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IZVLEČEK
Zemeljski plazovi so eden večjih faktorjev tveganja v okolju. Poleg vremenskih razmer in
potresov je pri njihovem nastanku pogosto velik dejavnik tudi človeška aktivnost. Zaradi
plazov so ogrožena človeška življenja in premoženje. Najpogosteje so prizadeti infrastrukturni
objekti (ceste, železnica) ter stanovanjski in gospodarski objekti. Škoda, ki jo v Sloveniji
povzročajo plazovi, je ogromna. Z naraščajočimi ekstremi, ki jih predstavljajo podnebne
spremembe, je jasno, da se bo nevarnost plazenja še povečala, kar narekuje sistemski pristop
na upravno-administrativni ravni in skupno delovanje vseh, ki delujejo na tem področju.
V svoji diplomski nalogi sem popisala 40 plazov na južnem območju občine Žalec. Plazovom
sem določila njihove karakteristike in jih opisala. Podatke sem analizirala in ugotovila, da so
posamezna območja v občini Žalec ogrožena zaradi plazov, predvsem ob ekstremnih
padavinah. Vendar moram poudariti, da je v tej občini relativno dobro poskrbljeno za sanacijo
plazov, predvsem tistih, ki ogrožajo infrastrukturo in stanovanjske objekte. Občina ima prav
tako odlok, ki narekuje, da je potrebno na določenih lokacijah pri vsakem posegu v okolje
imeti mnenje geologa. Zaradi finančne krize, ki je prizadela naše gospodarstvo, je vprašanje,
kako bo v prihodnosti s stroški sanacije plazov, kajti država v letu 2015 ne namerava nameniti
občinam finančnih sredstev za sanacije plazov. Prav zaradi tega bi bilo potrebno več
pozornosti posvečati preventivnim ukrepom, kot je mnenje geologa pred kakršnimi koli
gradbenimi deli in posegi v okolje, tudi najmanjšimi. Tako bi se lahko izognili nevarnostim
ter kasnejšim stroškom sanacije, ki jih povzroča neustrezno ravnanje pri posegih v okolje.

Ključne besede: zemeljski plaz, občina Žalec, sanacija plazov, Zabukovica.
Koordinate širšega območja (WGS84): 46° 12' 38.07'' N, 15° 11' 42.89''; 46° 12' 44.67'' N,
15° 10' 10.87''; 46° 13' 43.77'' N, 15° 09' 17.34''; 46° 12' 41.40'' N, 15° 9' 3.96'; '46° 12' 23.04''
N, 15° 09' 0.00''; 46° 13' 23.16'' N, 15° 12' 27.72''.
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ABSTRACT
Landslides are one of the biggest risk factors in the environment. Besides weather conditions
and earthquakes, the human factor is a big issue when looking at the cause of landslides.
Human lives and property are often in danger. Infrastructure (railways, roads) and residential
buildings or outbuildings are often affected. The damage caused by landslides in Slovenia is
massive and with occurring climate changes the danger of landslides is growing.
In my diploma I have described and analyzed 40 landslides in the southern part of the
municipality Žalec. I concluded that some areas in this part of the municipality Žalec are in
risk of landslides, especially in extreme rainfall. I have to emphasize that the remediation of
landslides in this municipality is quite good, especially in those cases where the infrastructure
is in danger. The municipality has a decree, that an evaluation and report from a geologist
have to be made in problematic locations. Due to the economical crisis, the government does
not allocate any financial support to municipalities according to landslide remediation for the
year 2015. For that reason it is important to have a geological evaluation before any activity
starts on any potentially hazardous area. With that kind of planning we could limit the
expenses in the future.

Keywords: Landslide, municipality Žalec, landslide remediation, Zabukovica.
Bounding coordinates of area (WGS84): 46° 12' 38.07'' N, 15° 11' 42.89''; 46° 12' 44.67'' N,
15° 10' 10.87''; 46° 13' 43.77'' N, 15° 09' 17.34''; 46° 12' 41.40'' N, 15° 9' 3.96'; '46° 12' 23.04''
N, 15° 09' 0.00''; 46° 13' 23.16'' N, 15° 12' 27.72''.
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1 Uvod
V okviru diplomskega dela sem obravnavala plazove na območju južnega dela občine Žalec.
To območje je precej plazovito zaradi neurij, ki so prizadela to območje v devetdesetih letih
dvajsetega stoletja ter letih 2000, 2001, 2004, 2005, 2010, 2011 in 2013, neustreznih posegov
v okolje in v nekoliko manjši meri vpliva Rudnika Zabukovica-Liboje.
Cilj diplomske naloge je bil popisati lokacije aktivnih, umirjenih, potencialnih, saniranih in
fosilnih plazov na južnem delu občine Žalec, določiti njihove lastnosti (velikost, naklon,
aktivnost, pojavljanja izvirov, močil ...) ter podatke vnesti v GIS. V okviru diplomske naloge
sem pripravila tudi anketni list za lastnike parcel, na katerih se je posamezni plaz sprožil, saj
me je zanimal njihov pogled na plazove (ali so ozaveščeni o problemih plazenja, kdo je po
njihovem mnenju kriv za nastanek plazu, kdo bi moral financirati sanacijo plazu…). Na
podlagi zbranih podatkov sem plazove interpretirala.

Slika 1: Primer neustreznega ravnanja pri posegih v pobočje (Geološki zavod Slovenije, 2014)
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Namen diplomske naloge je bil tudi analiza zemeljskih plazov, ki se pojavljajo na južnem
območju občine Žalec, ter poziv širši javnosti k pridobitvi geološkega mnenja oziroma
poročila geologa pred kakršnim koli gradbenim posegom v okolje. S tem bi dobili predloge in
omejitve za izgradnjo objektov, predloge za ureditev okolja, da bi bil negativen vpliv na
okolje najmanjši (Slika 1). Izognili bi se nevarnostim ter kasnejšim stroškom sanacije, ki jih
povzroča neustrezno ravnanje pri posegih v okolje. Potrebna bi bila omejitev gradnje na
določenih območjih oziroma geolog bi podal mnenje, pod kakšnimi pogoji se na danem terenu
lahko gradi oziroma posega v okolje. S tem bi se zagotovila večja varnost pred naravnimi
nesrečami, kot so plazovi.
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2 Geografski pregled
V diplomskem delu sem obravnavala območje južnega dela občine Žalec, južno od reke
Savinje. Območje zajema zaselke Zabukovica, Griže, Migojnice, Kasaze in Liboje (Slika 2).

Slika 2: Geografski položaj obravnavanega območja (Interaktivni atlas Slovenije, 1998)

Občina Žalec je ena večjih občin v Republiki Sloveniji. Občinsko središče je v istoimenskem
mestu. Leži v spodnji Savinjski dolini in v današnji obliki obstaja od leta 1998. Občina meji
na severu na Mestno občino Velenje, na vzhodu na občino Dobrna in Mestno občino Celje, na
jugu na občini Laško in Hrastnik, na vzhodu pa na občini Prebold in Polzela. Površina občine
je 117,1 km2, sestavlja jo 39 naselij in 10 krajevnih skupnosti (Jezernik et. al., 2010).
Osrednja reka je reka Savinja, njena struga pa poteka v južnem delu nižinskega dela občine.
Tako kot večina njenih pritokov ima tudi Savinja hudourniški značaj. Na osnovi prepletanja
padavinskega in temperaturnega režima je v občini prisotno prehodno podnebje med alpskimi,
celinskimi in mediteranskimi vplivi (http://www.zalec.si/opn/OPN-ODL.pdf).
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Dolina je proti jugu, severu in zahodu omejena z gričevjem in sredogorskimi nizi, odprta pa je
proti vzhodu. Del obravnavanega območja pripada Posavskemu hribovju – od Velike Planine
na zahodu in preko Mrzlice ter Gozdnika do Maliča na vzhodu. Posavsko hribovje je
predgorje Kamniško-Savinjskih Alp, od katerih ga ločita Tuhinjska dolina in Motnišnica do
Ločice (Jezernik et. al., 2010).

2.1 Morfologija obravnavanega območja
Južni del Občine Žalec, ki se začne južno od struge Savinje, je morfološko zelo razgiban.
Dolinsko dno preide relativno hitro v severna, strma pobočja Posavskega hribovja. Skrajni
južni del je strm, celoten južni del pa je podvržen eroziji. Tako v tem delu najdemo številna
pogojno stabilna ter labilna pobočja. Evidentiranih je več aktivnih zemeljskih plazov (S.
Marinc, 2008). Primarna raba tal v nižjih ravninskih predelih so njive in travniki, na višjih in
strmejših pa površino prerašča gozd. Vodotoki so prisotni v dolinskih predelih, kamor se
stekajo s pobočij Posavskega hribovja. Višina hribovja narašča proti jugu in doseže najvišji
vrh na Gozdniku (višina 1090 m). Hribovit svet z vmesnimi globoko zarezanimi dolinami je
slabo prehoden. Območje je v glavnem poraslo z gozdom, z vmesnimi zaplatami travnikov in
obdelovalnih kmetijskih površin. Glavni vodotoki so Zibika, Artišnica in Bistrica, ki so desni
pritoki Savinje in imajo hudourniški značaj. Večji, bolj ali manj strnjeni zaselki so Griže,
Migojnice, Kasaze, Zabukovica in Liboje, sicer pa je območje razpršeno poseljeno. Izredno
strma pobočja niso poseljena (http://www.zalec.si/opn/OPN-ODL.pdf).
Na območju Zabukovice in Liboj se je v preteklosti pridobivalo rjavi premog. Posledice
rudarjenja mestoma negativno vplivajo na stabilnost vlivnega območja opuščenih odkopov.
Zaradi razpršenosti zaselkov območje komunalno še ni povsod urejeno. Predvsem ni
zadovoljivo urejen odvod meteornih vod in drugih vod iz objektov in razpršenih zaselkov, s
tem da je oskrba z vodo iz javnega vodovoda zagotovljena v glavnem za vse objekte.
V diplomskem delu obravnavam območje, ki je na sliki 2 omejeno z rdečo črto. Njegova
površina znaša približno 15 km2.
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3 Geološki pregled
3.1 Uvod
Južni del območja občine Žalec geografsko pripada Posavskem hribovju (Slika 2), geološko
pa Posavskim gubam, ki jih gradijo raznovrstne triasne kamnine in klastične oligocenske
premogonosne plasti. Le-te ležijo erozijsko diskordantno na triasnih plasteh (Slika 3). Gube so
sestavljene iz antiklinal in sinklinal. V reliefu se kažejo kot vrsta podolžnih slemen in
vmesnih podolij, ki ležijo v približni smeri zahod-vzhod. O antiklinalni in sinklinalni zgradbi
lahko govorimo le v grobem, saj je zaradi številnih prelomov in narivov v osnovi enostavna
tektonska zgradba močno zabrisana in zato geološko precej zapletena.
Na obravnavanem območju sta pred desetletji delovala premogovnika Zabukovica in Liboje,
kjer so kopali rjavi premog. V Libojah pa še danes obratuje kamnolom apnenca.
Obravnavano območje najdemo na severozahodnem delu osrednjega dela lista Celje (Buser,
1979) iz Osnovne geološke karte.

Slika 3: Izsek obravnavanega območje iz OGK, lista Celje (Buser, 1977), in legenda OGK, lista
Celje, prirejena po Buserju (1977)
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3.2 Stratigrafija
Naslednje besedilo sem povzela po tolmaču OKG lista Celje (Buser, 1977).
3.2.1 Trias
Najstarejše kamnine na obravnavanem območju so triasni karbonati anizijske starosti.
Anizijske plasti sestavlja na območju Posavskih gub večinoma svetlo siv debelozrnat pretežno
masivni dolomit. Na območju Zabukovice, Gozdnika in Šmohorja je razvit v aniziju skladovit
in ploščast temno siv dolomit, ki vsebuje do 20 cm debele pole in gomolje roženca. Med
dolomitom se nahajata podrejeno tudi ploščast apnenec z roženci in tanke plasti dolomitnega
laporovca. Debelina anizijskih plasti je 300 do 400 metrov.
Na obravnavanem območju najdemo tudi plasti ladinijske stopnje, le-te leže normalno na
anizijskih skladih. Starost ladinijskih plasti je določena večji del na podlagi njihove lege in
litološki sestavi ter ponekod tudi s fosilnimi ostanki. Ladinijske plasti so zastopane predvsem
z apnenci, dolomiti z roženci, laporovci, skrilave glinovce, tufi in tufiti. Zelo zanimiv člen
ladinija so psevdoziljske plasti oziroma na obravnavanem območju debelejši vložki apnenca v
psevdoziljskih skladih.
Triasne vulkanske kamnine na obravnavanem območju pripadajo keratofirsko-spilitni
vulkanski asociaciji. Med njimi nastopajo keratofir in spilitiziran diabaz ter njuni tufi.
Kontakti med vulkanskimi kameninami in obdajajočimi jih sedimenti so večinoma "hladni"
oziroma brez velikih sprememb.
Karnijske plasti so razvite na obravnavanem ozemlju v faciesu karbonatnega šelfa in v
globljemorskem razvoju. Na obravnavanem območju gre za plasti cordevolske podstopnje.
Obravnavane plasti sestavlja svetlo siv masiven organogen apnenec. Debelina cordevolskih
plasti je okoli 300 metrov.
Na zahodnem delu mejijo triasne kamnine na jurske in kredne kamnine. Sestavljene so v
glavnem iz ploščastih apnencev, skrilave glinovce, laporovcev in breč.
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3.2.2 Oligocen
Med Zabukovico in Libojami je pas oligocenskih laporovcev in peščenih laporovcev, z
vmesnimi premogovimi plastmi. Na območju opuščenih premogovnikov pri Zabukovici
dobimo na površini samo višje dele oligocenskih plasti. Večji del premoga, kjer je bilo to
ekonomsko upravičeno, je že odkopan.
Na skrajno severnem delu obravnavanega območja (Slika 3) se nahaja skladovnica
andezitnega tufa in vulkanske breče. Tuf je svetlo zelene do svetlo sive barve, po čemer se
poleg manjše trdnosti že makroskopsko razlikuje od triasnih vulkanskih kamenin.

