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Povzetek

Območje Slovenije je zaradi svoje geološke pisanosti, morfološke razgibanosti in 
raznolikih podnebnih razmer močno podvrženo naravnim eksogenim procesom. 
Sredi devetdesetih let je bilo ocenjeno, da je v Sloveniji med 7000 in 10000 večjih 
nestabilnih pojavov, kar pomeni en tak pojav na dva kvadratna kilometra. Škoda
zaradi zemeljskih (in snežnih) plazov v Sloveniji je v zadnjih 15-ih letih dosegla 100 
milijonov evrov. Razumevanje pojavljanja zemeljskih plazov in njim podobnih pojavov 
predstavlja osnovo za učinkovito spopadanje z njihovimi posledicami oziroma za 
preprečevanje njihovega škodljivega vpliva na človekovo okolje.
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Abstract

Slovenia is due to its geological vividness, morphological diversity and various 
climate conditions subjected to exogenic processes. In the mid nineties estimation
was made that there are between 7000 and 10000 larger unstable occurrences, 
which means there’s one occurrence of instability on every two square kilometres. 
The damage due to landslides (and avalanches) in Slovenia in the past fifteen years 
summed up to 100 millions of Euros. Only detailed understanding of landslides and 
similar phenomena forms a basis for effective confrontation with their consequences 
and at the same time effective prevention against their damaging impact on 
human environment.
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Z razvojem družbe se je intenzivnost posegov v prostor povečala, človek pa je zaradi 
širjenja svojega življenjskega prostora začel poseljevati manj primerna območja, tudi 
taka, ki z vidika geoloških lastnosti in pojavov niso  ugodna. V tem, tako imenovanem 
“konfliktu” med naravnimi procesi in človekovimi potrebami oziroma med človeškimi 
dejanji in naravo, prihaja do neljubih dogodkov, kjer na koncu človek vedno izgubi 
bitko. Prav zaradi tega nenehnega medsebojnega vpliva so raziskave na področju 
geoloških nevarnosti verjetno najbolj opazna, vsekakor pa ne tudi edina vez med 
temeljnimi geološkimi raziskavami in širšo javnostjo. V najširšem pomenu pojma 
“geološke nevarnosti” so le-te naravni procesi ali dogodki, pogojeni z geološkimi 
lastnostmi določenega območja, ki ogrožajo človeka ali njegovo življenjsko okolje. 
Med geološkimi nevarnostmi so v Sloveniji najpogostejši potresi, pobočni masni 
premiki (plazovi, drobirski tokovi, skalni podori ipd.), spremembe površja (nabrekanje 
in posedanje tal, udori zaradi podzemnih kraških pojavov ali človekove aktivnosti), 
onesnaženja tal in podzemne vode, erozija in poplave. Med geološke nevarnosti 
sodijo tudi izbruhi vulkanov in cunamiji, ki jih v Sloveniji na srečo ni, suša pa je z 
geološkimi dejavniki povezana posredno, predvsem s problematiko podzemnih vod.

Plazovi predstavljajo enega tistih segmentov geoloških nevarnosti v Sloveniji, ki so po 
svoji naravi sicer zelo prostorsko omejeni, a se obenem zelo razpršeno pojavljajo 
skoraj po vsej državi. Površje Slovenije je zaradi svoje izredno pestre geološke sestave 
podvrženo nenehnemu nastajanju procesov pobočnega masnega premikanja. Kar 
četrtina slovenskega ozemlja je zelo izpostavljena pobočnim masnim procesom, tam 
pa živi po grobih ocenah okoli 18 % prebivalstva. Škoda zaradi zemeljskih in snežnih 
plazov je velika, v letih med 1994 in 2008 je dosegla skupno vrednost 99,07 milijona 
evrov, v to vrednost pa niso všteti stroški odpravljanja posledic, torej vloženega dela 
v postopku sanacije. Visoka vrednost škode, povzročene s strani zemeljskih plazov, 
nehote poraja vprašanje ali bi se bilo možno njihovemu negativnemu vplivu izogniti?
Odgovor seveda ni enostaven in enoznačen. Do določene mere se je takim 
pojavom lažje izogniti kot na primer potresom, cunamijem ali izbruhom vulkanov. To 
je možno doseči s preventivnim ravnanjem v obliki omejevanja posegov v prostor na 
območjih z večjo verjetnostjo pojavljanja pobočnih masnih premikov. Po drugi strani 
pa resen problem predstavljajo že zgrajeni objekti na močno izpostavljenih območjih. 
A tudi v teh primerih je z dobrim poznavanjem geoloških razmer možno preprečiti 
večjo škodo.

