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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Zemeljski plazovi so naravni pojavi, ki jih težko preprečimo, vendar se čedalje bolj
zavzemamo, da bi jih poskušali predvideti in s tem zmanjšati možnost nastanka
nesreč. Plazovi največkrat poškodujejo infrastrukturo in ceste, najdemo pa tudi
primere, kjer pride do smrtnih žrtev. Plazovi tako po eni strani poleg življenj lahko
ogrožajo objekte, po drugi strani pa je vsaka sanacija finančno precej velik zaloga,
tako za posameznike kot občine oziroma državo.
V diplomskem delu sem popisala 16 plazov na območju Poljan v občini Rečica ob
Savinji, torej v moji domači občini. Za to temo sem se odločila, ker se še spomnim
plazu, ki se leta 2007 sprožil na tem območju, zemljina pa je ogrožala stanovanjsko
hišo v tolikšni meri, da je morala mlada družina zapustiti svoj dom. Podatke sem
analizirala in ugotovila, da je območje Poljan ogroženo zaradi plazov, predvsem ob
ekstremnih padavinah. Treba je poudariti, da je v tej občini dobro poskrbljeno za
sanacijo, posebej tistih plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte ali/in infrastrukturo.
Od 16 plazov je devet saniranih v celoti. Pri enem od plazov sanacija še poteka,
eden je umirjen, pet pa je še aktivnih, vendar niso nevarni za ljudi ali objekte.
Večinoma plazovi niso naredili večje škode, razen plazu na Dol-Suhi, ki je delno
zasul in poškodoval hišo. Devet plazov se je sprožilo na kontaktu gozda in ceste, dva
med cesto in travnikom, trije na kontaktu gozd, cesta in travnik ter dva med hišo in
travnikom. Večina plazov je posledica posega človeka v okolje in prekomernih
padavin.
Ključne besede: Poljane, Rečica ob Savinji, plazovi, sanacija plazov
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ABSTRACT
Landslides are natural phenomena that are hard to prevent. However, we are
working on the prediction of landslides and with that reducing the possibility of
accidents. Landslides mostly damage the infrastructure and roads, but there are
sometimes also fatal incidents. On one hand, landslides endanger objects, and on
the other hand, every mitigation is quite a big financial stake, as for the individuals,
as for the state.
In my diploma I documented sixteen landslides at the area of Poljane in municipality
Rečica ob Savinji- my homeregion. I decided for this topic because I remember the
landslide in 2007 in this area, and the landslide endangered a family house, and the
family had to leave their home. I analyzed the data and I established that the area of
Poljane is subjected to landsliding during extreme precipitation. The majority of
landslides are a consequence of precipitation and human's spatial intervention in the
environment. Although I have to stress that in this municipality, the mitigation of
landslides that threaten residential objects and/or infrastructure are well taken care
of. From sixteen landslides, 9 of them are completely mitigated. One of the landslides
is still being mitigated, one is stabilized and five of them are still active, but they are
not dangerous for the people or objects. The majority of landslides didn't cause much
damage, with the exception of the landslide at Dol-Suha, where it partly buried and
damaged the house.
Key words: Poljane, Rečica ob Savinji, landslides, mitigation of landslide
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1 UVOD
V diplomski nalogi sem izvedla analizo zemeljskih plazov na območju Poljan v občini Rečica
ob Savinji v Zgornji Savinjski dolini, kjer živim. Območje je na določenih delih plazovito,
vendar je večina plazov, ki so ogrožali objekte ali ljudi, saniranih.
Cilj diplomske naloge je bil popisati lokacije in narediti pregled vseh plazov na območju
Poljan ter določiti njihove lastnosti (velikost, naklon, aktivnost …) ter podatke analizirati v
programu QGIS.
Z diplomsko nalogo sem želela izvesti tudi analizo plazov na tem območju, hkrati pa opozoriti
širšo javnost, da bi bilo potrebno pred kakršnimkoli gradbenim posegom v okolje pridobiti
geološko mnenje oziroma poročilo geologa.
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2 GEOGRAFSKI PREGLED
Večina krajev oziroma zaselkov, ki sem jih obiskala z namenom analize plazov, je manjših, z
le nekaj prebivalci. Poljane, Šentjanž in del območja Radegunde spadajo v občino Rečica ob
Savinji, ki leži v Zgornji Savinjski dolini, blizu Mozirja. Nahajajo se nahajajo v severnem in
vzhodnem delu občine Rečica ob Savinji (slika 1).

Slika 1: Lokacija kartiranega območja, ki je označena z rdečim okvirjem.

Občina Rečica ob Savinji je nastala leta 2006, z delom pa je začela 1. 1. 2007. Pred tem je bila
kot krajevna skupnost sestavni del občine Mozirje. Naselja v občini so Dol-Suha, Grušovlje,
Homec, Nizka, Poljane, Rečica, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec,
Varpolje in Zgornje Pobrežje. Površina občine je 30,1 km2 in ima 2.300 prebivalcev. (Občina
Rečica, 2018)
Rečica ob Savinji se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in meji z občinami Gornji
Grad, Nazarje, Ljubno in Mozirje. Pokrajina na Rečici in v okolici je hribovita, v povprečju
pa leži na nadmorski višini 406 m. Na severni strani se razprostirajo vzhodni deli Savinjskih
Alp.
Predel, imenovan Poljane, leži na gričevnato-hribovitem predgorju Golt severovzhodno od
Rečice. Tvorijo ga zaselki s krajevnimi imeni Poljane, Negujnica in Vimpasle. Zaselek
Poljane je raztreseno naselje samotnih kmetij na obeh straneh potoka Lučnik. Med drugo
svetovno vojno so v zaselku Negujnica kopali premog za potrebe usnjarn na Rečici in v
Spodnji Rečici, vendar so tu zaloge premoga zelo majhne. Domačija Borsečnik je najvišje
ležeča kmetija v občini na višini 855 m. (Občina Rečica, 2018)
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3 GEOLOŠKI PREGLED
3.1 Uvod
Območje Poljan v občini Rečica ob Savinji geološko pripada Južnim Alpam (Slika 2).
Območje zajema kenozojske kamnine, med katere spadajo oligocenske, pliokvartarne in
kvartarne kamnine ter mezozojske kamnine, in sicer triasne starosti.