Tuf

predstavlja litoklastične in kristaloklastične tufe različne zrnavosti, prevladujejo pa
drobnozrnati različki.
3.2.3 Kvartar
Hribinska osnova je prekrita s pliokvartarnimi nevezanimi aluvialnimi sedimenti in preperino.
Aluvialni sedimenti prevladujejo v območju dolinskega dna, preperina pa na pobočjih.
Aluvialni sedimenti so v glavnem sestavljeni iz peščenih, meljastih in glinastih prodov ter
meljastih in glinastih peskov s prehodi v peščene glinaste melje. Večji odstotek grobih frakcij
je ob strugah potokov, proti robovom dolin pa narašča odstotek drobnih frakcij. Površinske
vezane zemljine tvorijo v glavnem relativno dobro hidrološko zaporno plast nad relativno
prepustnimi spodaj ležečimi nevezanimi zemljinami. Pliokvartarni sedimenti so v glavnem
sestavljeni iz vezanih zemljin – od glinastih meljev do glin, s prehodi v zaglinjene in
zameljene pobočne grušče. Odstotek grobih frakcij v glavnem narašča po pobočjih navzgor, s
tem pa tudi prepustnost zemljine. Na višjih delih vzpetin tako poteka infiltracija meteornih
vod v zemljino, ki nato odtekajo navzdol po pobočjih na kontaktu med preperino in podlago.
Zaradi preperelosti kompaktne podlage – predvsem skrilavih glinavcev in dolomitov – in
sestave spodnjega sloja preperine je prehod med preperino in podlago postopen in neizrazit.
Zaradi morebitnega povečanja odstotka vlage v preperini (vzroki so lahko naravni ali pa
povzročeni s strani uporabnikov zemljišč in objektov) in/ali znižanja kohezije zemljine je na
obravnavanem območju velika ogroženost stabilnosti pobočij.
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3.3 Tektonika
Na podlagi litostratigrafskega razvoja kamenin in poleglosti velikih gub ter narivov lahko
uvrstimo obravnavano ozemlje v Dinaride oziroma po natačnejši razdelitvi v Notranje
Dinaride (Buser, 1979).
V geološko-tektonskem pogledu zavzema obravnavano območje dve samostojni tektonskogradbeni enoti Celjske kotline in severni del posavskih gub ter s potoki ter grapami močno
razčlenjeno Posavsko hribovje. Na obravnavanem področju je stičišče pomembnih prelomov.
Ob njih so se dvigovali ali pogrezali posamezni deli zemeljskega površja v geološki
preteklosti. Premikanje tektonskih blokov so spremljali potresi. Najpomembnejša vzdolžna
tektonska preloma, ki potekata v alpski smeri vzhod-zahod, sta celjski in libojski prelom. Prvi
poteka po južnem obrobju Celjske kotline, in sicer na meji med ravnino in severnim vznožjem
Posavskega hribovja (tik pod severnim robom Gradišča in Bukovice, ob južnem deli Migojnic
in Griž). Vzporedno z njim, približno 2 km južneje, poteka libojski prelom (po dolini
Košniškega potoka, pod strmim severnim pobočjem Velikega Slomnika (vrh na višini 611 m),
Kamčiča (510 m), Kotečnika (772 m), med Kurjo vasjo in Britnimi seli, pod severnim
pobočjem Kamnika (857 m)). Med prečnimi tektonskimi prelomi, ki potekajo od
severozahoda proti jugovzhodu, je za obravnavani predel najvažnejši letuški prelom. Po njem
je usmerjen znaten del struge Savinje med Letušem in Šeščami (Vybihal, 1981).
Obravnavano območje pripada geotektonski enoti Dinaridi (Slika 4). Meja Dinaridi in Južnimi
Alpami poteka po Južnoalpski narivni meji, ki se proti vzhodu "naslanja" na Marijareški
prelom, ki poteka po obravnavanem območju. Na podlagi novih podatkov prištevamo
Posavske gube k Dinaridom, ker v njih ne moremo določiti jasne strukturne meje z Južnimi
Alpami (Placer, 2008). Glede na lego znotraj Zunanjih Dinaridov predstavljajo Posavske gube
prehodno območje proti Slovenskemu bazenu na severu, ki leži pretežno v Južnih Alpah, in
Bosanskemu bazenu na vzhodu (Placer, 2008).
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1. Jadransko-Apulijsko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme; 3.
Dinaridi; 4.Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme; 6. Krednopaleocenska scaglia, 7. Paleozoik; 8. T – Trnovski pokrov, H – čelo Hrušiškega pokrova, S – čelo Snežniške
narivne grude; 9. STW – Tektonsko okno Strug; 10. Prehodno območje med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi;
11.Notranji Dinaridi; 12.Južne Alpe; 13.Paleozoik (devon, karbon, perm); 14.STO – Slatenska tektonska krpa,
PTO – Ponikvanska tektonska krpa; 15. Slovenski bazen; 16. Vzhodne Alpe; 17. Avstroalpinski pokrovi; 18.
Avstroalpinski pokrovi; 19. Pluton granodiorita/tonalita, Pohorje; 20. Železnokapelska magmatska cona; 21.
Železnokapelska magmatska cona; 22. Panonski bazen in marginalni bazeni; 23. Jadranska mikroplošča; 24.
Prelomi: PAF – Periadriatski prelom; 25. KRF – Prelom Kungora-Raba, LAF – Labotski prelom, VEF –
Velenjski prelom, LJF – Ljutomerski prelom, DOF – Donački prelom, SAF – Savski prelom, MRF – Marijareški
prelom, ZEF – Želimeljski prelom, IDF – Idrijski prelom, RVF – Ravenski in Sovodenjski prelom, BRF –
Borovniški in Ravniški prelom, PRF – Predjamski prelom, ZZL – lineament Zagreb-Zemplin; 26. narivni in
krovni prelomi v Dinaridih: PNTF – Palmanovski narivni prelom; 27. Naravni in krovni prelomi v Južnih Alpah,
SATB – Južnoalpska narivna meja, KKTF – Krnsko-Koblanski narivni prelom; 28. Severnokaravanški narivni
prelom v Vzhodnih Alpah; 29. Posavske gube: MS – Motniška sinklinala, TA – Trojanska antiklinala, LS –
Laška sinklinala, LA – Litijska antiklinala.

Slika 4: Tektonska razčlenitev Slovenije (Placer, 2008)
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3.4 Rudnik Zabukovica-Liboje
Na obravnavanem območju sta pred desetletji delovala rudnika Zabukovica in Liboje, kjer se
je v preteklosti pridobival rjav premog. Zaradi melioracij in ostalih posegov v prostor imata
danes mestoma negativne vplive na okolje. Problem predstavljajo nesanirani rovi in jaški,
zaradi katerih prihaja do udorov, ki vplivajo na stabilnost območja opuščenih odkopov.
Naslednje besedilo sem povzela po knjigi Rudarska dediščina Zabukovica-Liboje (Hribar in
Veber, 2007).
V osrednjem delu Slovenije se na obrobju Spodnje Savinjske doline pod severnim Posavskim
hribovjem nahajata zabukoviška in libojska premogovna kadunja, iz katerih so rudarji skoraj
dve stoletji pridobivali naravno bogastvo – rjavi premog. Začetek rudarjenja sega že v zadnja
desetletja 18. stoletja. V zabukoviški kadunji, v krajih Zabukovica in Pongrac, je deloval
premogovnik Zabukovica do leta 1966. V libojski kadunji so rudarili na območju Sv. Neže in
Liboj do leta 1972.
Začetki rudarjenja v zabukoviškem premogovnem bazenu segajo v zadnja desetletja 18.
stoletja. Z odkopavanjem rjavega premoga so pričeli leta 1799, na površinskih izdankih sloja
na južnem delu kadunje. Z zabukoviške premogovne kadunje v Zabukovici so odkopali okrog
3,2 milijonov ton kakovostnega rjavega premoga. Pridobivanje je bilo zaradi zapletene
geološke zgradbe težko in drago. Dolžina rovov je znašala 25 km, globina rudnika pa je bila
230 metrov. Rudnik je nehal obratovati leta 1966.
Libojsko nahajališče premoga je vzhodni podaljšek zabukoviškega nahajališča. Premogovno
ležišče je del oligocenskega zaporedja. Začetki segajo prav tako v leto 1799. V 170 letih
delovanja so odkopali 1,3 milijonov ton premoga. Po letu 1958 so postopoma zmanjševali
izkop premoga in rudnik leta 1972 zaprli.
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4 Pregled dosedanjih raziskav
Na osnovni geološki kart SFRJ v merilu 1 : 100.000 najdemo območje Žalca z okolico
na severozahodnem delu osrednjega dela lista Celje (Buser et. al.).
Za potrebe OPN Občine Žalec je bila izdelana študija Erozijska, pogojno stabilna,
labilna in aktivno plazovita območja v občini Žalec (Marinc, 2008), v sklopu katere so
določili pogojno stabilna ter labilna področja ter smer plazenja aktivnih plazov.
Raziskave so bila narejene za potrebe rudnika Zabukovica in Liboje, kjer so
pridobivali rjavi premog. O obeh rudnikih in delu rudarjev so pisali Jože Hribar, Breda Veber
(2007), Sonja Hercog in Vili Vybihal (1981).
O kalcitu iz kamnoloma Liboje sta napisala članek Miha Jeršek in Franc Pejtler (2006)
in ga objavila v reviji prirodoslovnega muzeja Scopolia.
Tilen Mlakar (2014) je v diplomskem delu podal Oceno ogroženosti doline Artišnice
zaradi poplav in zemeljskih plazov.
Andreja Jurak (2013) je v svojem diplomskem delu alnalizirala zemeljske plazove na
območju Zreč.
Širše območje Savinjske doline in Posavskih gub je zelo dobro raziskano in opisano, v
sklopu tega pa je južno območje občine Žalec slabše raziskano. Zgradbo posavskih gub in
njenih značilnosti so sicer raziskovali Ladislav Placer (1995), Uroš Premru (1975), Karel
Grad (1980), Miran Iskra (1976), Dušan Kuščer (1967) in drugi.
Z raziskavami na območju Savinjske doline se je ukvarjal Janez Rihtaršič (1959), ki je
v članku Geološki obris Spodnje Savinjske doline opisoval značilnosti le-te.
Blaž Komac in Matija Zorn (2005) sta napisala članek Zemljevid ogroženosti Zgornje
Savinjske doline zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov.
Martina Pečnik (2002) je v diplomskem delu pisala o možnostih nastanka zemeljskih
plazov na osnovi geomorfoloških značilnosti površja v Zgornji Savinjski dolini.
Karel Natek (1991) je v diplomskem delu pisal o Plazovih v Gornji Savinjski dolini.
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5 Splošno o plazovih
Plazenje je gibanje zemeljskih ali hribinskih mas po pobočju (pod vplivom gravitacije)
(Ribičič, 2007).
Do zdrsa pride, ko teža dela kamenine (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 kamenin navzdol. Drugi je notranja
trdnost kamenine, 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).
Povzela po Komacu in Zornu (2007)
V Sloveniji so zemeljski plazovi v največji meri posledica večdnevnega 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 podtalnice, toda začetna vsebnost vode v tleh
ima pri sprožitvi pomembno vlogo, saj zmanjša potrebno mejno količino padavin. Povprečna
letna količina padavin neposredno ne vpliva na plazenje oziroma vpliva le v kombinaciji s
kratkotrajnimi intenzivnimi padavinami. Avtorja ugotavljata, da so pragovi za sprožitev
plazenja 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.

5.1 Strokovne osnove za izdelavo metodologije ukrepanja ob ogrožajočih
plazovih
Za uspešno varstvo pred plazovi je osnovni pogoj ustrezna zakonodaja, ki bo predpisovala
ustrezne postopke. Strokovne osnove za izdelavo metodologije ukrepanja ob ogrožajočih se
plazovih,

ki

so

v

nadaljevanju,

sem

povzela

s

spletne

strani

http://www.sos112.si/slo/tdocs/metod_ukrep.pdf.
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Za doseganje visoke ravni varstva pred posledicami, ki jih povzročajo pojavi nestabilnosti
območja, je nujno spodbujanje učinkovitega izvajanja in uveljavljanja zakonodaje na področju
urejanja prostora in graditve objektov.
Prav tako bi bilo potrebno izvajati učinkovitejše delo inšpekcijskih služb v boju proti
nedovoljenim posegom v prostor ter omogočanje odprave posledic plazenja zaradi naravnih
vzrokov.
Poleg veljavne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov je država sprejela
vrsto dokumentov in zakonov, ki urejajo področje naravnih nesreč in ki prav tako obravnavajo
problematiko plazenja tal:
•

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ZVNDN (Ur. l. RS 64/1994
Odl. US RS, 33/2000 ZMatD, 87/2001 ZDU-1, 52/2002 zvo-1);

•

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ZOPNN (Ur. l. RS 75/2003);

•

Zakon o varstvu okolja, ZVO-1 (Ur. l. RS 41/2003);

•

Zakon o vodah, ZV-1 (Ur. l. RS 67/2002, 110/2002 ZGO-1, 2/2004 ZZdrl-A, 10/2004
Odl. US RS, 41/2004 ZVO-1);

•

Zakon o gozdovih, ZG (Ur. l. RS 30/1993, 13/1998 Odl. US RS, 56/2002 ZON,
67/2002, 110/2002 ZGO-1);

•

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, NPVNDN (Ur. l.
RS 44/2002, 110/2002).

Poleg sprejemanja ustrezne zakonodaje je potrebno spodbujati zavarovalnice kot tudi lastnike
premoženja za zaščito svojega premoženja, za uvajanje aktivne zavarovalne politike za
odpravo posledic nestabilnosti tal.
Preventivni ukrepi so vezani na področje urejanja prostora. Sprejeta je bila nova prostorska
zakonodaja in nekateri strateški prostorski akti (Zakon o urejanju prostora, Strategija
prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije), ki uvajajo vzdržen prostorski
razvoj, ki je temeljno načelo prostorskega razvoja Slovenije. V prostorski strategiji so
opredeljeni cilji prostorskega razvoja z namenom doseganja večje kakovosti prostora in
reševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov v Sloveniji.
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Med cilji je tudi prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami, in sicer tako, da se
usmerja prostorski razvoj izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali druge nesreče, kot so
plazovi, oziroma izboljšanje zaščite pred posledicami naravnih ali drugih nesreč.
Preventivo delimo na strokovni del, ko je treba ugotoviti ogroženost na določenem območju,
in na dejavnosti, ki jih izvajamo, da se ugotovljeni ogroženosti izognemo ali jo zmanjšamo.
Pri tem ogroženost pojmujemo kot tveganje človeka, njegovega imetja, živali in okolja pred
delovanjem zemeljskih plazov.
Pomemben dejavnik v zadevah varstva pred naravnimi nesrečami s poudarkom na pojavih
nestabilnosti tal je ozaveščenost posameznih investitorjev, da si že pred načrtovanjem posega
oziroma investicije v objekt pridobijo ustrezne podatke o geotehničnih značilnostih in
ogroženosti zemljišča zaradi nestabilnosti tal. Škodo zaradi plazenja je možno preprečiti tako,
da se nestabilnim območjem izognemo ali pa, kjer obstaja ekonomska upravičenost,
nestabilno območje z ustreznimi ukrepi saniramo.

5.2 Vzroki plazenja in sprožilni dejavniki
Naslednje besedilo sem povzela po Ribičiču (2007).
Vzroki plazenja so faktorji, ki povzročajo, da je določen teren nagnjen k plazenju. Sprožilni
dogodek je dogodek, ki povzroči premikanje zemeljskih mas – je torej neposredni povod za
plazenje. Običajno je sprožilni dogodek le eden izmed vzrokov za plazenje, vzrokov za
plazenje je namreč več. Spremembe v stabilnosti pobočja povzroča več dejavnikov. Ti so
naravni ali pa jih povzroči človek.
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Naravni dejavniki so:

•

slabšanje trdnostnih lastnosti materiala plazu zaradi razmakanja ob deževju, v tokih
potokov ali ob taljenju snega;

•

erozija, spodkopavanje spodnjega dela brežine zaradi delovanja potokov, rek ali
valovanja morja;

•

dodatno delovanje pospeškov zaradi potresov;

•

zaradi potresov povzročena izguba strižne trdnosti v peščenih zemljinah, imenovana
likvefakcija;

•

dodatni strujni tlaki vode.

