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1. UVODNI DEL  

Na podlagi pogodbe št. ESRR SIAT372 za projekt KaraWAT iz programa Interreg Slovenija - Avstrija smo 

po isti metodologiji, kot se uporablja za izdelavo OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI ZARADI PROCESOV 

POBOČNEGA MASNEGA PREMIKANJA IN EROZIJE za Direkcijo Republike Slovenije za vode v letih od 

2020 do 2023, pripravili tudi Opozorilno karto nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov za 

občino Ravne na Koroškem.  

Opis metodologije izdelave opozorilnih kart in rezultati so predstavljeni v dveh tematskih sklopih in zato 

dveh dokumentih: 

1. Zvezek 1: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov (zemeljski 

plazovi, skalni podori, drobirski tokovi) – to poročilo 

2. Zvezek 2: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek erozijskih procesov – ločeno poročilo. 

Gradivo je pripravljeno le za občino Ravne na Koroškem. Po predhodni potrditvi s strani predstavnika 

skupnega sekretariata (g. Novaka) z dne 13.9.2021 so poročila s podrobnim opisom metodologije, 

prostorskih podatkov in navodil za uporabo pripravljena le v slovenskem jeziku.  Večjezičen (ANG, GE) 

bo le razširjeni povzetek teh vsebinskih poročil. 

Opozorilne karte nevarnosti so tudi za to občino predane v digitalni obliki tudi DRSV, GeoZS pa jih je 

vključil v  t.i. Geohazard spletno aplikacijo (https://geohazard.geo-zs.si) razvito v sklopu preteklih 

projektov, ki omogoča poizvedovanje po rezultatih na izbranih lokacijah. Hkrati bodo prikazane na 

interaktivnem spletnem pregledovalniku projekta KaraWAT. 

V prvi fazi izvajanja projekta je bil opravljen sestanek referentom za prostor občine Ravne na Koroškem 

g. Bojanom Medvedom, tel. (02) 8216014 ali 041 629 079, e-mail:  bojan.medved@ravne.si. Opozoril 

nas je na, z vidika plazljivosti in erozije, najbolj problematična območja.   

  

https://geohazard.geo-zs.si/
mailto:bojan.medved@ravne.si
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2. METODOLOGIJA IZDELAVE OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI ZA NASTANEK POBOČNIH MASNIH 

PREMIKOV 

2.1. OPIS POJAVOV 

Pobočni masni premiki je skupni izraz za različne tipe pobočnih premikov, med katerimi so najpogostejši 

zemeljski plazovi, skalni podori in drobirski tokovi sedimentov. Definicije posameznih tipov pobočnih 

masnih premikov so podane po predlogu slovenske terminologije (Skaberne, 2001):  

Zemeljski plaz: plazenje je translacijsko ali rotacijsko gibanje hribinskih in/ali zemljinskih mas po 

pobočju po eni ali večih bolj ali manj jasnih drsnih ploskvah ali plazinskih porušnih conah. 

Skalni podor: padanje in kotaljenje je hitro neodvisno gibanje: prosto padanje, poskakovanje in 

kotaljenje dela kamnine, zemljine, ob navpičnem ali strmem pobočju (odlom, podor). Podor je prosto 

padanje, poskakovanje ali kotaljenje kamninskih mas. 

Drobirski tok: je plastičen tok zmesi kohezivnega slabo sortiranega materiala in vode. 

 

Metodologija v postopku izdelave verjetnostnega statističnega modela obravnava vsakega od opisanih 

pojavov posebej. Kot končni produkt so rezultati združeni v enotno opozorilno karto nevarnosti 

pojavljanja pobočnih masnih premikov. 

2.2. RAZVOJ METODOLOGIJE 

Opozorilna karta nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega premikanja v merilu 1:25.000 

prikazuje obstoječe, predvsem pa tudi območja predvidenih pojavov masnega premikanja (zemeljsko 

plazenje, skalni podori, drobirski tokovi sedimentov). Metodologija je bila razvita v okviru 

znanstvenoraziskovalnega projekta GeoZS (Bavec et al, 2005; Komac, 2005) in je bila mednarodno 

verificirana. Namenjena je oceni geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega 

premikanja na nivoju občin v merilu 1:25.000 in omogoča neposredno uporabo pri izdelavi občinskih 

prostorskih načrtov. Glavna vodila pri njeni pripravi so bila strokovna korektnost, kratek čas izdelave in 

enostavnost končnega produkta. Poleg verifikacijskih terenskih pregledov in kartiranja, ki predstavljata 

poglavitni aktivnosti pri izdelavi tovrstnih kart, je karta utemeljena na bazi arhivskih podatkov GeoZS.  