3.2 Tektonika

1. Jadransko-Apulijsko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Apulijske
karbonatke platforme; eocenski fliš; 3. Dinaridi; 4. Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti
degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme 10. Prehodno območje med
zunanjimi in notranjimi Dinaridi; 11. Notranji Dinaridi; 12. Južne Alpe; 13
Paleozoik (devon, karbon, perm) 15. Slovenski bazen; 16. Vzhodne Alpe; 24.
Prelomi: PAF − Periadratski prelomni sistem, VEF – Velenjski prelom, SOF –
Šoštanjski prelom, LJF – Ljutomerski prelom, SAF – Savski prelom, MRF –
Marijareški prelom; 27. Narivni in krovno prelomi v Južnih Alpah: SATB –
Južnoalpska narivna meja.
Slika 2: Tektonska razčlenitev Slovenije (Placer, 2008)
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Južne Alpe so paleografsko del Dinaridov, vendar so se od njih ločile v miocenu. V tej enoti
izdanjajo kamnine Slovenskega bazena mezocojske starosti in zgornjetriasne kamnine Julijske
karbonatne platforme. V Južnih Alpah so narivi usmerjeni proti severu. Južnoalpska narivna
meja predstavlja cono narivnih prelomov, ki segajo na vzhodu do Savskega preloma. (Placer,
2008)
Območje, ki sem ga obravnavala na terenu, leži v delu Smrekovške sinklinale in območju
Savinjskega nariva. Smrekovška sinklinala leži v normalni legi na Savinjskem narivu. Večji
del sestoji iz oligocenskih sedimentov, kjer prevladuje tufska in tufitna sedimentacija.
Sinklinalna zgradba je zaradi številnih neotektonskih premikanj razkosana na bloke.
Savinjski nariv je sestavljen iz slabo plastovitega dolomita in apnenca kordevolske starosti.
Zaradi svoje masivnosti predstavlja trdno ploščo, ki se je narinila iz severa proti jugu in
močno nagubala narivno zgradbo Posavskih gub. (Premru, 1974)

3.3 Stratigrafija
Stratigrafijo obravnavanega območja sem povzela po tolmačih listov OGK Ljubljana (Premru,
1983) in Ravne na Koroškem (Mioč, 1980).
Trias (T21)
Iz obdobja triasa (anizij) najdemo masivne kristalaste dolomite in temnosive plastovite
apnence.
Oligocen (OI2)
V Smrekovški sinklinali se pojavljajo večji kompleksi laporovca kot sestavni del
Smrekovških plasti. Laporovec je siv, rjav in zelenkast. Poleg laporja se v Smrekovških
plasteh pojavljata glinavec in tuf v tankih plasteh. Delno leži na laporju, delno na
gornjegrajskih plasteh. Tuf je dacitni in andezitni. Med plastmi je tudi tufit. Apnenec leži na
plasteh menjavanja laporja, glinavca in tufa v Smrekovški sinklinali. Apnenec, ki se pojavlja
na severni strani karte (Slika 3), je siv in tankoplastnat z plastmi laporja in lapornatega
apnenca. Ponekod je lapor sive, sivkastorjave in rjave barve. Pogosto prehaja v meljevec,
glinasti meljevec na eni ter lapornat apnenec oziroma ploščat apnenec na drugi strani. Med
naštetimi različki nastopa še sljudnat peščenjak. Apnenec na jugovzhodni strani karte (Slika 3)
je ploščat, rumenkaste do sive barve. V skrilavem laporju se pojavljajo ostanki makrofosilov.
Glinavec je sivkasto zelen in pri preperevanju postane rumenkasto rjav. Rumenkasta barva
prihaja od pirita, ki je razpršen po kamnini in pri preperevanju prehaja v limonit. V
drobnozrnati glinasti osnovi so pogosti drobci tufskega materiala. Glinavec pogosto prehaja v
meljevec.
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Pliokvartar (Pl, Q)
Prevladuje rjava ilovica ter rjava in siva glina. V Zgornji Savinjski dolini so 2 cm veliki
prodniki andezitnega tufa, apnenca in kremena. Pliokvartarni sedimenti so zastopani na JV
robu lista v manjši krpi. Sedimente sestavlja peščen in glinast prod z vložki peščene gline.
Debelina sedimentov doseže 20−50 m.

Slika 3: Izsek obravnavanega območja iz OGK, list Ravne na Koroškem (Mioč, Žnidaršič, 1980) in list Ljubljana
(Premru, 1980) in legenda (Premru, 1980)
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3.4 Verjetnost pojavljanja plazov
Na kartiranem območju se verjetnost pojavljanja plazov (Slika 5) giblje od neznatne do zelo
velike verjetnosti nastanka. Na kamninah triasne starosti je možnost nastanka manjša kot pa
na kamninah oligocenske starosti, kjer nastopajo glinavci, muljevci in laporovci.

Slika 4: Izsek iz zemljevida pojavljanja zemeljskih plazov po Komacu in Ribičiču (2008) ter legenda.
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4 DOSEDANJE RAZISKAVE KARTIRANEGA OBMOČJA V OKOLICI POLJAN
Raziskav na kartiranem območju ni veliko, so pa podjetja, ki so navedena spodaj, izdelala
geomehanska in geološka poročila posameznih plazov za njihovo sanacijo.
Podjetje Inženirsko statični biro je s pomočjo geomehanskih vrtin izdelalo tehnično poročilo
za sanacijo – stabilizacijo pobočja na cesti LC 267 Grušovlje–Čremešnik–odcep Jermančnik v
občini Rečica ob Savinji. Poleg tega je omenjeno podjetje izdelalo tehnično poročilo za
sanacijo plazu za objektom Dol-Suha 18 v občini Rečica ob Savinji (Krajnc, 2012).
Podjetje AGM Nemec je izvedlo sanacijo plazu v Šentjanžu in izvedbo protipoplavnih
ukrepov (AGM Nemec, 2015). Istega leta je Blan podjetje iz Mozirja izdelalo geološko
poročilo s predlogom sanacije v občini Rečica ob Savinji na cesti JP 768221 (Blažič, 2015).
V članku Zemljevid ogroženosti Zgornje Savinjske doline zaradi zemeljskih plazov in skalnih
podorov sta Komac in Zorn (2015) ugotavljala, da lahko na osmih desetinah preučevanega
površja nastanejo zemeljski plazovi ali skalni podori.
Martina Pečnik (2002) je v diplomskem delu opisala možnosti nastanka zemeljskih plazov na
osnovi geomorfoloških značilnosti površja v Zgornji Savinjski dolini.
Karel Natek (1991) je pisal o Plazovih v Gornji Savinjski dolini in ugotovil, da je na
obravnavanem območju precej lokacij, na katerih je možno pričakovati proženje plazov, kar
bo treba podrobneje proučiti in upoštevati pri načrtovanju nadaljnjega razvoja Zgornje
Savinjske doline.
Ana Marinc (2016) je v diplomski nalogi Analiza zemeljskih plazov na južnem delu občine
Žalec popisala lastnosti 40 plazov. Ugotavljala je, katera območja v občini Žalec so ogrožena
s plazovi.
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5 SPLOŠNO O PLAZOVIH
5.1 Definicija
Definicija plazenja se glasi: "Plazenje je gibanje zemljinskih ali hribinskih mas po pobočju
navzdol (pod vplivom gravitacije)˝. Do zdrsa pride, ko teža dela kamnine (zemljine ali
hribine) prekorači strižno trdnost na kritični ploskvi. Za zdrse sta pomembna dva faktorja, ki
delujeta eden proti drugemu. Prvi je gravitacija (zunanje sile), ki teži k premiku višje ležečih
kamnin navzdol. Drugi je notranja trdnost kamnine, ki preprečuje premik. Zaradi
dolgotrajnega delovanja eksogenih sil se spreminja oblika terena in zmanjšuje trdnost
kamnine, dokler gravitacijske sile ne prestrežejo strižne trdnosti na najbolj šibki ploskvi
znotraj kamnine. Pogosto pa k splazitvi pripomore tudi človek s svojimi posegi v teren
(Ribičič, 2007).
V Sloveniji so zemeljski plazovi v največji meri posledica obilnega deževja. Obilica vode
premoči preperino, kar poveča vzgonski tlak in zmanjša medzrnske sile vzdolž drsne ploskve.
S tem se poruši ravnovesje na pobočju in poveča možnost zdrsa. Sprožitev plazov ni nujno
neposredno povezana z ravnijo podzemne vode, toda začetna vsebnost vode v tleh ima pri
sprožitvi pomembno vlogo. Povprečna letna količina padavin neposredno ne vpliva na
plazenje oziroma vpliva le v kombinaciji s kratkotrajnimi intenzivnimi padavinami. Pragovi
za sprožitev plazenja so na enaki litološki osnovi in podobnem reliefu odvisni zlasti od
količine letnih padavin. Vendar pri enaki količini padavin na različnih območjih z isto
kamninsko podlago in reliefom nastanejo različne nestabilnosti. Mejna količina padavin za
sprožitev plazenja je v Sloveniji od 100 do 150 mm pri 24-urnih padavinah in od 130 do 180
mm pri 48-urnih padavinah. (Komac, 2007)
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5.2 Vrste plazenja
Plazenje po IAEG svetovni klasifikaciji delimo na pet spodaj opisanih vrst pobočnih
premikanj, gre za klasifikacijo avtorjev Cruden & Varnes iz leta 1996 (Slika 4).