Dejavniki , ki jih povzroča človek, so:

•

zemeljska dela, s katerimi je spremenjena oblika brežine in s katerimi so povzročene
dodatne obtežbe ali odstranjena opora brežini;

•

vibracije zaradi prometa ali strojev;

•

pronicanje vode;

•

vpliv miniranja;

•

odstranitev vegetacije;

•

gradbena, kmetijska ali gozdarska dejavnost, s katero spremenimo tok vode in vtok v
brežino.

Največkrat so sprožilni dogodki padavine, spodkopavanje spodnjega dela brežine, vpliv
potresov in vpliv človeka (Ribičič 2007).
V zadnjem času nastajajo problemi neustreznega ravnanja pri gradbenih posegih v okolje,
predvsem v pobočja. Gre za neprimerno temeljenje objektov in nekontrolirano odvodnjevanje
meteornih in drenažnih vod iz stanovanjskih in gospodarskih objektov ter cestišč. Zaradi
neurejenosti odvodnjevanja ob večjih nalivih voda teče prosto, nekontrolirano po pobočju in
zamaka okolico, kar je lahko vzrok za nastanek plazu.
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5.3 Osnovni tipi plazenja
Osnovne tipe plazenja (Slika 5) sem povzela po Ribičiču (2007).
Padanje – odvajanje kamninskih mas iz strmih pobočij brez predhodnih premikov (ali z zelo
majhnim) 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; včasih se prevračanje lahko izrazi kot podiranje med seboj
naslonjenih blokov. Prevračanju lahko predhodi ali sledi padanje ali plazenje.
Plazenje – gibanje bolj ali manj koherentne hribinske ali zemljinske mase po eni ali več dobro
definiranih drsnih ploskvah.
Razmikanje ali širjenje – osnovni način gibanja zemeljskih mas je bočno razmikanje blokov,
zaradi česa nastajajo strižne ali tenzijske 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.

Slika 5: Tipi plazenja (Ribičič, 2007)
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Povzela po Ribičiču (2007).
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.
Pri plazovih opazujemo sveže oblike plazu ter morfološko geološke oblike. Slednje razdelimo
v tri skupine, in sicer:
PRVOTNE OBLIKE – ostanek morfologije terena na plazu (prvotne oblike terena v okolici
plazu prenesemo na plaz).
OBLIKE ZARADI PLAZENJA – nastanejo kot posledica določenih razmer ob plazenju;
ugotoviti je potrebno vzroke plazenja.
OBLIKE PO PLAZENJU – nastanejo kot posledica intenzivnejše erozije, ki odnaša material
iz plazu (na primer nova grapa preko plazu).
Vse tri skupine spadajo k ploskovnim elementom, ki so najpomembnejši pri fosilnih plazovih.
Na plazu pa izražamo predvsem linijske elemente. Le-ti so pri fosilnih plazovih zabrisani ali
pa se kažejo kot razpotegnjeni ploskovni elementi. Na svežih plazovih pa so ti elementi
najpomembnejši in jih izločimo vsakega posebej z določeno črto. Tretja skupina so točkovni
elementi, sem spadajo vsi elementi, ki so za merilo karte premajhni, da bi jih lahko pokazali
kot ploskve, oziroma tisti elementi, ki s simbolom prikazujejo določeno ugotovljeno
značilnost na plazu. Med njimi so najpomembnejši tisti, ki nam povejo, kako veliki so
določeni pojavi plazenja, kakšni so novi nagibi terena, koliki so premiki ... (Ribičič, 2007).
Vsak pojav različnih pobočnih premikanj in plazenj je smiselno opredeliti glede na stopnjo
ogrožanja človeka in narave.
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Povzela po Ribičiču (2007).
Pri opredeljevanju stopnje ogrožanja so pomembni predvsem naslednji dejavniki:
•

napovedljivost pojava: če je pojav možno predvideti tako časovno kot prostorsko, se
mu lahko izognemo oziroma nanj pravočasno reagiramo (nizka stopnja ogrožanja); če
ga ne moremo predvideti, potem je stopnja ogroženosti visoka;

•

velikost pojava: čim večje mase so vključene v premikanje, bolj je pojav ogrožajoč in
težje ga je preprečevati;

•

hitrost gibanja: čim večja je hitrost gibanja pojava, tem težje se mu je izogniti, hujše
so posledice, čas za ustrezno reakcijo, za izogibanje ali preprečevanje pa krajši;

•

oddaljenost mesta delovanja do mesta sproženja: če se pojav sproži na oddaljeni,
pogosto težko dostopni lokaciji, stran od oči možnih opazovalcev (kar je lahko več
kilometrov stran od mesta končnega delovanja), po navadi pomeni popolno
presenečenje, na katerega nismo pripravljeni, in zaradi tega so lahko posledice zelo
hude;

•

lokacija pojava glede na naseljenost: kadar se pojav dogaja na naseljenem območju,
je človekova ogroženost neposredna, v primerjavi s pojavi, ki se zgodijo v odročnih
krajih in pogosto niso niti registrirani;

•

pogostost dogajanja: večja pogostost dogajanja na istem območju nas naredi za pojav
občutljive, pojav spremljamo, ga proučujemo, se mu lahko izognemo ali ga saniramo;
če se pojav na določenem območju zgodi na vsakih sto let ali redkeje, pa spomin na
dogodek zbledi in s tem tudi naša pozornost.

Vsakega izmed različnih pojavov lahko kategoriziramo po zgoraj naštetih dejavnikih.
Upoštevanje vseh naštetih dejavnikov nam da oceno ogroženosti, ki jo po navadi izrazimo v
razredih z lestvico ocenjevanja ogrožanja (Ribičič, 2007):
•

izjemno ogrožajoč;

•

precej ogrožajoč;

•

zmerno ogrožajoč;

•

komaj ogrožajoč;

•

neogrožajoč.
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5.4 Opis plazu
Zemeljski plaz sestavljajo trije glavni deli: glava, telo in noga plazu (Slika 6). O čelu plazu
govorimo, kadar plaz prodira naprej. Peta plazu pa je območje izrivnega roba plazu. Naslednje
besedilo sem povzela po Ribičiču (2007).
Čelo plazu se formira na zgornjem delu plazu. V čelu se nahajajo odlomni robovi, usedki,
grude in razpoke. Čelo plazu opišemo z obliko razpok, oblike čela (kotanjasto, ravno),
globino odlomnega roba, s premiki čela in ostalimi značilnostmi (grude, prečne razpoke).
Telo plazu je nestabilna masa, ki je odtrgana od prvotnega mesta in se premika navzdol.
Omejujeta ga bočna odlomna robova, znotraj telesa se nahajajo izbokline in kotanje, izviri,
mlake, zamočvirjenost, odlomi in narivi. Njihov obseg je odvisen od vrste in velikosti plazu.
Peta plazu se lahko nariva na podlago in nastane narivni rob; lahko se valovito razlije po
podlagi ali pa nagrbanči (izrine) podlago. Če plaznina vsebuje veliko vode, ki omoči plazeči
material, se peta plazu lahko oblikuje v obliki jezika in obstoji možnost nastanka
sekundarnega drsenja. Na peti plazu se zaradi povečanega trenja material začne kopičiti in se
pogosto deformira (prečne in vzdolžne razpoke) ter naguba.
Zgornji odlomni rob je lahko (tlorisno gledano) polkrožna, valovita ali pa nepravilna linija,
lahko je tudi previsen. 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. Pri opisu podamo tudi višino odlomnega roba oziroma vertikalni
premik. Nad zgornjim odlomnim robom se pogosto pojavljajo natezne sekundarne
spremljajoče odlomne razpoke različnih oblik. Del tal, ki meji na te razpoke, se odlomi in
tako se odlomni rob lahko širi v pobočje navzgor. Pri tem nastajajo grude.
Stranski odlomni robovi se pojavijo na obeh straneh telesa plazu ter do pete plazu. Na
stranskih odlomnih robovih lahko opazujemo razpoke različnih oblik (razvejane, valovite,
tlačne) in dimenzij, ki kažejo na smer plazenja ali imajo tendenco širjenja v bok.
Dolžina plazu je horizontalna projekcija razdalje med najvišjim zgornjim robom plazu in
najnižjim spodnjim narivom oziroma znaki plazenja. Najnižji znaki plazenja pogosto na
površini niso vidni.
Širina plazu je horizontalna projekcija razdalje med levim in desnim odlomnim robom.
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Slika 6: Osnovni elementi opisa plazu (Ribičič, 2007)
Vplivno območje plazu je površina, na kateri plaz vpliva na okolico.
Drsna ploskev je spodnja površina, po kateri plazi nestabilna masa. Je tudi meja med
stabilnim in nestabilnim delom pobočja. Plazovi z drsno ploskvijo imajo določljivo mejo med
nestabilno maso in stabilno podlago, ki lahko poteka v enem ali skozi več slojev tal. Premiki
nestabilne zemeljske mase so vezani na globino in obliko ploskve, kjer je presežen strižni
odpor.
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5.5 Sanacija plazov
5.5.1 Prvi začasni sanacijski ukrepi
Takoj po sproženju plazu navadno nastanejo izredne razmere, posebej kadar plaz ogroža
stanovanjske objekte, ceste in druge pomembne objekte. Prva naloga inženirskega geologa je,
da na osnovi ugotovljenih razmer pri ogledu plazenja predvidi začasne sanacijske ukrepe, ki
imajo namen ublažiti posledice plazenja (Ribičič, 2007).
Prvi sanacijski ukrepi so naslednji:
•

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, kjer so ogroženi objekti;

•

lokalna preusmeritev toka plazine (če je možno);

•

zaščita objektov z lesenimi deskami in odri.

Pred navedenimi ukrepi pa na osnovi ocene poteka nadaljnjega plazenja ugotovimo nevarnost
za bivanje ljudi v hišah oziroma kadar plaz ogroža prometne poti ugotovimo varnost za
promet. Začasni izredni ukrepi se po navadi izvajajo dokler vladajo neugodne vremenske
razmere oziroma dokler je plazina v hitrem premikanju. Pogosto kadar plazenje zajema večje
gmote v gibanju, začasni ukrepi ne morejo bistveno upočasniti plazenja in k sanaciji lahko
pristopimo šele po umirjanju premikov (Ribičič, 2007).

5.5.2 Sanacijski postopki za trajno stabilnost
Sanacijske ukrepe ne izvajamo le na splazelih terenih, temveč še pogosteje za izboljšanje
lokalnih stabilitetnih razmer, se pravi z namenom, da preprečimo, da sploh pride do sprožitve
plazenja. Pri vseh vrstah gradnje moramo zato težiti k temu, da posegi v teren ne poslabšujejo
stabilnosti, temveč izboljšujejo, če pa jo, potem predvidimo dodatne postavke za zagotovitev
stabilnosti (Ribičič, 2007).
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Najbolj pogosti sanacijski postopki:
•

pregrupacija zemeljskih mas;

•

odvajanje površinskih vod in dreniranje;

•

stabilizacija (utrjevanje) tal;

•

pomožni sanacijski ukrepi (vegetacija, izognitev);

•

gradbeni posegi.

Preden izdelamo projekt sanacijskih ukrepov, moramo na osnovi raziskav določiti vse
značilnosti plazenja (obliko, hitrost, geomehanske lastnosti plazine in podlage, nivo podtalne
vode ...). Kadar obravnavamo labilna, še ne splazela območja, sledi stabilitetna analiza. Pri že
sproženih plazovih stabilitetna analiza ni smiselna, razen če izvajamo povratno stabilitetno
analizo – za določitev strižnih lastnosti kamnin (Ribičič, 2007).

5.6 Ukrepi občine Žalec
V občini Žalec se trudijo, da bi z odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Žalec čim
bolj preventivno poskrbeli za varstvo pred naravnimi nesrečami, kot so plazovi (Slika 7).
Naslednje besedilo o ukrepih občine Žalec (Člen: 105 in Člen: 106, Odlok o občinskem
prostorskem načrtu občine Žalec) sem povzela s spletne strani http://www.zalec.si/opn/OPNODL.pdf.
V 105. členu obravnavajo erozijska območja, pogojno stabilna območja ter labilna in aktivno
plazovita območja:

•

Erozijska območja

Izrazita erozijska območja pripadajo ožjemu delu neurejenih strug potokov, v območju dolin.
Izrazito erozijsko območje je ob zgornjem in srednjem toku potoka Artišnica, ki je v fazi
sanacije po neurju leta 2005.
Na erozijskih območjih je gradnja objektov možna šele po primerni ureditvi in stabilizaciji
strug potokov na vplivnem območju gradnje. Sicer je na teh območjih pričakovati tudi višje
nivoje podtalnice, zaradi česar je gradnja podkletenih objektov nesmiselna.

22

Ana Marinc

•

Diplomsko delo

Pogojno stabilna območja

Gradnja objektov na pogojno stabilnih območjih je možna pod naslednjimi pogoji:
-Do naklona pobočja okrog 10 stopinj objekta ni potrebno podkletiti oziroma so
možne izravnave terena ob ureditvi primernega odvodnjevanja podtalnih in zalednih vod.
Obtežbe objekta oziroma dopustne nosilnosti tal določi geolog glede na predhodni ogled
terena in upoštevanje rezultatov morebitnih raziskav v okolici oziroma podobnih zemljinah.
Objekti so lahko temeljeni na klasičnih temeljih ali na temeljnih ploščah v preperini.
-V območju naklonov med 10 in 20 stopinjami je potrebno predvideti podkletene
objekte z vkopanimi kletnimi etažami. Izogibati se velja območjem z bolj ali manj izrazitimi
dolinami, ki z osmi vpadajo v smeri vpada pobočja. Vkopane kletne stene in temelji morajo
biti primerno ojačeni. Temelji objektov morajo v vsakem primeru nalegati na oziroma v
kompaktno hribinsko osnovo, tudi na manj vkopanem delu objekta (stopničasta poglobitev
temeljev do kompaktne osnove). Dopustna nosilnost kompaktne osnove ni vprašljiva, izvedba
temeljnih plošč pa zaradi možnih večjih diferenčnih posedkov ni sprejemljiva.
Obvezna je izvedba zaledne drenaže ter urejen, neprepusten in kontroliran odtok meteornih,
odpadnih in drenažnih vod do bližnjega aktivnega meteornega odvodnika oziroma do vznožja
pobočja. V primeru načrtovanja večjih zaselkov je potrebno pred pričetkom gradnje objektov
zagotoviti izvedbo komunalne infrastrukture – predvsem meteorne kanalizacije. Vsekakor je
potreben pred načrtovanjem objekta pregled mikrolokacije s strani geologa oziroma za večje
zaselke izvesti geološke raziskave tal. S primerno in pravočasno ureditvijo komunalne
infrastrukture in ob upoštevanju navodil gradnje za pobočne lege se stanje na pogojno
stabilnih območjih dodatno stabilizira.
-Gradnja na pobočjih za naklonom nad 20 stopinj je možna ob predhodnih geoloških
raziskavah. Debelina preperine je na teh delih praviloma manjša, tako da je temeljenje
objektov v celoti možno in potrebno izvesti v kompaktni hribinski osnovi. Na podlagi
geoloških raziskav je potrebno določiti način temeljenja ter izvesti stabilnostne analize
okolice in pobočja. Vsekakor je potrebno predvideti kvalitetno odvodnjevanje vseh objektov
in okolice ter dosledno upoštevati pogoje gradnje za pobočne lege. Tudi na teh območjih je s
primerno gradnjo in ureditvijo odvodnjevanja možno dodatno stabilizirati pogojno stabilne
terene.
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Labilna in aktivno plazovita območja

Gradnja objektov na že saniranih plazovih ni mogoča, saj so bili načrti sanacije izvedeni le
za naravne oblike površja s sanacijskimi objekti, brez morebitnih dodatnih obtežb (razen v
primeru sanacije plazov v območju voznih površin). V primeru, da se preveri vpliv novih
obtežb in zunanje ureditve na že sanirano stanje plazu ter prilagodi mikrolokacijo
predvidenega objekta, je možna gradnja tudi na vplivnem območju saniranega plazu.
Izjemoma je možna gradnja na labilnih območjih, s tem da je potrebno predhodno izvesti
podrobne geološke raziskave ter na osnovi le-teh predvideti stabilizacijo tudi širšega območja,
vključno s primerno dimenzioniranimi objekti.
V 106. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Žalec, je opredeljena zaščita
pred plazovi. Na plazovitem območju in strmem terenu se ne sme posegati na zemljišče tako,
da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in
sicer na naslednje načine:
•

zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugimi posegi, ki bi lahko pospešili
zamakanje zemljišč;

•

poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišč in dvig podzemne vode;

•

izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo
podnožje zemljišča;

•

krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešujejo
plazenje zemljišč.