Pojavljanje plazov, tako prostorsko kot tudi časovno, je povezano s številnimi
dejavniki, razdeljenimi v dve skupini. Med povzročitelje plazenj, ki skozi daljše 
časovno obdobje pogojujejo razmere za nastanek plazu sodijo dejavniki lastnosti 
kamnin, naklon, ukrivljenost in orientacija terena, nadmorska višina lokacije, 
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oddaljenost od geoloških mej, strukturnih elementov in od površinskih tokov, dolžina 
toka površinske vode ter tip rabe tal. Sprožitelji plazenj so trenutni dogodki, ki tako 
intenzivno vplivajo na razmere nekega območja, da za stalno spremenijo njegovo 
stanje in povzročijo splazitev mase. Sprožitelji, ki so lahko posledica človeškega 
delovanja ali naravnih pojavov, se delijo na pripravljalne (sečnja gozda, vkopi, 
obremenitve brežin in razbremenitve vznožij) in sprožilne dejavnike (intenzivne 
padavine (sl. 1), erozija in tresenje tal oz. seizmična aktivnost območja).

Za potrebe prostorskega načrtovanja, smo na Geološkem zavodu Slovenije v okviru 
več aplikativnih raziskovalnih projektov, financiranih tako preko ARRS, kot tudi iz 
evropskih skladov, razvili metodologije za določanje izpostavljenih območij zaradi 
pojavov pobočnih masnih premikov. Tako je bila na primeru občine Bovec razvita 
metodologija, ki za potrebe občine, torej na nivoju podrobnejšega prostorskega 
načrtovanja, na podlagi obstoječih geoloških in drugih prostorskih podatkov ter 
znanih pojavov pobočnih masnih premikanj, določa stopnjo tveganja zaradi 
omenjenih pojavov. Na nivoju celotne Slovenije smo izdelali zemljevid verjetnosti 
pojavljanja zemeljskih plazov (sl. 2) in zemljevid dovzetnosti za pojavljanje drobirskih 
tokov (sl. 3), oba v merilu 1 : 250.000. Zemljevida, ki predstavljata osnovo za strateško
prostorsko načrtovanje, sta bila izdelana na osnovi analiz vplivov prostorsko-časovnih 
povzročiteljev ter analiz vplivov sprožilnih dejavnikov na pojavljanje zemeljskih plazov
in drobirskih tokov. S temeljnimi raziskavami poskušamo razumeti ozadja, mikro in 
makro procese, ki vodijo določeno hribino v porušitev njene notranje trdnosti in 
posledično v nastanek pobočnega masnega premika. Raziskave na področju 
pobočnih masnih premikov v Sloveniji so usmerjene v cilj izboljšanja življenjskega 
okolja prebivalcev Slovenije. Rezultati raziskav omogočajo učinkovito ukrepanje v 
procesu upravljanja z naravnimi nesrečami, ki je v Sloveniji razvit le v fazi prvega 
odziva na nesrečo oziroma takojšnjega odpravljanja njenih hujših posledic, močno 
pa šepata priprava na nesrečo, predvsem preventiva, ter dolgoročnejša obnova 
prizadetih območij. 