Slika 5: Vrste plazenja (Ribičič, 2007)

Padanje – padanje kamninskih mas s strmih pobočij brez predhodnih premikov (ali z zelo
majhnimi) in nato prosto padanje, kotaljenje in odbijanje tega materiala od površine.
Prevračanje – rotiranje od zaledja oddvojenih kamninskih blokov v smeri naprej okoli osi, ki
je v bazi bloka ali v njeni bližini. Prevračanju lahko sledi padanje ali plazenje.
Plazenje – gibanje manj ali bolj koherentne hribinske ali zemljinske mase po eni ali več
definiranih drsnih ploskvah.
Razmikanje ali širjenje – osnovni način gibanja zemeljskih mas je bočno razmikanje blokov,
zaradi česar nastajajo strižne razpoke.
Tečenje – različna gibanja z velikimi razlikami v hitrosti in vsebnosti vode, ki se izrazijo kot
stalna prostorska deformacija zemeljskih mas. Tečenje pogosto izhaja iz plazenja, padanja ali
prevračanja na strmih pobočjih, pri čemer pride do hitre izgube kohezije gibajočega se
materiala.
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Na terenu na plazove kažeta nagnjenost pobočja in morfologija. Pri iskanju plazov so zelo
koristni aero posnetki. Na stara plazenja kažejo deloma neporaščena strma pobočja, stopnje
prečno na pobočje, vdrtine (še posebej na zgornji strani pobočja) oziroma skledaste oblike kot
ostanek zgornjega odlomnega robu, grebeni, nagrbančene površine prečno na pobočje (peta
plazu), telesa v obliki jezika. Poleg morfoloških značilnosti terena nam morebitna premikanja
pobočja nakazuje tudi nagnjenost dreves. S proučevanjem oblike stebla dreves lahko
sklepamo o starosti in aktivnosti plazu. Premik plazu lahko ugotovimo iz ravnih linij, kot so
gozdna meja, cesta, železnica, s pogojem, da se te linije nadaljujejo v nesplazeno območje
(Ribičič, 2007).

5.4 Opis sestave plazu
Plaz lahko opišemo z dvajsetimi elementi (Tabela 1) oziroma oznakami (vrsta,
poimenovanje). Kot vrsto opisujemo telo, linijo, točko ali ploskev, le-te pa poimenujemo z
ozirom na položaj v samem plazu. Poznamo naslednje elemente, ki sem jih povzela po
Ribičiču (2007).
Tabela 1: Elementi plazu (Ribičič, 2007)

1. Teme ali čelo
2. Zgornji odlomni rob
3. Vrh
4. Glava
5. Sekundarni odlomni rob
6. Telo
7. Noga ali podnožje
8. Dno
9. Peta plazu
10. Drsna ploskev

11. Spodnji rob drsne ploskve
12. Ločitvena ploskev
13. Premaknjeni material
14. Območje usedanja
15. Območje kopičenja
16. Prostor usedanja
17. Posedli material
18. Nakopičeni material
19. Bok plazu
20. Prvotna površina terena

Pri terenskem kartiranju moramo definirati vse osnovne značilnosti plazenja. Opisati moramo
vse karakteristične oblike. Zaradi raznolikosti naravnih pogojev (geologija, morfologija) so
pojavi nestabilnosti zelo različni, vsak plaz ima svoje značilnosti. Kljub temu pa imajo
plazovi skupne lastnosti, po katerih jih uvrščamo v nekaj osnovnih tipov.
Plaz je sestavljen iz treh glavnih delov: glave, telesa in noge plazu (slika 6). Za čelo plazu
podamo premik čela, obliko in ostale značilnosti. Peta plazu je območje izrivnega roba plazu.
Teme ali krona plazu je najvišje območje, kjer je prišlo do odloma. Plaz se začne z zgornjim
odlomnim robom, ki je večinoma strm in se lahko pogosto brez večjih premikov kaže kot
odlomna razpoka. Zgornji odlomni rob je najvišji del drsne ploskve. Nad zgornjih odlomnim
robom se pogosto pojavijo natezne sekundarne spremljajoče odlomne razpoke različnih oblik.
Deli tal, ki mejijo na te razpoke, se odlomijo in tako se odlomni rob lahko širi v pobočje
navzgor. Pri tem nastanejo grude. Če je plaz na travnatem pobočju, je na grudah trava.
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Slika 6: Osnovni elementi opisa plazu (Ribičič, 2007)

Zgornji odlomni rob je lahko (tlorisno gledano) polkrožna, valovita ali pa nepravilna linija,
lahko je tudi previsen (slika 7). Pri opisu podamo tudi višino odlomnega roba oziroma
vertikalen premik.

Slika 7: Vrste odlomnega roba (Ribičič, 2007)

Za čelo plazu podamo premik čela, obliko (kotanjasto, izbočeno, ravno) in ostale značilnosti
(grude, prečne razpoke …).
Stranski odlomni robovi so ravno tako več ali manj dobro vidni na obeh straneh telesa plazu
pa do pete plazu. Na stranskih odlomnih robovih lahko opazujemo razpoke različnih oblik.
Peta plazu se lahko nariva na podlago in nastane narivni rob; lahko se valovito razvije po
podlagi ali pa nagrbanči (izrine) podlago. Če plazina vsebuje veliko vode, ki omoči plazeči
material, se peta plazu lahko oblikuje v obliki jezika in obstoji možnost nastanka
sekundarnega drsenja.
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5.5 Preperinski plazovi
Ker so preperinski plazovi najpogostejši v Sloveniji, bom opisala značilnosti njihovega
plazenja.
Preperinski plaz nastane z zdrsom preperinskega pokrova po podlagi (Ribičič, 2007).
Debelina je različna (1−10 m), če pa so v preperino zajeti nanosi, je lahko debelina večja od
10 m.
Podzemna voda ima velik vpliv pri nastanku plazu, saj se preceja vzdolž kontakta preperinapodlaga, kjer se formira cona manj odpornega materiala. Vzrok za nastanek cone šibkosti so
koloidni delci, ki se odlagajo zaradi spremenjenih kemičnih pogojev ali spremenjenih
filtracijskih lastnosti.
Za preperinske plazove je značilno, da se najprej pojavi zgornji odlomni rob, ki daje znak, da
je preperina v labilnem stanju, kar pa ne pomeni, da se bo plaz zgodil takoj. Plazina lahko
miruje ali počasi leze.