Slika 7: Primer ustreznega ravnanja pri posegih v pobočje (Geološki zavod Slovenije, 2014)
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6 Metode dela
Moje metode dela so vključevale inženirsko-geološko kartiranje plazov, pridobivanje
podatkov ter vnašanje dobljenih rezultatov v računalniški program ArcGIS. Upoštevala sem
tudi mnenje prebivalstva z anketnim listom, iz katerega je razviden človeški vidik glede
ozaveščenosti širše javnosti pred plazovi.

6.1 Inženirsko-geološko kartiranje plazov
Potrebno je ločiti termina posnemanje plazu in kartiranje plazu. V diplomskem delu sem
kartirala plazove. Pri posnemanju gre za izdelavo načrta posameznega plazu z vsemi
njegovimi značilnostmi na za to pripravljeni geodetski podlagi v merilu 1 : 100 do 1 : 2000.
Poleg posnemanja se navadno izdela še vsaj en vzdolžni profil plazu. Kartiranje plazov pa
pomeni pregled celega območja z več plazovi, po navadi v merilu 1 : 10.000, 1 : 5000, 1 :
2000 ter pri tem ugotavljanje splošnih vzrokov nastanka plazov, posledic plazenja ... Osnova
za kartiranje plazov je topografska ali geološka karta. Pri kartiranju nas zanimajo predvsem
osnovne dimenzije plazu, vrsta plazenja, stanje aktivnosti plazu, aktivnost plazenja in
distribucija aktivnosti plazenja. Kadar obravnavamo ogroženost pred plazovi pa nas zanima
tudi, kakšno nevarnost predstavljajo plazovi za okolico (objekti, infrastruktura, ...) (Ribičič,
2007).
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).
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Pri inženirsko-geološkem kartiranju sem obdelala 40 plazov. Vsak plaz sem popisala na
posebnem obrazcu, ki je v prilogi 2 (Sedej, neobjavljena diploma). Vsakemu plazu sem
določila dimenzije (dolžino in širino), litologijo, aktivnost, naklon, azimut, koordinate.
Pozorna sem bila, katero infrastrukturo je plaz prizadel, kakšna je bila škoda in sanacija plazu.
Popisovala sem tudi plazove, ki so že bili sanirani in kjer je sanacijski objekt bil viden. Le-te
sem zmerila in skicirala v takšnem stanju, kot so bili na dan mojega ogleda terena. Zaradi
vremenskih pogojev sem kartirala med aprilom in avgustom 2014. Pridobljene podatke sem
nanesla na inženirsko geološko karto v GIS okolju.

6.2 Anketiranje
Želela sem dobiti približno sliko o ozaveščenosti prebivalcev, ki živijo na plazovitih
območjih. Zanimalo me je predvsem, ali je bila njihova hiša zgrajena na podlagi gradbenega
dovoljenja, če so za to potrebovali geološko mnenje, če vedo, na koga se obrniti za strokovno
mnenje, kaj je po njihovem bilo krivo za nastanek plazu na njihovem območju, kdo je po
njihovem odgovoren za nastalo škodo in kdo bi jo moral sanirati. V okviru diplomskega dela
sem tako anketirala 12 od 17 prebivalcev, ki so bili pripravljeni sodelovati. Štirje prebivalci
niso želeli sodelovati. Anketirala sem samo tiste prebivalce, katerih plaz je ogrožal njihovo
hišo. Anketni list je v prilogi 1, rezultati v nadaljevanju.

6.3 GIS
GIS (geografski informacijski sistem) združuje računalniško strojno opremo, programsko
opremo in podatke za zajem, upravljanje, analiziranje in prikaz vseh oblik geografsko
referenciranih podatkov. Omogoča nam prikaz, razumevanje, poizvedbe, interpretacijo in
vizualizacijo podatkov, tako da lahko odkrivamo povezave, vzorce in trende v obliki kart,
globusov, poročil in grafov. GIS omogoča združevanje različnih podatkov (geoloških,
geodetskih, satelitskih ...) (Verbovšek, 2012).
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Slika 8: Povezovanje osnovnih komponent GIS-a (http://www.km.fgg.unilj.si/predmeti/TIUS/data/GIS/TIUS-%20GIS%20in%20PA.pdf)
Z GIS-om lahko geologi prikažemo geološke in ostale karte, ugotavljamo povezave med
parametri, naredimo lahko geostatične izračune, interpolacijo ploskev med nezvezdnimi
meritvami, izračun naklonov pobočja, 3-D prikaz podatkov, geomorfološke analize površja,
opazovanje premikov površja, vodne bilance (Verbovšek, 2012).
Za izdelavo inženirsko-geološke karte z lokacijo plazov sem uporabila programsko orodje
ArcGIS ter topografsko karto v merilu 1 : 25.000, mrežo listov DTK25 list 101. Podatke s
koordinatami lokacij plazov sem vnesla v tabelo, ki sem jo prenesla v program ArcGIS. Pri
tem sem uporabljala Gauss-Krügerjev sistem.
Tabela 1: Sloj, ki sem ga uporabljala v ArcGISu
Sloj

Tip

Atribut

Plazovi Točkovni Geografska širina in dolžina, litologija, širina, dolžina, ocenjena
globina, naklon, azimut, aktivnost
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7 Rezultati
7.1 Lokacije plazov
Območje, ki sem ga kartirala, leži v južnem delu občine Žalec, ki zajema kraje Griže,
Migojnice, Pongrac, Kasaze, Liboje in Zabukovico. Na sliki 9 so označene lokacije
obravnavanih plazov z njihovimi številkami na topografski karti.

Slika 9: Lokacije plazov (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava republike
Slovenije, Topografska karta: List DTK25 št. 101 v merilu 1 : 25.000, 2014)
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Na sliki 9 so označene lokacije plazov z njihovimi številkami na OGK, list Celje. Iz slike 10
je razvidno, da se je največ plazov sprožilo na triasnih kamninah, manj pa na kamninah
oligocenske starosti. Na kvartarnih sedimentih zaradi majhnih naklonov nisem našla plazov.
Podatke o plazovih sem zbrala v Tabeli 2.
Tabela 2: Podatki o plazovih
Št.
1

Š.
80

D.
80

G.
5–10

P.
6.400

V.
Mo

2

60

45

5–10

2.700

Mo

Akt.
Delno
saniran
Saniran

Litologija
Laporovec

Az/N
260/25

3

20

8

2–5

160

/

Saniran

4

18

16

2–5

288

/

Saniran

5

30

50

5–10

1.500

Mo

6

10

10

5

100

/

Delno
saniran
Saniran

7
8

450
20

30
20

1
5

13.500
400

/
/

Da
Da

9

30

20

5

600

/

Saniran

10

10

10

2-5

100

/

Da

11
12

13
60

14
20

5
5

182
1.200

/
/

Da
Saniran

13

120

80

5

9.600

Mo

Da

14

10

10

2

100

/

Saniran

15
16

30
15

15
20

8
5

450
300

/
/

17

25

20

5

375

18
19

12
70

15
110

8
4

20
21

10
32

10
25

22

35

23

20

Apnenec

110/30

Saniran
Umirjen

Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Apnenec
Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Laporovec
Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Tuf
Laporovec

70/26
150/25

/

Da

Laporovec

190/45

180
7.700

/
/

Saniran
Saniran

Laporovec
Laporovec

310/30
240/20

2
3

100
800

/
/

Da
Da

280/20
260/30

50

6

1.750

/

Saniran

Laporovec
Skrilavi
glinavec
Tuf

30

10

600

/

Ne

Skrilavi
glinavec

110/35

Okolje
Cesta,
travnik
Cesta,
travnik
Hiša

G. Š.
46,214794

G. D.
15,159985

46,197881

15,133442

46,198489

15,133938

90/35

Hiša

46,198673

15,134010

160/30

46,200196

15,136701

350/27

Cesta,
travnik
Travnik

46,199825

15,129635

300/40
150/26

Cesta
Travnik

46,195589
46,204337

15,128985
15,144858

160/28

Hiša,
travnik
Travnik

46,204930

15,147644

46,205328

15,148910

Travnik
Hiša,
travnik
Hiša,
travnik
Hiša,
travnik
Pokop.
Hiša,
travnik
Hiša,
cesta
Hiša
Hiša,
travnik
Cesta
Hiša,
cesta
Cesta,
travnik
Cesta

46,213338
46,201135

15,15766
15,140773

46,206493

15,150081

46,218871

15,156252

46,230727
46,218805

15,156305
15,161264

46,218706

15,162132

46,211116
46,212545

15,162970
15,163419

46,226274
46,225355

15,156751
15,156445

46,225355

15,156445

46,218813

15,152166

140/28
35/25
335/30
130/25
90/34

80/32
270/14
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Št.
24

Š.
40

D.
100

G.
4

P.
4.000

25

30

15

2–5

450

26

15

25

2–5

375

27

35

25

2–5

28
29

/
33

25
20

30

28

31

V.
Mo
I
/

Akt.
Ne

Litologija
Laporovec

Az/N
300/24

Da

Laporovec

55/15

Da

Laporovec

255/18

875

Mo
I
/

Saniran

135/20

2–5
2

/
660

/
/

Saniran
Saniran

290/12
175/36

16

2–5

448

/

Da

Skrilavi
glinavec
Apnenec
Skrilavi
glinavec
Laporovec

G. Š.
46,211567

G. D.
15,151118

46,210752

15,195155

46,208382

15,196461

46,215211

15,198753

46,211804
46,192385

15,185028
15,180044

46,194290

15,191355

46,199949

15,195271

46,211316

15,194308

46,223140

15,207335

46,193459

15,176697

45/30

Cesta,
el. vodi
Hiša,
travnik
Cesta,
travnik
Cesta,
travnik
Cesta,
travnik
Cesta

30

10

2–5

300

/

Potenc.

Laporovec

260/24

32

35

15

2–5

525

/

Saniran

Laporovec

30/25

33

25

15

5–8

375

/

Saniran

Laporovec

340/36

34

15

15

2–5

225

/

Saniran

5/30

35

12

8

2–5

96

/

Saniran

36
37
38
39

9
26
26
25

5
12
20
35

5
2–5
1
5

45
312
520
875

/
/
/
/

Saniran
Saniran
Saniran
Saniran

40

110

65

2–5

7.150

Mo

Ne

Skrilavi
glinavec
Skrilavi
glinavec
Apnenec
Laporovec
Apnenec
Skrilavi
glinavec
Tuf

46,193255

15,177663

30/40
5/45
65/40
265/25

Cesta
Cesta
Hiša
Cesta

46,196865
46,207641
46,209656
46,223724

15,166456
15,166422
15,183606
15,187378

110/24

Hiša,
travnik

46,227979

15,187074

330/30

Okolje
Cesta,
travnik
Pot,
potok
Hiša,
travnik
Hiša,
travnik
Cesta
Cesta

Okrajšave, ki sem jih uporabila v tabeli:
Št. – številka plazu (m)
Š. – širina plazu (m)
D. – dolžina plazu (m)
G. – globina plazu (m)
P. – površina plazu (m2)
V. – ali se pojavlja izvir, močilo ali potok
I - izvir
Mo - močilo
Akt. – aktivnost plazu
Da – aktiven
Az/N – azimut / naklon plazu (°)
G. Š. – Geografska širina (WGS84)
G. D. – Geografska dolžina (WGS84)
Potenc. – potencialni (plaz)
Pokop. - pokopališče
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Oznake, ki sem jih uporabila pri skicah plazov:

Slika 10: Oznake, pri posnemanju plazu (Ribičič, 2007)
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7.2 Opis plazov
Plaz 1
Gre za umirjen in delno saniran plaz (D = 80 m, Š = 80 m, G = 5-10 m, 260/25), ki je bil v
preteklosti večjega obsega, kot je vidno danes. Vzrok za nastanek plazu je človeški faktor, saj
je šlo za neustrezen poseg v okolje. Na severozahodnem robu plazu je bila skopana gradbena
jama za stanovanjski objekt, le-ta je bila dolgo časa odprta. Danes je gradbena jama ni vidna.
Vmes je bilo deževje, ki je še dodatno poslabšalo labilnost območja. Sprožil se je plaz večjih
dimenzij. Plaz je saniran s piloti, prav tako je urejeno odvodnjevanje z globokimi drenažami.
Območje je še vedno valovito in nagubano, vendar plaz nima izrazitega zgornjega in izrivnega
odlomnega roba (Slika 11). Trenutno območje plazu služi za pašnik. Splazela je preperina
oligocenskega laporovca.

Slika 11: Saniran plaz št. 1

Slika 12: Skica plazu št. 1

Plaz 2
Plaz 2 (D = 45 m, Š = 60 m, G = 5-10 m, 110/30, Slika 14), ki je saniran, se je aktiviral po
obilnem deževju z 20. na 21. 8. 2005, razširil pa v jeseni 2005, nad odsekom lokalne ceste
Zabukovica-Gozdnik pri stanovanjskem objektu Pongrac 135. Plaz se je aktiviral na
zatravljenem, strmem in močno razgibanem pobočju nad lokalno cesto. Plaz je ogrožal
lokalno cesto, prizadete so bile tudi večje kmetijske površine (S. Marinc, 2005). Ob nadaljnji
širitvi plazu bi lahko bil ogrožen tudi stanovanjski objekt, ki stoji pod cesto.
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Plaz, katerega robovi so bili neizraziti, je na izrivnem robu v širino meril 80 m. Odlomni rob
je bil približno 100 m višje na pobočju. Zaradi razgibanosti terena je bilo na plazišču več
manjših izrazitih plazov, posledično pa je bil teren močno naguban. Na območju celotnega
plazu so bili številni izviri in solzišča podtalnice ter slabo urejeni površinski odvodniki (S.
Marinc, 2005).
Leta 2007 je bilo območje sanirano s podpornim objektom – škarpo. Urejeno je bilo tudi
odvodnjevanje vod iz zaledja in iz samega plazu. Prvotne oblike plazu (Slika 12) danes ni
videti, je pa še vedno nagubano območje nad podpornim objektom. Kompaktno osnovo
tvorijo triasni apnenci. Plazila je njihova preperina.