Sistematično in celovito evidentiranje pojavov geoloških nevarnosti na državni ravni 
omogoča doseganje treh pristopov k odpravljanju naravnih nevarnosti:

• temeljnega znanstveno-raziskovalnega pristopa z omogočanjem boljšega 
razumevanja prostorskega in časovnega pojavljanja pojavov, vzrokov 
njihovega pojavljanja ter njihovih dinamičnih procesov;

• aplikativno preventivnega pristopa v obliki učinkovitega pripomočka pri 
smotrnem prostorskem načrtovanju na državni, regionalni in občinski ravni;

• aplikativno kurativnega pristopa v obliki pravočasnega pregleda pojavov, z 
njimi povezanih škod in nadzora nad odpravljanjem posledic. Razumevanje 
geoloških nevarnosti, njihovo pojavljanje, dinamika in reševanje z njimi 
povezanih problemov je pogojeno z dobrim poznavanjem prostorskih 
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problemov slovenskega ozemlja in razumevanjem vseh treh razsežnosti 
prostora ter večkrat  tudi časovnega obsega pojavov.

Družbeni razvoj in napredek izpostavljata nenehno potrebo po novih ter podrobnih 
informacijah o okolju, v katerem živimo. Te informacije niso pomembne le za 
geoznanstvenike in gradbene inženirje. Zanimive so tudi za kupce nepremičnin, 
prostorske načrtovalce, zavarovalnice, pozavarovalnice, izdajatelje koncesij in za 
prebivalce izpostavljenih območij. Posamezniku ali podjetju se ob soočenju s 
posegom v prostor porajajo številna vprašanja: Ali lahko na določeni lokaciji gradim? 
Ali lahko tam kopljem? Kaj lahko vpliva na moje dovoljenje za poseg v prostor? Ali je 
na določeni lokaciji možnost posedanja tal, udora podlage? Kaj lahko vpliva na 
zavarovalnino mojih nepremičnin? Se ekonomsko splača zavarovati določeno 
nepremičnino? Ali se lahko na moji nepremičnini pojavijo plazovi? To je le delček 
vprašanj, katerih nepravilni odgovori lahko še kako zagrenijo življenje posameznika ali 
investitorja. Zato je njihovo poznavanje in preudarno reševanje nujno. Odgovore na 
zgornja vprašanja iščemo in uporabniku podamo geologi. Naše delo temelji na 
proučevanju geološke zgradbe raziskovanega območja. To delo je sintezno 
predstavljeno v obliki geološke karte, ki pa je mnogo več od njenega enostavnega 
imena.

Geološka karta je namreč preslikava zapletene zgradbe zemeljske notranjosti, njene 
dinamike in dinamike naravnih procesov na površju v dvorazsežnostni prikaz. Prav 
zaradi poenostavljenega in nerazumljenega dojemanja geološke karte v javnosti in 
politiki Slovenija, še dandanes nima natančnih in sodobnih geoloških podatkov v 
obliki geoloških kart. Podatki, ki obstajajo, so zastareli in v pregrobih merilih, da bi bili 
uporabni za reševanje aktualnih zgornjih vprašanj na ravni občinskih prostorskih 
načrtov, načrtovanje tras infrastrukturnih objektov, umestitve strateških energetskih in 
komunalnih objektov v prostor ali pri načrtovanju posegov v prostor s strani 
posameznikov. Kako nujni so kvalitetni geološki podatki v obliki natančnih geoloških 
kart se na žalost le za trenutek zavemo ob nesrečnih dogodkih kot je bila ujma
septembra 2007 ali pa poletne ujme leta 2009. Za dolgoročno načrtovanje blaginje 
prebivalcev Slovenije tak pristop na žalost ni dovolj.
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Slika 1 – Karta gostote zemeljskih plazov po razredih količine 24-urnih padavin in 
inženirsko-geoloških enotah. Razvidne so mejne sprožilne količine padavin glede na 
posamezne tipe kamnin.
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Slika 2 – Karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v Sloveniji (izvorno merilo je 
1;250.000).

Slika 3 – Karta dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji (izvorno merilo je 
1;250.000).
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