5.6 Simboli plazu
Na plazu ločimo 14 ploskovnih elementov, vendar bom prikazala le najpogostejše in tiste, ki
sem jih uporabila na skicah v nadaljevanju.
1. Zgornja zdrsna površina

2. Valovita površina

3. Prevojna izboklina (konveksna)

4. Prevojna vboklina (konkavna)
5. Narivna cona

6. Pojavljanje vode
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Za prikaz sanacije sem na skicah v nadaljevanju uporabila naslednje simbole:
1. Zasutje s kamni

2. Škarpa

3. Kamniti zid
4. Kanalete

5.7 Začasni sanacijski ukrepi
Ko se plaz sproži in s tem ogroža objekte, je treba ugotoviti, kako bi najhitreje ublažili
posledice plazenja. Začasni sanacijski ukrepi se večinoma izvajajo, kadar se plazina premika
hitro in vladajo neugodne vremenske razmere. Zgodi pa se tudi, da v plazini nastopa prevelika
količina materiala in je gibanje mase prehitro, zato s sanacijo lahko pričnemo šele po
umirjanju premikov (Ribičič, 2007).
Prvi začasni sanacijski ukrepi so:
- preusmeritev dotokov površinskih vod na telo plazu,
- odvajanje vod iz telesa plazu s površinskimi jarki,
- prekrivanje plazu (manjši plazovi) s folijo za preprečevanje omočenja plazine,
- lokalna zemeljska dela na območjih, ker so ogroženi objekti,
- lokalna preusmeritev toka plazine (če je možno) in
- zaščita objektov z lesenimi deskami in odri

5.8 Sanacijski postopki za trajno stabilnost
S sanacijo ne le poskušamo ublažiti posledic plazenja, ampak se trudimo zagotoviti, da do
ponovnega plazenja na prvem mestu sploh ne bi prišlo. Preden pa sanacijo izvedemo, je
potrebno določiti vse značilnosti plazenja.
Najpogostejši sanacijski postopki so:
- premeščanje zemeljskih mas,
- odvajanje površinskih voda in dreniranje,
- stabilizacija (utrjevanje) tal,
- pomožni sanacijski ukrepi (vegetacija) in
- gradbeni posegi
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5.9 Ukrepi občine Rečica ob Savinji
V občini Rečica ob Savinji so v želji, da bi preventivno poskrbeli za varstvo pred naravnimi
nesrečami, kot so plazovi, nekaj zahtev zapisali tudi v Občinski prostorski načrt (OPN)
Občine Rečica ob Savinji (Ur. list RS, št. 23/2016). Ukrepi občine Rečica ob Savinji so
podani v (člen 100 - Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rečica ob Savinji). V
nadaljevanju so povzeti ukrepi iz OPN. (Občina Rečica, 2018)
Erozijska in plazljiva območja
(1) Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se
prepuščajo naravni dinamiki. Na ogroženih območjih se ne načrtuje novih poselitev,
infrastruktur ter dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem
povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora.
(2) Na erozijskih in plazljivih območjih so dovoljeni vsi zaščitni ukrepi, ki služijo
stabiliziranju terena. Pred izvedbo zaščitnih ukrepov je treba natančneje raziskati
geomehanske lastnosti terena ter določiti potrebne zaščitne ukrepe, ki so lahko:
- preusmeritev vodotokov z območja plazenja tal,
- preoblikovanje terena na območjih plazenja tal,
- vsi posegi, ki služijo utrjevanju terena (izvedba podpornih zidov),
- vsi posegi, ki služijo odvodnjavanju terena
- ter vsi drugi posegi, ki dodatno utrjujejo teren na območju plazenja tal.
(3) Na erozijskih območjih je prepovedano:
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo
odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi
erozije, zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje
ravnovesnih razmer,
- odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti,
hudourniške struge
(4) Na plazljivih območjih se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se zaradi tega sproščalo
gibanje hribin in ogrozila stabilnost zemljišča. Prepovedano je:
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje
zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje
zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje
zemljišč.
(5) Za vse posege v erozijskih in plazljivih območjih je treba pridobiti soglasje organa,
pristojnega za upravljanje z vodami.
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7 METODE DELA
Podatke, ki sem jih pridobila na terenu, sem si zapisovala v terenski zvezek, poleg tega sem
lokacije plazov beležila z mobilno aplikacijo Oruxmaps, na katero sem si naložila zemljevide.

7.1 GIS (Geografski Informacijski Sistem)
Sistem GIS je informacijski sistem, s katerim shranjujemo in obdelujemo podatke, pri čemer
se od ostalih informacijskih sistemov razlikuje v tem, da ima vsak podatek še geografski
položaj (Vidiček, 2009).
Z GIS-om lahko geologi prikažemo geološke in ostale karte, ugotavljamo povezave med
parametri, naredimo lahko geostatične izračune, izračun naklonov pobočja, 3-D prikaz
podatkov, geomorfološke analize površja, opazovanje premikov površja, vodne bilance
(Verbovšek, 2012).
Delala sem v programu QGIS, v katerega sem si s spletne strani Ministrstva RS za okolje in
prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, naložila topografsko karto 1:25.000.
Koordinate lokacij plazov sem transformirala iz WGS84 v D48 Gauss-Krügerjev sistem
koordinat. S pomočjo aplikacije Oruxmaps sem beležila lokacije plazov, nato pa sem v
Excelovo tabelo vnesla podatke o plazovih in njihovih koordinatah, ki sem jih prenesla v
program QGIS.

7.2 Inženirsko-geološko kartiranje plazu
Na terenu sem kartirala plazove. Kartiranje plazu pomeni pregled celotnega območja z več
plazovi in ugotavljanje vzrokov plazenja in posledic. Opazujemo osnovne dimenzije plazu,
vrste plazenja, stanje aktivnosti plazu in aktivnost plazenja. Kartiranje opravljamo po navadi
v merilu 1:10.000, 1:5.000 in 1:2000, osnova za kartiranje plazov je topografska ali geološka
karta (Ribičič, 2007).
Pred terenom sem se v občini Rečica ob Savinji pozanimala o že znanih plazovih na
obravnavanem območju. Na terenu sem imela kompas, kladivo, kislino, topografsko karto in
telefon z aplikacijo Oruxmaps. S kompasom sem izmerila azimut in naklon, v dnevnik sem si
risala skice z dimenzijami plazu, opazovala sem litologijo, si označevala lokacije plazov in jih
fotografirala. Pozorna sem bila tudi na morfološke značilnosti terena.
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8 REZULTATI IN DISKUSIJA
8.1 Lokacije plazov
Območje, ki sem ga kartirala, leži v Zgornji Savinjski dolini, v občini Rečica ob Savinji (Slika
8). Območje zajema okolico Poljan, Dol-Suhe, Šentjanža in Rečice ob Savinji. Kartirano
območje je veliko približno 8 km2. Na sliki 8 so s krogci označene lokacije plazov. V tabeli 1
so podani podatki o plazovih.