Slika 13: Območje spodnjega dela plazu št. 2
nad lokalno cesto leta 2005 (foto: S. Marinc,
2005)

Slika 14: Saniran plaz št. 2 (april 2014)

Slika 15: Skica plazu št. 2
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Plaz 3 in 4
Sanirana plazova 3 (D = 8 m, Š = 20 m, G = 2-5 m, 110/35, Slika 17) in 4 (D = 16, Š = 18 m,
G = 2-5 m, 90/35, Slika 18) sem združila skupaj, saj sta drug od drugega oddaljena le nekaj
metrov in imata podobne značilnosti. Splazela je preperina triasnih skrilavih glinavcev. Oba
sta se aktivirala na zatravljenem pobočju po močnem deževju z 20. na 21. 8. 2005 za
stanovanjskim in gospodarskim objektom Pongrac 137. Plaz 3 je ogrožal stanovanjski objekt,
plaz 4 pa gospodarski objekt. Prizadete so bile tudi kmetijske površine (travnik). Saniran plaz
3 (Slika 17) je bil omejen z izrazitimi robovi. Od odlomnega roba sta se bočna robova
pahljačasto razširila po pobočju navzdol. Izrivni rob plazu je bil tik za stanovanjskim
objektom oziroma zemljina je delno pritiskala na zahodni del objekta. Na stanovanjskem
objektu ni bilo opaziti deformacij, je pa bila močno deformirana neposredna okolica (S.
Marinc, 2005).
Saniran plaz 4 se je aktiviral že pred letom 2005 in je bil takrat delno stabiliziran z lesenimi
piloti, a se je plaz ponovno aktiviral po obilnem deževju v noči na 21. 8. 2005. V sklopu
stabilizacije stanovanjskega objekta so tudi na območju gospodarskega objekta naredili
podporni objekt. Oba sanacijska objekta plazu 3 in plazu 4 sta ločena z dilatacijo (1 m).
Prvotna oblika plazu 3 in 4 je danes deloma vidna.
Poleg obilnega deževja je vzrok za nastanek plazu 3 in 4 treba iskati tudi v poseki gozda v
zaledju stanovanjskega in gospodarskega objekta Pongrac 137.

Slika 16: Območje plazu št. 3 in št. 4 leta 2005
(foto: S. Marinc, 2005)

Slika 17: Saniran plaz št. 3 (april 2014)
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Slika 19: Skica plazu št. 3 (levo) in 4 (desno)

Plaz 5
Delno sanirano plazovito območje (D = 50 m, Š = 30 m, G = 5-10 m, 160/30, Slika 22) se je
prav tako aktiviralo leta 2005 po hudem neurju v noči z 20 na 21. 8., ki je prizadelo
obravnavano območje. Plaz se je aktiviral na zatravljenem, strmem pobočju nad krajevno
cesto Zabukovica–Gozdnik pri stanovanjskem objektu Pongrac 139. Plaz je ogrožal
prevoznost krajevne ceste (Slika 20) na daljšem odseku (80 m), prizadete so bile tudi večje
kmetijske površine (travnik). Omenjena krajevna cesta je bila v času obilnih padavin v celoti
zasuta (S. Marinc, 2005). Pod cesto, na vzhodnem robu plazu, stoji objekt Pongrac 139.
Obravnavan plaz je le delno saniran s sanacijskim objektom v dolžini 20 m. Plaz je imel dva
polkrožna odlomna robova, s tem da je danes vzhodni del saniran s kameno zložbo, zahodni
pa 50 m nad cesto ni. Prvotna oblika plazu na vzhodnem delu ni vidna. Zahodni odlomni rob,
ki ni bil saniran, je še danes viden. Podlago predstavljajo triasni skrilavi glinavci.

Slika 20: Vzhodni del plazu št. 5 (foto: S.
Marinc, 2005)

Slika 21: Zahodni del plazu št. 5 (foto: S.
Marinc, 2005)
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Danes je saniran le vzhodni del zelo močno nagubanega območja, ki je najbolj ogrožal cesto
in stanovanjski objekt. Po podatkih domačinov bi naj bil plaz trenutno v stanju mirovanja.
Vendar je možno, da se bo le-ta ponovno aktiviral ob obilnem deževju.

Slika 22: Delno saniran plaz št. 5 (april 2014)

Slika 23: Zgornji del plazu št. 5 (april 2014)

Slika 24: Skica plazu št. 5

Plaz 6
Saniran plaz 6 (D = 10 m, Š = 10 m, G = 5 m, 350/27), ki je ogrožal stanovanjski objekt
Pongrac 120, se je aktiviral na zatravljenem območju severno, pod stanovanjskim objektom.
Sprožil se je v noči na 21. 8. 2005. Plaz, ki je bil omejen z izrazitimi robovi, je meril 30 x 10
m (Slika 25). Polkrožni odlomni rob plazu je bil približno 20 m pod stanovanjskim objektom.
Zemljina s plazišča je bila skoraj v celoti odnesena po osi grape, kjer je v spodnjem delu
struga manjšega potoka (S. Marinc, 2005). Prvotna oblika plazu je danes le delno vidna (Slika
26). Plaz je saniran s kameno zložbo (kamen v betonu), narejene so drenaže, urejen je tudi
odtok manjšega potoka pod plazom. Splazela je preperina triasnih skrilavi glinavci.
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Slika 26: Saniran plaz št. 6 s kameno zložbo
(april 2014)

Slika 27: Skica plazu št. 6

Plaz 7
Aktiven plaz 7 (D = 30 m, Š = 450 m, G = 1 m, 300/44, Slika 28) se nahaja na odseku lokalne
ceste Zabukovica–Gozdnik. Gre za 450 m dolg odsek ceste, ki je neposredno ogrožen zaradi
plazu. Viden je odlomni rob, a ni po celotnem območju enako izrazit. Podlago predstavljajo
triasni ploščasti apnenci. Preperine nad kompaktno triasno podlago praktično ni. Ne gre za
plazenje, temveč za padanje. Problem predstavljajo plasti v plazu, ki vpadajo v smeri vpada
pobočja in so podvržene močnemu preperevanju. Material, ki se ves čas kruši, je na dnu plazu
sproti odstranjen. Odstranjujejo ga vzdrževalci cest. V prihodnje je gotovo, da se bo okrušil
večji blok iz stene in zasul cesto ter potok.
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Slika 29: Del plazu št. 7 (april 2014)

Slika 30: Skica dela plazu št. 7

Plaz 8
Gre za plaz (D = 20 m, Š = 20 m, G = 5 m, 150/26), ki se je aktiviral že pred približno
desetimi leti, vendar ni bil nikoli saniran in je trenutno v fazi mirovanja. Sprožil se je vzhodno
od stanovanjskega objekta Pongrac 114a. Podrobne geološke raziskave s predlogom sanacije
so bile že izvedene, a ne v celoti realizirane (S. Marinc, 2005). Uredilo se je le odvodnjevanje
vod iz plazišča. Plaz ima izrazit odlomni rob, površina plazu pa je valovita in ima dve manjši
izboklini (Slika 32). Območje sestavljajo grušči triasnega skrilavega glinavca.
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Slika 32: Pogled na plaz št. 8 (april 2014)

Slika 33: Skica plazu št. 8

Plaz 9
Fosilni plaz (D = 20 m, Š = 30 m, G = 5 m, 160/28), ki je ogrožal stanovanjski objekt Pongrac
116b, je danes saniran s podpornim objektom. Plaz se je sprožil v noči na 21. 8. 2005 za
stanovanjskim objektom na zatravljenem pobočju (Slika 34). Tik za objektom stoji podporni
objekt, ki je stal tudi pred ujmo 2005 in uspešno kljubuje povečanim zalednim pritiskom.
Prvotna oblika plazu je le delno videna, a ne izrazita. Izrivni rob plazu je bil tik za
stanovanjskim objektom oziroma na nivoju vrha podpornega objekta (S. Marinc, 2005).
Plazina je sestavljena iz zaglinjenih pobočnih gruščev ter preperelih delcev triasnih skrilavih
glinavcev.
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Slika 35: Sanacijski objekt (april 2014)

Slika 36: Skica plazu 9 št.

Plaz 10
Umirjen manjši plaz (D = 10 m, Š = 10 m, G = 2-5 m, 140/28) se je sprožil po katastrofalnem
deževju z 20. na 21. 8. 2005 med gospodarskim in stanovanjskim objektom Pongrac 113c.
Plaz ogroža stabilnost gospodarskega objekta, prizadete pa so tudi kmetijske površine. Kljub
ogledu geologa, ki je podal predlog nadaljnjih raziskav, obravnavan plaz ni bil saniran (S.
Marinc, 2005). Trenutno je v fazi mirovanja. Plaz je omejen z izrazitimi robovi – razpokami
(Slika 37). Polkrožni odlomni rob je vzhodno nad gospodarskim objektom. Od odlomnega
roba se bočna robova pahljačasto razširita po pobočju navzdol. Izrivni rob plazu je bil na
nivoju poljske ceste, ki je bila avgusta 2005 v celoti zasuta. Danes je izrivni del odstranjen,
sicer je vidna celotna oblika plazu. Območje sestavljajo zaglinjeni grušči skrilavega glinavca.
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Slika 37: Pogled na plaz št. 10 (april 2014)
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Slika 38: Skica plazu št. 10

Plaz 11
Neizrazit, manjši plaz 11 (D = 14 m, Š = 13 m, G = 5 m, 35/25) se je aktiviral na zatravljenem
pobočju nad krajevno cesto v bližini stanovanjskega objekta Pongrac 98. Površina plazu je
valovita z dvema izboklinama in eno manjšo kotanjo (Slika 40). Po izjavah prebivalcev bi
lahko bil vzrok za nastanek tega plazu opuščeni rudnik Zabukovica – posedanje odkopov.
Neizrazit plaz trenutno še ne ogroža cestišča, vendar je možno, da se bo ob neugodnih
vremenskih razmerah razširil in ogrožal prevoznost ceste. Plazenje se je začelo leta 2013.
Splazela je preperina oligocenskega laporovca.

Slika 39: Plaz št. 11 z označenim odlomnim
robom (maj 2014)

Slika 40: Skica plazu št. 11
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Plaz 12
Saniran večji plaz 12 (D = 20 m, Š = 60 m, G = 5 m, 335/30) se je aktiviral leta 2005 po
hudem neurju v noči z 20 na 21. 8., ki je prizadelo obravnavano območje. Aktiviral se je na
izredno strmem zatravljenem pobočju v zaledju objektov Pongrac 126 (Slika 41). Plaz je
ogrožal stanovanjski objekt, gospodarski objekt, ribogojniški bazen, prekinjen je bil tudi
vodovod. Izrivni rob plazu je segal vse do stanovanjskega in gospodarskega objekta (S.
Marinc, 2005). Na zahodnem robu plazu je struga hudourniškega potoka, ki je danes urejena.
Na prehodu pobočja v dolinsko dno je struga hudourniškega potoka delno kanalizirana, v tem
delu so bili ribogojniški bazeni. Obravnavan plaz je saniran s podpornim objektom v zaledju
stanovanjskega objekta (Slika 43). Na pobočju nad stanovanjskim in gospodarskim objektom
so naredili drenaže. Prav tako so uredili hudourniški potok. Prvotna oblika plazu danes ni
vidna. Podlago predstavljajo triasni skrilavi glinavci.

Slika 41: Struga hudourniškega potoka na
zahodnem robu plazu (foto: S. Marinc, 2005)

Slika 42: Območje plazu nad objekti (foto: S.
Marinc, 2005)

Slika 43: Sanacijski objekt v zaledju
stanovanjskega objekta (maj 2014)

Slika 44: Skica plazu št. 12
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Plaz 13
Gre za večji, neizrazit plaz (D = 80 m, Š = 120 m, G = 5 m, 130/25), ki se je aktiviral v noči
na 21. 8. 2005 v zaledju objektov Pongrac 113d. Sanacija plazu ni bila narejena, a bi bila
nujna. Polkrožni odlomni rob plazu je izrazit na vzhodnem in zahodnem delu plazu (Slika 45).
Robovi so manj izraziti. Prav tako je neizrazit izrivni rob plazu, ki je predvidoma na prehodu
v dolinsko dno. Na območju plazu so izviri in solzišča podtalne vode ter slabo urejeni
površinski odvodniki. Kompaktno osnovo na obravnavanem območju tvorijo raznovrstne
triasne hribine, zastopane predvsem s skrilavimi glinavci. V sklopu stabilizacije plazu bi bilo
predvidoma potrebno izvesti kvalitetne drenaže in urediti odvodnjevanje meteornih vod
širšega prostora. V zaledju stanovanjskega in gospodarskega objekta Pongrac 113d bi bilo
predvidoma potrebno narediti podporni objekt. Domačini pravijo, da se pobočje v območju
plazu ves čas spreminja. Ob neugodnih vremenskih pogojih in razširitvi plazu bi lahko bila
ogrožena stanovanjski in gospodarski objekt. Trenutno ni na nobenem objektu deformacij
(razpok).

Slika 45: Plaz št. 13 avgusta leta 2005 z označenim odlomnim robom (foto: S. Marinc,
2005)
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Slika 46: Spodnji del plazu št. 13 v zaledju gosp.
objekta (maj 2014)
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Slika 47: Skica plazu št. 13

Plaz 14
Saniran manjši plaz (D = 10 m, Š = 10 m, G = 2 m, 90/34) se je aktiviral po katastrofalnem
deževju v noči na 21. 8. 2005 na zatravljenem, krajšem, a strmem pobočju za stanovanjskim
objektom Pongrac 86. Nekoliko nad objektom, nad plazom, je bil v času aktivacije plazu
izravnan plato in nov še ne dokončan objekt (Slika 48). Le-ta še ni imel urejenega
odvodnjevanja meteornih in drenažnih vod. V času aktivacije plazu so vse vode
nekontrolirano odtekale na vplivno območje obravnavanega plazu (S. Marinc, 2005). Plaz je
neposredno ogrožal stabilnost stanovanjskega objekta Pongrac 86, prizadete so bile tudi
površine ob objektu. Danes je plaz neaktiven, saj je saniran s kameno zložbo in drenažami, je
pa še danes deloma vidna njegova prvotna oblika (Slika 49). Prav tako so uredili
odvodnjevanje takrat še nedokončanega objekta. Splazela je preperina triasnih skrilavih
glinavcev.

Slika 48: Območje plazu št. 14 za in ob plazu
avgusta 2005 (foto: S. Marinc, 2005)

Slika 49: Saniran plaz št. 14 (kamena zložba),
maj 2014
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Slika 50: Skica plazu št. 14

Plaz 15
Saniran plaz (D = 15 m, Š = 30 m, G = 8 m, 70/30,) se je aktiviral po katastrofalnem deževju
18. 9. 2007 na izredno strmi, nasuti brežini vzhodnega roba obstoječega pokopališča v Grižah.
Plaz je tako ogrožal stabilnost vzhodnega dela pokopališča (S. Marinc, 2007). Na vznožju
pobočja poteka struga potoka Artišnica, ki odteka proti severu do severovzhodu. Plaz (Slika
51) je bil omejen z izrazitimi robovi, razpokami. Odlomni rob plazu je bil na robu sicer
izravnanega pokopališča. Od odlomnega roba sta se bočna robova pahljačasto nekoliko
razširila po pobočju navzdol do struge Artišnice. Izrivni rob plazu je bil na nivoju struge
potoka. Zemljina iz izrivnega roba je bila delno odnešena (S. Marinc, 2007). V času aktivacije
plazu so bili opazni znaki izvirov. Plaz je bil saniran s kameno zložbo in drenažami (Slika
52). Prvotna morfologija plazu danes ni vidna. Območje plazu sestavljajo oligocenski
andezitni tufi.

Slika 51: Zgornji del Plazu št. 15 na robu
pokopališča v Grižah (foto: S. Marinc, 2007)

Slika 52: Saniran plaz št. 15
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Slika 53: Skica plazu št. 15

Plazova 16 in 17
Oba plazova sta se aktivirala pod oziroma v okolici stanovanjskega objekta Zabukovica 13 po
obilnem deževju novembra 1998. Trenutno sta oba plazova umirjena, a ne v celoti sanirana,
ob močnih padavinah se lahko ponovno razširita in ogrožata objekte. Zahodni plaz 16 (Š = 15
m, D = 20 m, G = 5 m, 150/25) se je aktiviral na kmetijskih površinah jugozahodno od
stanovanjskega objekta. Izrazit polkrožni odlomni rob plazu je še danes viden (Slika 55).
Izrivni rob je na nivoju poljske ceste. Vzhodni plaz 17 (Š = 25 m, D = 20 m, G = 5 m, 190/45)
se je aktiviral na strmem, v zgornjem delu precej nasutem pobočju med gospodarskim
objektom in stanovanjskim objektom, v grapi. Odlomni rob plazu je segal v dovozno cesto
(Slika 56), ki poteka pred objektom (S. Marinc, 1998). Nasip je zavarovan z lesenimi piloti in
leseno zalogo. Izrivni rob plazu je bil na vznožju pobočja, deloma v grapi. Lastnik je na
obravnavanem območju sam uredil odvodnjevanje iz dovozne ceste in objektov, saj so prej lete bile speljane na vplivno območje plazišč. Na vzhodnem plazu 17 je naredil pilotno steno,
zahodni plaz 16 pa še vedno ni saniran. Območje sestavljajo triasni laporovci.

Slika 54: Plaz št. 16 leta 2000 (foto: S. Marinc,
2000)

Slika 55: Plaz št. 16 leta 2014
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Slika 56: Odlomni rob plazu št. 17 (foto: S.
Marinc, 2000)

Slika 57: Skica plazu št. 16

Slika 58: Skica plazu št. 17

Plaz 18
Saniran plaz (D = 15 m, Š = 12 m – v času aktivacije, G = 8 m, 310/30) se je aktiviral leta
2010 pod stanovanjskim objektom Zabukovica 129e, razširil pa leta 2013, ko je zgornji
odlomni rob plazu segal 10 m od hiše in bi ob razširitvi lahko ogrožal stabilnost objekta (Slika
59). Plaz je lastnik saniral sam, z drenažami. Morfologija plazu danes ni razpoznavna (Slika
60). Lastnik stanovanjskega objekta pravi, da sta za nastanek plazu vplivala obilno deževje in
rudnik Zabukovica (opuščeni rudniki). Splazela je preperina oligocenskega laporovca.
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Slika 59: Zgornji del plazu št. 18 v januarju
2013 (foto: S. Marinc, 2013)
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Slika 60: Današnje sanirano stanje plazu št. 18

Plaz 19
Plaz velikih dimenzij (D = 110 m, Š = 70 m, G = 4 m, 240/20) se je aktiviral po
katastrofalnem deževju z 20. na 21. 8. 2005 v zaledju stanovanjskega objekta Zabukovica 89.
Ogrožal je stabilnost stanovanjskega objekta (Slika 61), prizadete so bile tudi večje kmetijske
površine (travnike). Zaradi melioracij in ostalih posegov v prostor (Premogovnik Zabukovica)
je bila prvotna morfologija terena nerazpoznavna (S. Marinc, 2005). Plaz je bil omejen z
izrazitimi robovi in razpokami. Polkrožni odlomni rob plazu je bil na travnatem območju na
prehodu v strmejši del pobočja. Od odlomega roba sta se bočna robova bolj ali manj pravilno
pahljačasto razširila po pobočju navzdol. Izrivni rob plazu je segal do jugozahodnega roba
objekta (S. Marinc, 2005).
Plaz je saniran s podpornim objektom (Slika 62). Obravnavano območje je zgrajeno iz
oligocenskih laporovcev.

Slika 61: Izrivni rob plazu št. 19 pri
stanovanjskem objektu (foto: S. Marinc, 2005)

Slika 62: Sanacijski objekt plazu št. 19
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Slika 63: Valovito območje nad podpornim
objektom (maj 2014)
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Slika 64: Skica saniranega plazu št. 19

Plaz 20
Manjši, a neizrazit plaz 20 (D = 10 m, Š = 10 m, G = 2 m, 280/20) se je aktiviral južno od
objekta Migojnice 28. Plaz z izrazitim odlomnim robom (Slika 65) je poškodoval del
asfaltirane dovozne ceste. Plaz je predvidoma nastal zaradi neprimerne gradnje dovozne ceste.
Morfološka oblika plazu je zaradi posega v okolje nerazpoznavna. Sanacija plazu ni bila
narejena. Kompaktno osnovo tvorijo triasni laporovci.

Slika 65: Odlomni rob plazu št. 20

Slika 66: Skica plazu št. 20
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Plaz 21
Gre za potencialni plaz (D = 25 m, Š = 32 m, G = 3 m, 260/30), ki bi lahko ob razširitvi
ogrožal prevoznost krajevne asfaltirane ceste in stanovanjski objekt Migojnice 31 (Slika 68).
Strmo pobočje v zaledju stanovanjskega objekta je precej nagubano z znaki labilnosti
(nagnjeno drevje, posamezni izrivi zemljine), vendar ni opaznega odlomnega roba ali razpok.
Izrivni rob plazu sega v manjšo škarpo vrta tik ob krajevni cesti (Slika 67). Kompaktno
osnovo tvorijo triasni skrilavi glinavci.

Slika 67: Plaz št. 21 in izrivni rob, ki pritiska na
podporni objekt (maj 2014)

Slika 68: Pogled na delno porušen zgornji del
podpornega objekta

Slika 69: Skica plazu št. 21
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Plaz 22
Saniran plaz (D = 50 m, Š = 35 m, G = 6 m, 80/32) se je aktiviral po obilnem deževju leta
2000 v bližini stanovanjskega objekta Migojnice 141. Polkrožni odlomni rob plazu je bil
izrazit in je segal v dovozno cesto (Slika 70). Posedki na odlomnem robu so bili tudi do 1,0
m. Izrivni rob plazu je bil neizrazit, v dolinskem dnu (S. Marinc, 2000). Danes je plaz saniran
s podpornim objektom (Slika 71), ki je v celoti vkopan v pobočje in je skoraj neviden.
Prvotna morfologija plazu je danes nerazpoznavna. Kompaktno osnovo na obravnavanem
območju tvorijo oligocenski andezitni tufi. Plazila je njihova preperina.

Slika 70: Odlomni rob plazu št. 22 (foto: S.
Marinc, 2000)

Slika 71: Saniran plaz št. 22

Plaz 23
Obravnavan manjši plaz (D = 30 m, Š = 20 m, G = 10 m, 270/14) se je aktiviral po obilnem
deževju novembra 1999 pod cesto Griže–Britna sela (Slika 72). Takratna morfologija plazu
danes ni vidna, saj so območje plazu nasuli. Sicer je cesta še vedno razpokana in deloma
pogreznjena (Slika 73). Obravnavano območje plazu je v osnovi zgrajeno iz oligocenskih
andezitnih tufov in laporovcev, ki so na debelo prekriti s pliokvartarnimi preperinskimi
sedimenti. Kompaktna triasna podlaga je predvidoma na globini, večji od 10 m, glede na kot
primarnega terena.
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Slika 72: Plaz št. 23 leta 1999 (foto: S. Marinc,
1999)
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Slika 73: Današnje stanje "saniranega" plazu

Plaz 24
Saniran večji plaz (D = 100 m, Š = 40 m, G = 4 m, 300/24) se je aktiviral po katastrofalnem
deževju avgusta 2005 pod javno cesto v Britnih selih (S. Marinc, 2005). Splazila je preperina
oligocenskega laporovca. Plaz je ogrožal prevoznost ceste, uničil je tudi kmetijske površine
(Slika 74). Odlomni rob plazu je segal v cestno telo (S. Marinc, 2005). Območje plazu pod
podpornim objektom je še danes močno nagubano in valovito. Na obravnavanem območju so
prav tako številni manjši izviri in solzišča podzemne vode. Prav tako so vidni robovi plazu.
Jugozahodni rob plazu danes nekontrolirano nasipujejo (Slika 77), kar predstavlja dodatno
obtežbo plazu in lahko v prihodnje neugodno vpliva na plazišče in pride do ponovne
aktivacije plazu.

Slika 74: Odlomni rob plazu št. 24, leta 2005
(foto: S. Marinc, 2005)

Slika 75: Podporni objekt plazu št. 24
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Slika 76: Telo plazu leta 2005 (foto: S. Marinc,
2005)
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Slika 77: Današnje stanje plazu št. 24

Slika 78: Skica plazu št. 24

Plaz 25
Ob javni poti v Libojah se je leta 2013 ponovno sprožil manjši plaz (D = 25 m, Š = 35 m, G =
2-5 m, 250/25). Na obravnavanem območju je že bila narejena sanacija s podpornim objektom
(kamen v betonu), vendar sanacijski objekt ni bil temeljen v kompaktni osnovi (Slika 80). Tik
pod sanacijskim objektom je struga manjšega potoka, ki spodjeda brežino, jo erodira. Prav
erozija potoka je vzrok za nastanek plazu 25 (Slika 81). V prihodnje bo potrebno
podbetonirati podporni objekt do kompaktne oligocenske podlage in urediti strugo potoka.
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Slika 79: Sanacijski objekt plazu št. 25

Slika 80: Odlomni rob plazu ob podpornem
objektu (foto: S. Marinc, 2013)

Slika 81: Levi breg potoka, kjer je izrivni rob
plazu (foto: S. Marinc, 2013)

Slika 82: Skica plazu št. 25

Plaz 26
Plaz 26 (D = 25 m, Š = 15 m, G = 2-5 m, 225/18) se je sprožil v maju leta 2011 za
stanovanjskim objektom Liboje 87. Plaz še vedno ni saniran, ob večji količini padavin bi se
znal razširiti in tako ogrožati stanovanjski in gospodarski objekt družine Petek (Slika 83). Ob
sprožitvi plazu leta 2011 so lastniki sami prerazporedili splazelo zemeljsko maso ter zabili
lesene kole (Slika 83), kar je le začasna rešitev. Še vedno ni urejeno odvodnjevanje voda iz
zaledja, prav tako bi bilo potrebno postaviti primerno dimenzioniran podporni objekt.
Splazela je preperina oligocenskega laporovca.
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Slika 84: Skica plazu št. 26

Plaz 27
Saniran plaz 27 (D = 25 m, Š = 35 m, G = 2-5 m, 135/20) se je aktiviral leta 2011 in je
neposredno ogrožal stanovanjski objekt Liboje 93. Plaz je saniran z odsluženimi železniškimi
tračnicami (železnimi piloti, na vrhu povezanimi z AB gredo), prav tako je urejeno
odvodnjevanje širšega prostora (Slika 86). Prvotna morfologija plazu je danes nerazpoznavna.
Plaz je bil leta 2011 omejen z izrazitimi robovi in je segal s polkrožnim odlomnim robom 3,0
m od stanovanjskega objekta (Slika 85). Neenakomerni posedki na odlomnem robu so bili do
1,0 m, prav tako so bili posedki na bočnih robovih plazu (S. Marinc, 2011). Splazela je
preperina triasnega skrilavega glinavca.

Slika 85: Del odlomnega roba plazu št. 27 pod
objektom, januar 2011 (foto: S. Marinc, 2011)

Slika 86: Saniran plaz št. 27
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Slika 87: Skica plazu št. 27

Plaz 28
Saniran plaz 28 (290/12) se je aktiviral že pred leti in je neposredno ogrožal prevoznost
lokalne ceste Liboje–Zabukovica v Libojah. Plaz je saniran z odsluženimi železniškimi
tračnicami, ki služijo kot zagatnice, in leseno zložbo (Slika 88). Prvotna morfologija plazu je
danes nerazpoznavna. Sanacijski objekt je dolg 25 m. Gre za splazelo preperino triasnega
apnenca.

Slika 88: Sanacijski objekt plazu št. 28
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Plaz 29
Saniran plaz 29 (D = 20 m, Š = 33 m, G = 2 m, 175/36) je leta 1996 delno zasul lokalno cesto.
V naslednjem letu se je izvedla sanacija plazu na podlagi geoloških raziskav v obliki
težnostne kamene zložbe in ureditvijo odvodnjevanja zalednih vod (S. Marinc, 1996). V letih
2008 in 2009 je lastnik parcele nad sanacijskim objektom izdelal dovozno cesto in naredil nov
podporni zid ter obstoječega delno povišal (Slika 89). S tem je povzročil dodatne obremenitve
pobočja in potrebna je bila ponovna ocena stabilnosti območja. Ugotovili so, da je potrebno
urediti odvodnjevanje meteornih vod iz nove dovozne ceste, tako da te v nobenem primeru ne
dotekajo na vplivno območje kamenih zložb (S. Marinc, 2009). Danes prvotna morfologija
plazu ni razpoznavna, vidna sta le dva sanacijska objekta. Splazela je preperina triasnega
skrilavega glinavca.

Slika 89: Kamena zložba plazu št. 29

Slika 90: Kamena zložba in zgoraj dovozna
cesta

Slika 91: skica plazu št. 29
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Plaz 30
Plaz 30 (D = 16 m, Š = 28 m, G = 2-5 m, 330/30) z izrazitim odlomnim robom se je aktiviral
na cesti Liboje–Zagreben. Plaz je deloma zasul cesto in pretrgal vodovod. Danes plaz ni v
celoti saniran, saj so le odstranili zemeljsko gmoto in popravili vodovod. Površina plazu je
valovita in danes precej zaraščena (Slika 92). Sprožila se je preperina triasnih kamnin.