Slika 8: Lokacije plazov (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, Topografska karta:
List DTK25 v merilu 1:25.000, 2018)

Tabela 2: Podatki o plazovih

št

Š
(m)

D
(m)

G
V
(m)

L

Az/naklon

Okolje

Aktiv.

GD (°)

GŠ (°)

1

24

6

0,5

Ne

Laporovec,
meljevec

120/35

Gozd, cesta

Saniran

46,3153 14,8870

2

3

6

0,5

Ne

Laporovec,
meljevec

190/25

Gozd, cesta

Ni
saniran

46,3256 14,8824

3

150

150

1,5

Da

Glinavec,
peščenjak,
peščeni

320/29

travnik,
cesta

Saniran

46,3258 14,8854

16

laporovec
4

15

3

1

Ne

Glinavec

250/35

Gozd, cesta

Ni
saniran

46,3266 14,8885

5

8

3

1

Da

Glinavec

290/32

Gozd, cesta

Ni
saniran

46,3258 14,8886

6

2,5

3

1,5

Ne

Laporovec

295/45

Gozd, cesta, Saniran
travnik

46,3258 14,8886

7

30

12

1

Ne

Laporovec,
tuf,
glinavec

240/21

Gozd, cesta
travnik

Saniran

46,3257 14,8864

8

8

7

0,5

Da

Laporovec

240/31

Gozd, cesta

Saniran

46,3268 14,8895

9

90

60

1

Da

Laporovec,
Glinavec

51/35

Gozd,
travnik,
cesta

Saniran

46,3185 14,9011

10

16

7

0,5

Da

Laporovec,
apnenec

150/30

gozd, cesta

Saniran

46,3386 14,9011

11

44

9

0,5

Da

Laporovec

153/32

gozd, cesta

Saniran

46,3407 14,9038

12

5

6

0,5

Da

Dolomit

156/40

Gozd, cesta

Ni
saniran

46,3404 14,9052

13

3

2

0,5

Ne

Dolomit

260/25

Gozd, cesta

Ni
saniran

46,3399 14,8896

14

20

10

0,5

Ne

Apnenec,
glinavec

50/25

Gozd,
Saniran
travnik, hiša

46,3441 14,9156

15

200

150

0,5

Da

Glina,
laporovec

310/25

Travnik,
cesta

Delno
saniran

46,3451 14,9152

16

14

20

0,5

Da

Laporovec

330/36

Travnik,
cesta

Saniran

46,3412 14,8812

Oznake, ki sem jih uporabila v tabeli:
Št.─Številka plazu; Š, D, G (m)─Širina, dolžina, globina; V─Pojavitev izvira, močila;
L─Litologija; Az/naklon─Azimut/naklon; Aktiv.─Aktivnost; GD (°)─Geografska dolžina;
GŠ (°)─Geografska širina
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8.2 Opis plazov
Opisala sem 16 plazov. Vsem sem določila širino, dolžino, globino, azimut in naklon. Opisala
sem tudi, kakšno škodo je povzročil plaz, če jo je, in kakšni sanacijski ukrepi so bili izvedeni.
Kartirala sem spomladi, v maju in juniju 2018.

Plaz št. 1
Plaz številka 1 (Š=24 m, D=6 m, G=0,5 m, 120/35) se je sprožil na cestnem odseku proti
kmetiji Jermančnik v gozdu (slika 9). Preperinski plaz je saniran, saj so naredili nov cestni
odsek. Gre za oligocenske rjave, malo zelenkaste meljaste in laporaste sedimente. Zaradi
sanacije so elementi plazu slabo vidni. Ker je asfalt nov, se trenutni znaki premikanja ne
opazijo. Plaz se je sprožil leta 2010, sanirali so ga dve leti kasneje. Preperina je bila v času
kartiranja suha (meseca maja).

Slika 9: Plaz št. 1
Slika 10: Odlom asfalta od
nove ceste pri sanaciji plazu
št. 1

Slika 11: Skica plazu št. 1

Plaz št. 2
Gre za podoben plaz kot plaz številka 1. (Š=3 m, D=6 m, G: 0,5 m, 290/25). Splazeli so
oligocenski muljevci, ki so zelene in rjave barve. Tudi pri tem plazu so naredili novo cesto, ki
pa je danes že razpokana in valovita. Plaz, za katerega ni znano, kdaj se je sprožil, je nastal
verjetno zaradi gradnje ceste. Oblika odlomnega roba je slabo vidna, prekrita je z vegetacijo.
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Plazina pa je bila v času kartiranja suha. Plaz ni več aktiven ter je zaraščen z drevesi.

Slika 12: Plaz št. 2

Slika 123: Skica plazu št. 2

Plaz št. 3
Plaz (Š=150 m, D=150 m, G=1,5 m, 320/29) se je sprožil zaradi obilo dežja v času žleda leta
2014 in sega v območje hiše pod cesto. Območje je zelo nestabilno, saj gre za travnik brez
dreves, ki bi območje lahko stabilizirale. Pobočje je nestabilno v dolžini 150−200 m in v širini
približno 150 m. Območje plazu je sestavljeno iz glinavca, meljevca, peščenjaka in
lapornatega apnenca oligocenske starosti. Do zdrsa je prišlo po hribinski osnovi peščenega
laporja.
V območju plazu so bile 30. 11. 2015 izvedene štiri geomehanske vrtine (slika 15). Zgornji
sloj območja sestavljajo vezljive zemljine srednje gnetnih rjavih glih, peščene gline z kosi
laporja in siv peščeni lapor. Gline so srednje do težko gnetne konsistence z povečano
vlažnostjo. Dosegli so kompaktno hribino, pri vrtanju je prišlo do lomljenja osnove. Na eni
vrtini je bil opazen lokalno hiter dvig podzemne vode. Prva vrtina je bila narejena na koti
459,92 m, druga vrtina na grebenu pod cesto, tretja 50 m nad cesto v območju odlomnega
roba in četrta vrtina na območju posedka ceste.
Po raziskavah so ugotovili, da se bo porušitev še razširila ob povečani količini dežja, saj so
bili premiki že opazni po končanem plazu (Krajnc, 2016).
V nadaljevanju bom prikazala natančnejši popis vrtin. Podatke sem pridobila iz tehničnega
poročila (Krajnc, 2016). Lokacije vrtin so podane na sliki 11.
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Vrtina 1

Voda oziroma povečana vlažnost se je pojavila na 3,5 m, 4,4 m in na 6,9 m.
Vrtina 2

Manjša vlažnost na 3 m.
Vrtina 3

Voda se je pojavila na 2 m in na 4,4 m.
Vrtina 4

Voda se ni pojavila.
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Pri sanaciji so uporabili dve drenažni rebri, jeklene tirnice in škarpo s skalami (slika 14).