Slika 92: Pogled na plaz št. 30

Slika 93: Skica plazu št. 30

Plaz 31
Gre za potencialni plaz (D = 10 m, Š = 30 m, G = 2-5 m, 260/24) oziroma plazovito območje,
na kar kaže predvsem nagnjen električen drog, ki je sidran v pobočje (Slika 94). Predvidevam,
da je do tega prišlo zaradi neprimerne poseke gozda in da je prav zaradi poseke gozda prišlo
do labilnega terena. Po mojem ogledu (2.8.2014) so električarji zamenjali električen drog,
vendar je vprašanje časa, kdaj se bo le-ta spet nagnil. Splazela je preperina triasnih kamnin.

Slika 94: Nagnjen električen drog na
potencialnem plazu
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Plaz 32
Saniran plaz 32 (D = 15 m, Š = 35 m, G = 2-5 m, 30/25) se je aktiviral že pred leti pod
krajevno cesto v Libojah (Slika 95). Ob razširitvi plazu bi bila ogrožena prevoznost ceste.
Sanacija je izvedena s kameno zložbo (kamen v betonu), prav tako se je uredilo
odvodnjevanje s cestišča in širšega zaledja. Prvotna morfologija plazu je danes nevidna.
Splazela je preperina laporovca.

Slika 95: Saniran plaz št. 32

Slika 96: Skica plazu št. 32

Plaz 33
Saniran plaz (D = 15 m, Š = 25 m, G = 5-8 m, 340/36) se je sprožil leta 2005 po močnem
deževju z 20. na 21. 8.2005 tik pod asfaltirano cesto pod odsekom ceste/javne poti v Brnici.
Plaz se je aktiviral na daljšem, izredno strmem pobočju tik pod asfaltirano cesto, ki poteka po
vrhu grebena. Po podatkih S. Marinca je bila širina plazu približno 80 m, dolžina pa 20 m.
Kompaktno osnovo tvorijo raznovrstne triasne kamnine, zastopane predvsem z laporovci in
skrilavimi glinavci. Plaz je saniran s podpornim objektom (AB pilotna stena), prav tako je
urejeno dreniranje zalednih vod (Slika 97).

Slika 97: Saniran plaz št. 33

Slika 98: Skica plazu št. 33
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Plaz 34
Saniran plaz 34 (D = 15 m, Š = 15 m, G = 2-5 m, 5/30) se je sprožil vzhodno od
stanovanjskega objekta Pongrac 164 (Slika 99). Splazila je preperina triasnega skrilavega
glinavca. Plaz, ki se je sprožil že pred leti, je zasul dovozno cesto do stanovanjskega objekta.
Domačini so sami sanirali plaz z zagatnicami, ki zaenkrat dobro služijo svojemu namenu.

Slika 99: Saniran plaz št. 34

Slika 100: Skica plazu št. 34

Plaz 35
Plaz 35 (D = 8 m, Š = 12 m, G = 2-5 m, 45/30) je v neposredni bližini plazu 34 (eden od
drugega sta oddaljena približno 80 m). Plaz je zasul dovozno cesto do stanovanjskega objekta
Pongrac 164. Tako kot plaz 34 so tudi plaz 35 domačini sanirali sami z zagatnicami (Slika
101). Prvotna morfologija plazu je nerazpoznavna. Splazila je preperina triasnega skrilavega
glinavca.

Slika 101: Plaz št. 35

Slika 102: Skica plazu št. 35
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Plaz 36
Saniran plaz (D = 5, Š = 9 m, G = 5 m, 30/40) je s sabo odnesel del asfaltirane ceste. Plaz se je
sprožil že pred leti in je saniran z zagatnicami in leseno zložbo (Slika 103). Prvotna
morfologija plazu je nerazpoznavna. Splazela je preperina triasnega apnenca. Plaz je ogrožal
cesto.

Slika 103: Sanacijski objekt plazu št. 36

Slika 104: Skica plazu št. 36

Plaz 37
Saniran plaz 37 (D = 12 m, Š = 26 m, G = 2-5 m, 5/45) se je aktiviral pred približno 7–10 leti
v zaledju stanovanjskega objekta Zabukovica 172a. Plaz je z odlomnim robom segal v cestno
telo, izrivni rob pa ni dosegel stanovanjskega objekta. Prvotna morfologija plazu ni vidna.
Sanacija je izvedena v obliki prekinjene kamene zložbe (Slika 105). Splazila je preperina
oligocenskega laporovca.

Slika 105: Saniran plaz št. 37

Slika 106: Skica plazu št. 37
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Plaz 38
Saniran plaz 38 (D = 20 m, Š = 26 m, G = 1 m, 65/40) se je aktiviral v zaledju stanovanjske
hiše Zabukovica 159. Podatkov o datumu nastanka plazu nisem uspela pridobiti. Plaz je
neposredno ogrožal stanovanjski objekt. Splazela je preperina triasnega apnenca v
kombinaciji z bloki apnenca. Plaz je saniran s betonskim podpornim objektom (Slika 107).

Slika 107: Sanacijski objekt plazu št. 38

Plaz 39
Leta 2001 se je na odseku Liboje–Brnica sprožil plaz 38 (D = 35 m, Š = 25 m, G = 5 m
265/25), ki je danes saniran (Slika 108). Plazenje, ki je zasulo cesto, in razpoke v asfaltu so
oteževali prevoznost ceste. Vzrok za nastanek plazu je bil v geološki sestavi območja
(debelina preperine in globina kompaktne podlage v plazu) ter zelo neugodni morfologiji
terena (ozka strma grapa in potok v osi). Hudourniške vode so se stekale po strmi grapi ter
povzročale močno erozijo in destabilizacijo cestišča. Sanacija je narejena s kamnitim
drenažnim objektom v kombinaciji z jaški. Splazila je preperina triasnega skrilavega glinavca.

Slika 108: Saniran plaz št. 39

Slika 109: Urejeno odvodnjevanje s cestišča s
"kanaletami"
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Slika 110: Skica plazu št. 39

Plaz 40
Gre za večje plazovito območje (D = 65 m, Š = 110 m, G = 2-5 m, 110/24). Na obravnavanem
območju je bila leta 2010 predvidena gradnja stanovanjskih objektov in okoljske ureditve, za
katere pa ni bilo pridobljeno ustrezno geološko poročilo. Plaz se je sprožil, ko so začeli urejati
komunalno infrastrukturo in dovozno cesto, in je deloma zasul dovozno cesto. Izrazit odlomni
rob je tik pod prehodom strme brežine v izravnan plato. Bočna robova sta neizrazita. Celotno
plazovito območje (Slika 112) je precej nagubano in zamočvirjeno. Kompaktno osnovo
tvorijo oligocenski andezitni tufi. V sklopu sanacije je smiselno urediti odvodnjevanje širšega
prostora. Od leta 2010 niso na obravnavani lokaciji naredili ničesar.

Slika 111: Pogled na del plazovitega območja

Slika 112: Skica plazu št. 40

63

Ana Marinc

Diplomsko delo

7.3 Interpretacija plazov
7.3.1 Plazovi glede na leto nastanka
Na sliki 113 sem obravnavala plazove glede na leto nastanka. Največ plazov (15) se je
sprožilo leta 2005 po močnem in obilnem deževju v noči z 20 na 21. 8. 2005. Pri 10 plazovih
nisem izvedela točnega leta nastanka, saj so se ali zamenjali lastniki parcel ali pa se je plaz
sprožil že toliko časa nazaj, da lastniki parcel niso prepričani o letu nastanka. Na
obravnavanem območju so se plazovi v manjši meri sprožili še v letih 1996, 1998, 1999,
2000, 2001, 2004, 2010 in 2013.

Slika 113: Leto nastanka posameznih plazov
Naslednje besedilo sem povzela po spletni strani
http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Visoke_avg_05.pdf

V večernih urah 20. 8. ter v noči na 21. 8. 2005 so nekatere dele države zajele zelo močne
padavine. Te so najprej zajele jugovzhodno Slovenijo, nato se je dež razširil nad osrednjo in
del vzhodne Slovenije. Zaradi obilnih padavin in lokalno močnih nalivov so hitro narasli in
poplavljali hudourniki in manjši vodotoki. Narasle vode so uničevale infrastrukturo,
poplavljale in zalivale objekte ter prometnice (ceste in železnico), utrgalo se je veliko število
zemeljskih plazov. Najbolj prizadeta območja so bila v Posavju, Zasavju ter na območju Žalca
in Laškega.
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Večje reke niso posebej narasle, poplavljali in uničevali so predvsem manjši vodotoki. Vzrok
za številne zemeljske plazove in poplave so bili po eni strani izjemno močni kratkotrajni
nalivi, po drugi pa tudi dolgotrajne obilne padavine.
Padavine so si z manjšimi presledki sledile že od začetka avgusta, zaradi česar so bila tla
dodobra namočena, kar je pripomoglo k proženju plazov in naglemu porastu pretokov rek. Že
do 19. 8. 2005 je bilo padavin v Sloveniji več od obdobnega avgustovskega povprečja. Na
območju, ki so ga med 20. in 23. 8. prizadele poplave, je samo v dveh dneh (21. in 22. 8.)
padlo nad 100 mm padavin
7.3.2 Plazovi glede na okolja in vplive nastanka
Okolja, kjer so nastali popisani plazovi, so hiša (stanovanjski objekt), cesta, travnik in
kombinacija le-teh (Slika 114). Največ plazov se je sprožilo na kombinaciji hiša-travnik
(plazovi 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 31 in 40) in cesta-travnik (plazovi 1, 2, 5, 8, 22, 32, 33,
34 in 36). 8 plazov je ogrožalo cesto, 3 hišo in 4 travnik. 2 plazova sem uvrstila pod "drugo",
saj je eden ogrožal potok in javno pot, drugi pa pokopališče.

Slika 114: Okolja nastanka plazov
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Iz slike 115 je razvidno, da so imele največji vpliv na nastanek plazov na obravnavanem
območju narava ter močne in obilne padavine. 26 plazov se je sprožilo zaradi velike količine
padavin, 10 plazov je nastalo zaradi kombinacije človeka in narave (obilne padavine). Človek
je bil kriv zaradi neprimernega odvajanja meteornih vod, večje količine padavin pa so še
dodatno obremenile pobočje in nastali so plazovi.
Na nastanek plazov sta v manjši meri vplivala rudnika Zabukovica in Liboje. Le en plaz je
nastal zaradi vpliva rudnika. Pričakovala sem, da bo vpliv rudnikov večji, saj je na
obravnavanem območju veliko opuščenih rovov in jaškov, ki niso bili sanirani in tako ima
podzemna voda prosto pot po rovih. Zaradi tega prihaja do udorov, ki vplivajo na stabilnost
območja in nastanek plazov v kombinaciji z obilnimi padavinami (S. Marinc, 2008). Plaz 11
(Slika 39) je edini plaz, ki bi po podatkih domačinov lahko nastal zaradi vpliva opuščenih
rovov rudnika Zabukovica. Zaradi kombinacije dolgotrajnih padavin v letu 2005, melioracij in
ostalih posegov v prostor zaradi rudnikov sta nastala tudi plazova 18 (Slika 59) in 19 (Slika
61). Na širšem območju Zabukovice in Liboj se sicer večkrat pojavijo luknje in udori na
travnikih, ki pa jih domačini sproti zasujejo. Žal karte rudnika niso digitalizirane, prav tako
niso natančne in ne zajemajo vseh kopov in rovov. Informacije sem dobila ustno od
domačinov.

Slika 115: Vplivi na nastanek plazov
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7.3.3 Plazovi glede na aktivnost
Kar 22 od 40 plazov je na obravnavanem območju saniranih, kar pomeni, da je narejen
ustrezen podporni objekt v kombinaciji z drenažami ali pa je območje sanirano z ustreznimi
drenažami (Slika 116). Aktivnih je 7 plazov (plazovi 7, 11, 13, 20, 26, 30 in 40). Neaktivne
plazove sem razdelila na sanirane, delno sanirane in umirjene. 2 plazova sta potencialna
(plazova 21 in 31), kar pomeni, da bi ob neugodnih vremenskih razmerah in/ali neustreznega
posega v okolje nastal aktiven plaz. 6 plazov je delno saniranih, kar pomeni, da sanacija ni
dokončno narejena in se lahko taki plazovi ponovno aktivirajo in ogrožajo hiše, ceste,
travnike. Sanacija je bila odvisna od območja, kjer se je plaz sprožil. Prednost pri sanacijah so
imeli plazovi, ki so ogrožali stanovanjske objekte in ceste. Kjer so plazovi prizadeli kmetijske
površine in travnike, sanacija ni bila izvedena. Iz takih območij so le pregrupirali splazelo
zemeljsko maso.

Slika 116: Aktivnost plazov
Plazovi, ki so sanirani (Slika 117), so sanirani s kameno zložbo (kamen v betonu), takih
plazov je največ, in sicer 15. Sedijo plazovi, sanirani z odsluženimi železniškimi tračnicami
(plazovi 27, 28, 34, 35 in 36), ter plazovi, sanirani s piloti (plazovi 1, 17, 22 in 33). Z
urejenim odvodnjevanjem in drenažami sta sanirana 2 plazova, in sicer plaz 18 in plaz 38.
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Slika 117: Sanacijski ukrepi pri saniranih plazovih
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7.3.4 Plazovi glede na litologijo
Območje, ki sem ga kartirala, zajema triasne, oligocenske in kvartarne kamnine. Opazila sem,
da se plazovi pojavljajo le na kamninah triasne in oligocenske starosti (Slika 118).

Slika 118: Lokacije plazov na OGK in legenda, list Celje (Buser, 1979)
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Najbolj zastopane kamnine na obravnavanem območju so kamnine triasne starosti, ki
zavzemajo dve tretjini obravnavanega območja. Na triasnih skrilavih glinavcih, laporovcih in
apnencih se pojavlja 29 plazov (Slika 119). Na teh kamninah so povprečni nakloni 30 °,
povprečna globina kompaktne podlage je 4 m. Večji del pobočij na obravnavanem območju je
pogojno stabilnih. Med pogojno stabilna območja uvrščamo pobočja z nakloni nad 16 °, kjer
je geološka sestava preperine občutljiva na povečan odstotek vlage, preperevanje, erozijo in
posledično znižanje kohezije zemljine ter dodatne obtežbe. 5 plazov se nahaja na triasnih
apnencih, kjer je povprečna globina kompaktne osnove 3,4 m, nakloni znašajo 32 °. Glede na
to, da so karbonatne kamnine odpornejše na preperevanje, bi pričakovala plitvejšo preperino.
Od 5 plazov sta le 2 bila plitka, in sicer je bila debelina preperine 1 m.
Na območju oligocenskih laporovcev, peščenih laporovcev in tufov se pojavlja 11 plazov
(Slika 119). Te kamnine so podvržene plazenju, saj spadajo med srednje trde hribine, za
katere je značilno srednje močno do močno preperevanje ter močna erozija (Ribičič, 2007).
Povprečni nakloni plazov, ki sem jih namerila na oligocenskih plazovih, so 26 °. Povprečna
debelina preperine je 4,9 m.
Močila in izviri se na obravnavanih plazovih pojavljajo v manjši meri. Opazila sem jih na 7
plazovih.
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Slika 119: Plazovi glede na litologijo
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Najmlajše kamnine na območju so pliokvartarni, preperinski in aluvialni sedimenti. Na tem
območju plazov ni bilo. Tla v območju erozijskih pojavov so v glavnem sestavljena iz
kvartarnih nevezljivih zemljin, podrejeno tudi vezljivih, ki pa v glavnem sestavljajo
površinsko plast zemljine. Prav tako so na teh kamninah nakloni pobočij zelo majhni.
7.3.5 Plazovi glede na naklon pobočja
Na sliki 120 sem obravnavala plazove glede na naklon pobočja. Naklone sem razdelila v
intervale po 10°. Nad vsakim stolpcem/valjem je število plazov, ki so se sprožili v
posameznem intervalu. 7 plazov spada v interval od 11° do 20°. Največ (22) plazov se je
sprožilo v intervalu od 21° do 30°. 9 plazov je splazelo pri naklonu od 31° do 40°. Pri
naklonih nad 41° sta splazila le 2 plazova, katerih naklon ni znašal več kot 45°. Pri naklonih
od 0° do 10° nisem našla plazov, prav tako ne naklonov nad 45°.