Slika 134: Pogled na nestabilno pobočje plaza št. 3

Slika 15: Zasutje plazu št. 3 s skalami

Slika 146: Skica plazu št. 3

Plaz št. 4
Plazina preperelega zelenega in rjavega oligocenskega glinavca (Š=15 m, D=3 m, G:0,5 m,
250/35) se nahaja na kontaktu gozd-cesta. Plaz je še vedno aktiven in tudi ta deformira cesto.
Oblika odlomnega roba je valovita in na vrhu je opazno drevo, ki se ukrivlja v smeri plazenja.
Plaz (slika 16) ni saniran in tudi ni znano, kdaj se je sprožil. Ko sem kartirala v mesecu maju,
je bila preperina suha.

Slika 157: Plaz št. 4

Slika 168: Skica plazu št. 4
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Plaz št. 5
Gre za usad preperelega oligocenskega glinavca s plastmi konglomerata (Š=8 m, D=5 m,
G=1 m, 290/32). Ta plaz tudi ni saniran in se pojavlja v gozdu ob cesti. Viden je odlomni rob,
ki se proti vzhodu podaljšuje. Nad odlomnem robu so vidna nagnjena drevesa v smeri
plazenja. Plaz, podobno kot ostali plazovi, deformira cesto. Ni znano, kdaj se je sprožil,
plazina pa je bila v času kartiranja suha.

Slika 179: Plaz št. 5

Slika 20: Skica plazu št. 5

Plaz št. 6
Manjši usad ob robu ceste v gozdu so sanirali z nasutjem kamnov in skal v telo plazu
(Š=2,5 m, D=3 m, G=1 m, 295/45). To je le začasna ter slabše učinkovita rešitev. Posledica
plazu je deformacija ceste in pobočja. Odlomni rob je valovite oblike, plazina pa je bila v času
kartiranja suha. Gre za preperino laporovca oligocenske starosti.

Slika 181: Plaz št. 6

Slika 192: Skica plazu št. 6
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Plaz št. 7
Tudi plaz št. 7 (Š=30 m, D=12 m, G=1 m, 240/21) je predstavljal problem za cesto, saj jo je
deformiral, tako, da je razpokala. Sprožil se je spomladi leta 2014 na kontaktih gozd-cestatravnik. Zaradi večje količine dežja je splazela preperina laporovca, tufov in glinavcev
oligocenske starosti. Za sanacijo so uporabili kamnito zložbo višine 4,5 m in dolžine 28 m. Na
notranjo stran kamnite zložbe so položili drenažno cev, ki so jo speljali proti zbirnem jašku.
Ob steni kamnite zložbe so po celotni višini izdelali drenažni zasip širine 0,3−0,5 m. Na
zgornjo stran ceste so položili betonske kanalete širine 0,5 m, ki so jih speljali v zbirni jašek.
Od tu pa se bo nadalje voda vodila pod cesto v betonskih ceveh v zbirni jašek, kamor je
speljana tudi drenažna cev. Kljub temu, da je plaz saniran, je še vedno aktiven, saj prihaja do
lezenja. To je vidno na sliki 24, kjer so prikazane zamaknjene kanalete za več kot 2 cm. Plaz
bi bilo potrebno ponovno sanirati. Prvotne oblike plazu danes ni videti.

Slika 203: Plaz št. 7

Slika 225: Zamaknjene kanalete

Slika 214: Podporna ograja plazu št. 7

Slika 236: Skica plazu št. 7

Plaz št. 8
Plaz št. 8 (Š=8 m, D=7 m, G=1 m, 240/31) deformira isto cesto kot plaz št.7. Tudi tukaj so
izvedli sanacijo, ki pa je slabše izvedena. Gre za začasno sanacijo, pri kateri so pod cesto
zabili železne cevi, ki naj bi segale do drsne podlage. Na sliki 27 je vidno, da prihaja do
lezenja in pritiskanja na podporno ograjo. Plaz je zasul drevesa v gozdu. Preperino sestavlja
oligocenski glinavec z vmesnimi plastmi peščenjaka. Problem pri tem dogodku je, da v
območje plazu priteka voda, saj je blizu izvir med peščenjakom in glino. Tok so poizkušali
preusmeriti stran od plazu, da bi tekla voda po drenažni cevi, vendar domačini pravijo, da je ta
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cev vedno suha. Iz tega sklepam, da voda teče drugam, ampak ni vidno kam. Plazina je bila v
času kartiranja suha.

Slika 247: Plaz št. 8

Slika 258: Podporna ograja plazu št. 8

Slika 269: Skica plazu št. 8

Plaz št. 9
Plaz (Š=90 m, D=60 m, G=1,5 m, 51/35) se je sprožil septembra 2014, pri sprožitvi pa je
odneslo cesto. Vzrok za sprožitev so površinske in zaledne vode, ki prihajajo iz pobočja v
zaledju. Največji problem je ta, da bi material zdrsnil v strugo hudournika in bi posledično
nastal muljasti ali blatni tok, ki bi ogrožal območje hite Šentjanž 14. Podobna situacija se je
že zgodila novembra 2012, saj se je cev, ki naj bi služila za odvodjevanje, zamašila in ni bila
sposobna prevajati vode. Sanacijo so opravljali v suhem obdobju.
Do zdrsa je prišlo na stiku zemljine z glinenim lapornatim skrilavcem oligocenske starosti, ki
ležijo na razpokanem ploščatem apnencu.
Da so zavarovali hišo in sanirali območje plazu, so leta 2015 izvedli kamnito betonsko korito,
prodni zadrževalnik, kamnito betonsko vtočno in iztočno glavo, jeklene grablje, drenaže,
betonski zid in obnovili ter asfaltirali cesto.
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Slika 30: Betonsko korito

Slika 271: Del iztočne glave in betonsko korito

Slika 282: Skica plazu št. 9

Plaz št. 10
Plaz št. 10 (Š=16 m, D=7 m, G=0,5 m, 150/30) se nahaja ob makadamski cesti proti
Mesničarju. Gre za preperinski plaz oligocenskega laporovca in triasnega apnenca, ki je bil
leta 2014 delno saniran s podporno ograjo, ki je dolga 10 metrov. Plaz deformira cesto in se
nadaljuje nad travnik pod njo. Zaradi vegetacije je valovit odlomni rob težko videti. Na
kontaktu apnenca in laporja sem našla izvire. V času kartiranja je bila preperina suha.

Slika 293: Plaz št. 10

Slika 304: Skica plazu š. 10

25

Plaz št. 11
Na isti cesti kot plaz št. 10 se nahaja še en, nekoliko večji plaz (Š=44 m, D=9 m, G=0,5 m,
153/32). Odneslo je preperino laporovca, apnenca nisem več zasledila. Sanirali so ga z
drenažnim jarkom, ki je bil v času kartiranja popolnoma zasut. Odlomni rob je polkrožne
oblike. Na začetku plazu je ob cesti jarek namenjen odtekanju vode. Tudi ta plaz se nadaljuje
pod cesto na travnik, kjer je nekaj nagrbančenega materiala. Plaz ni saniran in je še vedno
aktiven.