Slika 120: Število plazov glede na naklon pobočja
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7.4 Interpretacija anket
Poleg popisa plazov sem na terenu opravila tudi anketiranje prebivalstva, ki živi na plazovitih
območjih, vendar samo tistih, katerih plazovi so ogrožali njihove hiše, kombinacijo hišatravnik in hiša-cesta. Anketa je v prilogi 1. Na anketni list je bilo pripravljeno odgovarjati 12
anketirancev od skupno 17. 5 anketirancev v anketi ni želelo sodelovati, kljub temu da je bila
anketa anonimna.
Na vprašanje o letu izgradnje hiše je večina odgovorila, da so hiše, v katerih živijo, starejše
gradnje, saj so bile zgrajene v šestdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 2 hiši sta
bili zgrajeni leta 1900, a sta danes obnovljeni, ena od hiš pa je stara 150 let.
Na vprašanje, zakaj so se odločili živeti v tem kraju, je 7 anketirancev odgovorilo, da zaradi
tega, ker je to njihov domači kraj. Ostalih 5 se je na to mesto preselilo po nastanku plazov, ker
je bila ugodna cena nepremičnine in lepa lokacija.
8 anketirancev ima sicer za svoj stanovanjski objekt gradbeno dovoljenje, vendar pa
predhodno niso imeli mnenja geološke stroke glede stabilnosti terena, načina temeljenja
objekta in odvodnjevanja vod iz njega, saj ga za gradbeno dovoljenje niso potrebovali. 5
anketirancev nima gradbenega dovoljenja za objekt, v katerem živijo.
Le 3 od vprašanih anketirancev so pred izgradnjo/nakupom hiše vedeli, da je na njihovem
območju možnost nastanka plazov oziroma da je območje potencialno plazovito. To so bili
tisti, ki so kupili nepremičnino po sanaciji plazu. Ostalih 9 jih tega ni vedelo, zavedali so se
šele, ko se je plaz sprožil.
Na vprašanje o težavah z nestabilnostjo tal so vsi odgovorili pritrdilno. Sledilo je
podvprašanje o ukrepih, s katerimi so/bi preprečili težave. Nekateri plazovi so bili sanirani
pred nakupom hiš in se zdaj prebivalci počutijo varne, nekateri pa so na plazovito območje
dodatno posadili drevesa. Ko se je plaz sprožil, so najprej poklicali gasilce in/ali občino, ki je
potem poskrbela za sanacijo.
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Za strokovno mnenje o sanaciji plazov ali oceno primernosti terena za gradnjo objekta so vsi
navedli, da so se oziroma bi se za mnenje obrnili na občino ali krajevno skupnost. Nihče od
vprašanih ni pomislil na geologa.
Na vprašanje o vzroku za nastanek plazu na njihovi parceli je 10 anketirancev za nastanek
plazov na svoji parceli okrivilo naravo – močne padavine. 2 od anketirancev sta poleg padavin
navedla še rudnik Zabukovica-Liboje.
Na vprašanje, kdo je odgovoren in bi moral poskrbeti za sanacijo škode, ki jo povzročajo
zemeljski plazovih na zasebnih hišah, je 6 vprašanih odgovorilo, da lastnik in občina, 5
vprašanih je navedlo, da občina in/ali država. Od 12 anketirancev sta le 2 navedla, da bi za
sanacijo in škodo moral poskrbeti lastnik sam.
Vsi so bili mnenja, da v občini ni dobro poskrbljeno za zmanjševanje ogroženosti zaradi
zemeljskih plazov. Zanimivo je, da so od 17 saniranih plazov, ki so ogrožali hiše, lastniki
parcel sami sanirali le 3 plazove, vsi ostali so bili strošek občine in države.
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8 Zaključek
V diplomskem delu sem opisala 40 plazov in izdelala inženirsko-geološko karto južnega dela
občine Žalec. Podatke sem obdelala v programu ArcGIS in jih interpretirala. Na terenu sem
anketirala lastnike hiš, pri katerih se je posamezni plaz aktiviral, in interpretirala rezultate.
Večina opisanih plazov (15) se je sprožila ob ekstremnih padavinah leta 2005. Saniranih je
bilo 22 plazov, 7 je aktivnih, 6 je delno saniranih, 3 so umirjeni, 2 plazova sta potencialna. 17
plazov je ogrožalo hišo, hišo-travnik in hišo-cesto. Ti plazovi so sanirani. Prav tako se je 17
plazov sprožilo na območju cest in kombinaciji cesta-travnik, le-ti niso vsi sanirani. Za
stroške sanacije je v večini primerov poskrbela občina, le 3 plazove so lastniki sanirali na
svoje stroške. Kvaliteta izvedbe je sicer vprašljiva, saj za sanacijski objekt niso pridobili
ustreznega strokovnega mnenja, a zaenkrat podporni objekti in urejene drenaže služijo
svojemu namenu. Največ plazov, kar dve tretjini, se pojavlja na triasnih kamninah, ena
tretjina se jih pojavlja na oligocenskih kamninah.
Glede na podatke, ki sem jih dobila, so za nastanek plazov na tem območju krive dolgotrajne
in obilne padavine ter nakloni pobočij. Povprečen naklon plazov znaša 27°. Največ plazov se
pojavlja pri naklonih 21–30°. K destabilizaciji površin pripomorejo tudi dodatne obtežbe
objektov, nestrokovno izvedene ceste, objekti in neprimerno urejeno odvodnjevanje s cest in
objektov. Glavni sprožilni dejavnik so padavine. Pomembni so sestava preperine in
morfologija terena ter posegi v tovrstna območja. Večja labilna območja so posledica
neugodne geološke sestave tal in kompaktne podlage v kombinaciji z morfologijo terena, ki
dopušča obilne koncentracije meteornih in podtalnih vod.
Zanimiva so bila mnenja prebivalcev, da v njihovi občini ni dobro poskrbljeno za
zmanjševanje ogroženosti pred zemeljskimi plazovi, vendar občinski odloki občine
dokazujejo nasprotno. Glede na odloke občine Žalec je v občini dobro poskrbljeno za
preventivo pred zemeljskimi plazovi. Občina se zaveda, da je ključno, da se pri prostorskem
načrtovanju upoštevajo strokovna mnenja o pojavljanju zemeljskih plazov, vendar je bil
občinski odlok spisan leta 2012, kar pomeni, da ti odloki za izgradnjo starejših objektov še
niso veljali. V prihodnje bo tako vidno, kako so bili ti odloki upoštevani in v kolikšni meri bo
občina zmanjšala škodo na infrastrukturi, ki jo povzročajo zemeljski plazovi.
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Zaradi globalnega segrevanja in s tem povezanih ekstremnih pojavov predvidevam, da se
bodo obdobja intenzivnejših padavin povečala. Dogaja se tudi, da nimamo več 100-letnih vod,
ampak so ekstremni pojavi – močne padavine – pojavljajo vsako leto ali celo večkrat na leto.
Realno je pričakovati, da se bosta povečala število in jakost plazov v Sloveniji, zato je
potrebno v celovito reševanje problematike vključiti organe tako na državni kot tudi na
lokalni ravni, prav tako je potrebno ozaveščati ljudi, ki so neposredno vključeni v gradnjo ali
živijo na prizadetih območjih.
V tem procesu igrajo zelo veliko vlogo izobraževanje in ozaveščanje javnosti ter priprava
dokumentacije, ki obravnava plazovita območja. V prvi vrsti je potrebno poskrbeti za
preventivo, za reševanje potencialno ogroženih območij. Za vsak poseg v okolje, tudi kjer ni
potrebno gradbeno dovoljenje, bi bilo potrebno mnenje geologa, četudi gre samo za poseko
gozda, izgradnjo bazena in podobno. S tem bi bilo najbolje poskrbljeno za preventivo, ki je
ključnega pomena za reševanje tovrstnih problemov.
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PRILOGE

PRILOGA 1: Anketni list
Vprašalnik – anketni list
1.

Katerega leta je bila zgrajena hiša, v kateri živite?

2.

Zakaj ste se odločili živeti v tem kraju?

3.

Je bila hiša zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja?
Da
Ne
Če je odgovor DA:
Je bilo pred gradnjo potrebno pridobiti geološko-geomehansko poročilo/mnenje o stabilnosti
terena, načinu temeljenja objekta, odvodnjevanja,…?

4.

Ste pred gradnjo/nakupom hiše vedeli, da je na območju možnost pojavljanja plazov?

5.

Ste imeli kakšne težave zaradi nestabilnosti tal? Kakšne?
Da
Ne
Če je odgovor DA:
Kako ste ukrepali oziroma razmišljate o kakšnih ukrepih, da bi preprečili težave?

6.

Ali veste, na koga se lahko obrnete za strokovno mnenje o sanaciji plazu ali ocene primernosti
terena za gradnjo objektov?
Da
Ne
Če je odgovor DA, na koga?

7.
•
•
•
•
•
•

Kaj je po vašem mnenju vzrok za nastanek plazu na vaši parceli (možnih več trditev)?
NARAVA (padavine)
ČLOVEK (neprimerna gradnja ceste/hiše,...)
RUDNIK ZABUKOVICA - LIBOJE (zapuščeni rovi, jalovina)
OBČINA
DRŽAVA
DRUGO:_____________________________

•
•
•
•

Kdo je po vašem mnenju odgovoren in bi moral poskrbeti za sanacijo škode, ki jo
povzročijo zemeljski plazovi na zasebnih hišah (možnih več trditev)?
Lastnik
Občina
Država
Drugo_____________________

8.

9.

Je po vašem mnenju dobro poskrbljeno za zmanjševanje ogroženosti zaradi zemeljskih
plazov?

PRILOGA 2: Terenski obrazec za popis plazu (Sedej)

TERENSKI OBRAZEC ZA POPIS PLAZU
OSNOVNI PODATKI
Št. plazu
x,y,z koordinate(G.K.)

Naziv plazu:
x

y

z

Ime lokacije:
Datum ogleda:

Neposredni vzroki plazenja
NARAVNI
dvig podzemne vode
močne padavine
topljenje snega
poplave
spodjedanje bregov
potres
erozija
preperevanje
ostalo
NEZNAN

Datum nastanka:

ČLOVEŠKI
neprimerno temeljenje objekta
rudnik Zabukovica - Liboje
sprememba nagiba pobočja
tresljaji (promet, miniranja)
poseg v vegetacijo/namembnost
poseg v podzemno vodo
obremenitev pobočja
izkopavanje pobočja
ostalo

Škoda
direktna
ni škode
minimalna
majhna
srednja
velika
zelo velika
katastrofalna

Škoda
nadaljnja
ni škode
minimalna
majhna
srednja
velika
zelo velika
katastrofalna

Poškodovan objekt / Vrsta gradbeno inženirskega objekta
TRANSPORTNE POTI
PODZEMNI VODI
GRADBENI OBJEKTI
cesta
vodovod
stanovanjski objekt
železnica
kanalizacija
pomožni objekti (baraka, hlev, ipd.)
POVRŠINE
telekomunikacijski vodi
več hiš, kmetija
brez kulture
plinovod
naselje
travniki
toplovod
pokopališče
njive
električni vod
cerkev
sadovnjak/vinograd
ostali vodi
pomembni objekti (pregrade, ind. obj.)
gozd
ZEMLJINSKI OBJEKTI
ostalo
umetne(asfalt, ipd.)
kamnolom
OPOMBE
ostalo
jalovišče
ZRAČNI VODI
deponija
telefonski vodi
nasip
električni vodi
pregrada
žičnice
rudnik
gradbena jama

Stanje plazu
aktivni
akutno stanje
umirjeni
fosilni
potencialni
neznano
saniran

Debelina zdrselega materiala
zdrs humusa
plitek plaz (do 2m)
srednje globok plaz (2 – 5m)
globok plaz (5 – 10m)
zelo globok plaz (> 10m)
neznana

Sestava splazele mase
gline, melji
peščene gline in melji
gline, melji z drobci, kosi ali bloki kamnine
peski
zaglinjeni ali zameljeni peski
zaglinjeni ali zameljeni grušči
gruščnat (prodnat) material
polhribina
Hribina
neznana/ni podatka

Hitrost drsenja
trenutni zdrs (usad, podor)
hitro plazenje
počasno gibanje
gibanje s prekinitvami
umirjen plaz (fosilni)
neznana

Morfologija širšega območja
planinsko področje
hribovit teren
gričevnata pokrajina
valovit teren
raven teren
neznana/ni podatka

Litologija, stratigrafija, tektonika (opis)

Površinske vode
nad plazom
na odlomnem robu
v telesu plazu
v peti plazu
ob plazu
pod plazom
neznano/ni podatka
Močilo/Izvir
neopazno
srednje

Podzemne vode
ni podtalne vode
občasna (v preperini)
medplastovna – ujeta
intergranularna (nivo v plazu)
intergranularna (nivo pod drsno
ploskvijo)
razpoklinska (nivo v plazu)
razpoklinska (nivo pod drsno ploskvijo)
neznano/ni podatka

IG pojavi - preperevanje
neopazno
srednje
močno
neznano/ni podatka
IG pojavi - erozija
neopazno
srednje
močno
neznano/ni podatka

OPIS PLAZU
Čelo (opis)
Telo (opis)
Peta (opis)
Zgornji odlomni rob (opis)
Stranski odlomni rob (opis)
Razpoke(opis)
Oblika drsne ploskve (opis)
Oblika terena plazu (opis)
Položaj plazu (opis)
Močila, izviri, potok (opis)
Ostale značilnosti( opis)
Največja
dolžina(m)
Površina
Smer plazenja (padnica
pobočja)

Največja
širina(m)

Ocenjena
globina(m)
Nagib pobočja v stopinjah(°)

Skica plazu

Nujnost sanacijskih ukrepov
nujna takojšna
sanacija ni nujna
sanacija
Sanacijski ukrepi
Pregrupiranje zemeljskih mas
Odvajanje površinskih vod in
dreniranje
Odvajanje površinske vode iz
telesa plazu
Zaščita pred meteorsko vodo
Drenaže
Pomožni sanacijski ukrepi
(premostitev plazu,
vegetacija, zabijanje lesenih
kolov)
Gradbeni posegi (podporni
objekti, pilotne stene,…)
Drugo
Dosedanje raziskave:

Predlog potrebnih raziskav:

Anketa

sanacija po umiritvi plazenja

sanacija je že narejena