Slika 315: Plaz št. 11

Slika 326: Zasute kanalete plazu št. 11

Slika 337: Skica plazu št. 11

Plaz št. 12
Plaz št. 12 se razlikuje od drugih plazov, saj se je zgodil ravno na prehodu iz apnenca v
anizijski dolomit in gre za sklani podor. Ne gre več za preperino določene kamnine, ampak se
iz izdanka krušijo deli skal in med njimi je prst. Skalni podor ni saniran. Ne deformira ceste
tako kot plaz št. 10 in št. 11, vendar z avtom obstaja možnost naleta na skale.
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Slika 38: Skalni podor št. 12

Plaz št. 13
Na isti cesti kot plaz št. 13 sem naletela na skale dolomita, ki so se odlomile od izdanka ob
cesti, kot je vidno na sliki 38. Skalni podor bi bilo ustrezno sanirati z zaščitno mrežo ali pa del
skale ročno odstraniti, da ne bi prišlo do krušenja kamenja na cesto. Problem predstavlja tudi
možnost naleta na odlome skal z avtom, saj je izdanek triasnega dolomita na ovinku.

Slika 349: Skala, s katere se krušijo večji kosi

Plaz št. 14
Nad stanovanjsko hišo na Dol-Suhi je na pobočju z naklonom 40°−45° prišlo do zdrsa
150−200 m3 zemlje in triasne apnenčeve preperine (Š=20 m, D=10 m, G=0,4−0,6 m, 50/45),
ki je delno zasulo in poškodovalo hišo. Vzrok za nastanek plazu je voda, ki se je zadrževala
med apnencem in zemljino. Zaradi velikih pornih tlakov se je plast zemljine in preperine
dvignila ter ju je odneslo zaradi površinskih vod.
Kot trajno sanacijsko rešitev so v območje plazu izvedli dva diagonalna zaseka v hribino za
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odvodnjavanje v območje naravnega žleba. Za hišo, ki je bila poškodovana, so postavili
kamnito betonski zid, kjer je krona 2 m višja od terena z namenom, da bi zadrževala material,
če bo prišlo do nadaljnjega drsenja pobočja tal (Krajnc, 2013). Zaradi težke dostopnosti terena
so za sanacijo uporabili zadrževalnik drobirskega toka (Slika 45).
Do plazenja je prišlo leta 2012, sanacijo so dokončali v letu 2013.

Slika 40: Zadrževalnik drobirskega toka
Slika 41: Sanacija plazu št. 14 (hlodi pribiti do drsne
podlage z železnimi palicami)

Slika 352: Skica plazu št. 14

Plaz št. 15
Leta 2016 je v juniju ob močnem deževju prišlo do večjega drsenja tal na območju ceste proti
Poljanam (D=210 m, Š=150 m, G=1 m, 310/25). Plaz je leta 1997 že bil saniran, vendar vode
niso ustrezno odvajali. Gre za nestabilno območje v dolžini 200 m. Pojavlja se tudi
sekundarni odlomni rob. Če se plaz ne sanira, lahko pride do celovitega zdrsa pobočja in s
tem še večje poškodbe na cesti, ogroženi sta tudi območji stanovanjskih hiš Poljane 26 in
Poljane 28. Odneslo je preperino oligocenske gline z vložki laporja.
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Na območju plazu so naredili dve vrtini. Podatke sem pridobila iz tehničnega poročila
(Krajnc, 2017).
Vrtina 1

Voda se je pojavila na 2,6 m.
Vrtina 2

Voda se je pojavila na 3,2 m.
Pri sanaciji bodo v tekočem letu izvedli štiri kamnito betonske zidove, dolžine 161 m, 12 m,
30 m in 115 m. Postavili bodo navezave primarnih drenaž v jaške v zidu v območje
hudourniške grape. V območju hudourniške grape se izvede manjša kamnito betonska
pregrada, dolžine 18 m, višine do 5 m, nato pa do prepusta kamnito betonsko korito. V
hudourniškem koritu pod cesto se izvedejo trije kaskadni pragovi. Ker se morajo dela v
območju plazu izvajati v suhem obdobju, sanacija še ni končana.

Slika 363: Betonsko korito plazu št. 15
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Slika 374: Betonska pregrada plazu št. 15

Slika 385: Nova cesta

Slika 396: Skica plazu št. 15

Plaz št. 16
Plaz se pojavlja na cesti proti Žeronicam in je bil leta 2013 saniran. Šlo je za nestabilno
pobočje ob cesti (Š=14 m, D=20 m, G=1 m, 330/36), ki je sanirano s škarpo dolžine približno
15 m. Ob cesti so postavili tudi kanalete za odtekanje vode in drenažne cevi. Plaz se nadaljuje
pod cesto na travnik, kjer je nagrbančen material. Prvotna oblika plazu je slabo vidna.
Splazela je preperina laporovca oligocenske starosti.
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Slika 47: Kanalete pri plazu št. 16

Slika 408: Saniran plaz št. 16 (škarpa)

Slika 419: Skica plazu št. 16
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8.3 Analiza pojavljanja plazov po kategorijah
8.3.1 Plazovi glede na litologijo
Pri veliki večini plazov je splazela preperina apnenca, laporovca, glinavca, meljevca ter
kombinacija le-teh, oligocenske starosti. Plazova, ki izstopata, sta 12 in 13, saj je pri obema
prišlo do skalnega podora dolomita triasne starosti. Pri plazu 14 obstaja možnost, da bi se
zaradi prekomernih padavin sprožil drobirski tok iz apnenčeve preperine z vsebnostjo
laporovca. Večinoma so splazele kamnine oligocenske starosti, kar je pričakovano, saj so za
zdrse in plazove na tem območju manj nevarne kamnine in preperine kamnin triasne starosti,
saj vsebujejo še apnenec ali dolomit, ki sta bolj trdni hribini in nista tako podvrženi plazenju
kot oligocenski laporovci in muljevci.

Slika 50: Lokacije plazov na OGK karti, lista Ljubljana (Premru, 1980) in Ravne na Koroškem (Mioč, Žnidaršič,
1980)
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8.3.2 Plazovi glede na okolje nastanka
Večina plazov se je sprožila na kontaktu gozda in ceste (1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13), plazova 3
in 16 na kontaktu travnika in ceste, plazova 7 in 8 na kontaktih med gozdom cesto in
travnikom, plaz 9 se je sprožil iz gozda in je ogrožal hišo, podobno kot plazova 14 in 15, le da
sta se slednja sprožila s travnika.
Iz slike 50 je razvidno, da človek s posegi v okolje pripomore k nastanku plazov, kar bi s
previdnejšim načrtovanjem posegov v prostor, predvsem gradenj, lahko preprečili. Seveda na
prekomerne padavine, ki so tudi eden poglavitejših razlogov za nastanek plazov, ne moremo
vplivati. Kar 9 plazov se je sprožilo na kontaktu gozda in ceste, torej je za večino kriv
človeški poseg v okolje. Razumljivo je, da z večanjem populacije potrebujemo več prostorov
za bivanje, ampak bi se z boljšim načrtovanjem temu lahko izognili. Pomembno je zavedanje
ljudi, da lahko še najmanjši poseg v okolje privede do katastrofe.

Okolje nastanka plazov
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9
8
Število plazov

7
6
5
4
3
2
1
0
Gozd, cesta

Travnik, cesta

Gozd, cesta,
travnik

Gozd, hiša

Travnik, hiša

Slika 421: Število plazov glede na okolje nastanka plazov

8.3.3 Plazovi glede na naklon pobočja
Največji naklon pri plazovih znaša 45°, najmanjši pa 25°. Na sliki 51 sem predstavila, koliko
plazov spada v določen interval. Največ plazov ima naklon med 31° in 35°. Povprečen naklon
pobočja je 33°.
Analizirala sem 14 zemeljskih plazov, plazova 12 in 13 spadata med skalne podore, zato pri
njima naklona nisem merila.
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Naklon pobočja
6
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Slika 432: Število plazov glede na naklon pobočja plazov

8.3.4 Plazovi glede na leto nastanka
Za večino plazov se ne ve točno, kdaj so nastali, ker so jih opazili kasneje. Poleg tega nisem
dobila podatkov glede plazov, ki so se zgodili pred nastankom občine Rečica ob Savinji.
Na sliki 53 sem prikazala leto nastanka plazov in število. Od 16 plazov za šest plazov ni
znano, kdaj so se sprožili. Ostali pa so se sprožili med leti 2010 in 2016. Za štiri plazove je
znan mesec sprožitve plazu. Plaz številka 3 se je sprožil po močnih padavinah in žledu leta
2014 v mesecu januarju. Plaz številka 9 je nastal v mesecu septembru prav tako leta 2014.
Plaz številka 14 se je sprožil 5.11.2012 ter plaz številka 15 junija, leta 2016.

Leto nastanka plazov
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Število plazov
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Brez podatka

Slika 443: Število plazov glede na leto nastanka
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8.3.5 Plazovi glede na aktivnost
Od 16 plazov jih je 9 saniranih v celoti, eden je delno saniran, eden je umirjen, pet pa je še
aktivnih, vendar ne ogrožajo objektov ali ljudi. Pri vseh gre za počasno lezenje, ki deformira
cesto, in plazovi zaenkrat niso nevarni, vendar bi lahko pri večdnevnih padavinah prišlo do
plazov. Pri plazu številka 3 so uporabili dve drenažni rebri, jeklene tirnice in škarpo s skalami.
Plaz številka 7 so sanirali z drenažno cevjo in zasipom ter betonskimi kanaletami. Pri plazu
številka 9 so uporabili kamnito betonsko korito in zid, prodni zadrževalnik, jeklene grablje,
drenaže. Uredili so tudi cesto. Plaz številka 14 je saniran s kamnitim betonskim zidom in
pregrado, z drenažnimi jarki ter s kaskadnimi pragovi. Plaz 16 so stabilizirali s škarpo,
uporabili so kanalete in drenažne cevi. Na sliki 54 sem prikazala število plazov glede na
aktivnost.

Število plazov

Aktivnost plazov
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Delno
saniran

Umirjen

Aktiven

Slika 54: Število plazov glede na aktivnost

Slika 55: Plazovi glede na aktivnost. Z rdečimi krogci so označeni neaktivni plazovi (9), z modro aktivni (6) ter z
zeleno je označen plaz, ki je saniran, ampak aktiven. OGK karta, lista Ljubljana (Premru, 1980) in Ravne na
Koroškem (Mioč, 1980)
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9 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem predstavila splošne podatke o zemeljskih plazovih. V domačem kraju
sem na terenu popisala 16 plazov in pridobljene podatke interpretirala.
Na terenu sem opazovala in popisovala lokacije plazov, ugotavljala, katere kamnine so
splazele, poskušala ugotoviti, zakaj je do plazenja prišlo in kakšno škodo so plazovi pri tem
povzročili. V računalniškem programu QGIS sem na karti označila lokacije plazov.
Pet plazov je še aktivnih in deformirajo cesto, zaradi počasnega lezenja. Devet plazov je
saniranih, eden je delno saniran, oziroma sanacija še poteka, eden plaz je umirjen. Plazovi, ki
so dokončno sanirani, so sanirani ustrezno. V treh primerih so plazovi ogrožali stanovanjske
hiše, vendar so plazovi sanirani. V enem od teh primerov je plaz zasul hišo in odnesel most.
Največ plazov se je sprožilo na kontaktu gozd-cesta (10). Eden se je sprožil na kontaktih
gozd-cesta-travnik, dva na kontaktu travnik-cesta, dva na kontaktu gozd-hiša in dva na
kontaktu travnik-hiša.
Iz tega je vidno, da je za nastanek plazov kriv človeški poseg v okolje, čemur bi se lahko
izognili z previdnejšim načrtovanjem.
Do plazenja je prišlo na oligocenskih laporovcih, meljevcih in glinavcih ter triasnih apnencih
in dolomitih. Kjer sta bila poleg laporovcev, muljevcev in glinavcev prisotna še apnenec ali
dolomit, ni prišlo do večjega premikanja mase, saj takšna kombinacija kamnin v tem primeru
ni tako dovzetna za plazenje. Prišlo pa je do odloma skal oziroma skalnih podorov, vendar
manjše velikosti. Skale dolomita se pojavljajo ob cesti in večji kosi skal se krušijo na cesto.
Največ plazov se pojavlja pri naklonih od 31° do 35°.
Občina Rečica ob Savinji je financirala ali pridobila denar iz državnega proračuna za sanacijo
vseh plazov, ki so ogrožali stanovanjske objekte ali ljudi. Kot preventivo so na mestu, kjer je
drobirski tok zasul hišo in odnesel most, postavili zadrževalnik drobirskega toka, ker obstaja
verjetnost, da pride ponovno do takšnega dogodka. Na mestih, kjer se krušijo skale dolomita,
bi bilo potrebno postaviti zaščitne mreže ali odstraniti skale do te mere, da ne bi več
predstavljale nevarnosti. Na delih, kjer se gradi nova cesta, bi bilo treba preventivno
stabilizirati območja, ki so dovzetna za plazenje, da do plazov sploh ne bi prišlo.
Z izdelavo inženirsko-geoloških kart (karte verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov,
drobirskih tokov) se izognemo številnim plazovom, ki bi jih povzročili z izgradnjo določenih
infrastruktur, in s tem prihranimo čas in denar, ki bi bila potrebna za sanacijo v primeru
sprožitve plazu. To pa ne pomeni, da se na območjih, ki so dovzetna za plazenje, ne sme
posegati v okolje. Lahko se, vendar z ustreznimi gradbenimi, geotehničnimi ukrepi in s
povečano pozornostjo.
V svojem delu ugotavljam, da se vseh sprožitev plazov ne da preprečiti, zato moramo
pozornost usmerjati v bolj premišljeno ravnanje s prostorom in gospodarjenju z njim. S
poseganjem v okolje ljudje tudi sami ustvarimo potencialna območja za nastanek plazov.
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Ugotovila sem, da so, kar se tiče gradbenih posegov na urejenih območjih, posamezniki v
občini Rečica ob Savinji dobro obveščeni glede zahtev in pogojev gradnje. Večji problem, ki
pa izhaja iz preteklih posegov v prostor, pa so t.i. »črne gradnje«. Pri teh gradnjah oziroma
nenadzorovanih posegih v prostor seveda niso upoštevani predpisani gradbeni in geotehnični
ukrepi.
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