Informativni regionalni pregled verjetnosti pojavljanja pobočnih masnih premikov kažejo modeli 

verjetnosti pojavljanja pobočnih masnih premikov na nivoju Slovenije v merilu 1:250.000 (Komac & 

Ribičič, 2006; Komac et al., 2009). Tovrstni so zgolj informativne narave in niso namenjeni prostorskemu 

načrtovanju na lokalnem nivoju.  

V letih 2011 in 2012 je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo pilotni projekt z naslovom »Izdelava 

prostorske baze podatkov in spletnega informacijskega sistema geološko pogojenih nevarnosti zaradi 

procesov pobočnega premikanja, erozije ter snežnih plazov«. V okviru projekta je bila testirana 

metodologija za oceno nevarnosti za vse tri naštete vrste pobočnih masnih premikov, usklajeni so bili 

podatki o znanih zemeljskih plazovih ter vzpostavljen spletni pregledovalnik. V merilu namenjenemu 

uporabi na nivoju občin (1:25.000) je bilo obdelanih štirinajst slovenskih občin. V nadaljevanju so bile 

v okviru projekta izvedenega v letih 2019 in 2020 (Jež et al., 2020) z deloma dopolnjeno metodologijo, 

zaradi dostopnosti kvalitetnejših prostorskih podatkov (LiDAR, Raba tal ipd.), izdelane opozorilne karte 

nevarnosti za dodatnih 15 občin, hkrati pa ažurirane obstoječe karte 14 občin iz predhodnega projekta. 

Izdelava opozorilnih kart nevarnosti je omogočila tudi dodatno validiranje, izboljšavo in optimizacijo 
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metodologije.  

Na podlagi statističnih analiz podatkov o preteklih plazovih (nad 3000 terensko preverjenih in popisanih 

pojavov) iz predhodno obdelanih 29 (l. 2012 in 2020) občin, je bila metodologija uporabljena v tej nalogi 

tako še izboljšana. Pojavljanje poznanih pojavov plazov znotraj posameznih razredov vplivnih 

prostorskih dejavnikov uporabljenih pri modeliranju (kot je npr. naklon pobočij, usmerjenost pobočij) 

je omogočalo korekcije in optimizacijo vpliva teh dejavnikov v skupnem modelu.    

2.3. IZDELAVA OPOZORILNE KARTE NEVARNOSTI 

Izdelava temelji na treh zaporednih fazah: 

1. Sinteza vseh razpoložljivih geoloških in hidrogeoloških podatkov ter podatkov geološkega 

terenskega kartiranja in podatkov o preteklih pojavih pobočnih premikov v izhodiščno karto 

geološko pogojenih nevarnosti zaradi pobočnih masnih premikov v merilu 1:25.000. 

2. Izdelava verjetnostnega statističnega modela geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov 

pobočnega premikanja v merilu 1:25.000.  

3. Izdelava opozorilne karte nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja v merilu 1:25.000 

na podlagi sinteze izhodiščne karte (1) in verjetnostnega modela (2) v merilu 1:25.000. 

 

Podrobneje si delovne faze sledijo v tem zaporedju: 

 

1.1 Uvodni terenski pregled ozemlja  

• prvi pregled ob sodelovanju občine (referenta za prostor) 

• zajem podrobnih terenskih podatkov  

• pregled in validacija obstoječih plazov (arhivski viri) na terenu    

 

1.2 Analiza arhivskih podatkov  

• Arhiv GeoZS  

• Arhiv občina  

 

1.3 Sinteza vseh razpoložljivih geoloških podatkov in podatkov terenskega kartiranja ter podatkov o 

preteklih pojavih pobočnih premikov v izhodiščno karto geološko pogojenih nevarnosti zaradi 

pobočnih masnih premikov v merilu 1:25.000  

• izdelava izhodiščne karte (obsega natančen položaj posameznih geoloških enot in oceno njihove 

podvrženosti obravnavnim pojavom) kot vhodnega podatka za fazo 1.4 

• izdelava enotne baze vseh pobočnih masnih premikov za območje obdelave 

 

1.4 Izdelava verjetnostnega statističnega modela geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov 

pobočnega masnega premikanja  

• reklasifikacija geoloških in ostalih podatkov v oceno dovzetnosti za nastajanje pobočnih masnih 

premikov glede na rezultate faze 1.1 in 1.3. Ocena dovzetnosti posameznih geoloških enot za 

nastajanje pobočnih masnih premikov se pripravi ločeno za vsak tip pobočnega premikanja: 

zemeljski plaz, skalni podor, drobirski tok. 

• priprava prostorsko-časovnih vhodnih dejavnikov za statistično matematično modeliranje 
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(rezultati obdelave podatkov LiDAR snemanja, rečne mreže in rabe tal) 

• statistično matematično modeliranje, ločeno za vsako posamezno vrsto pobočnega masnega 

premikanja (zemeljski plazovi, skalni podori, drobirski tokovi) 

• izdelava verjetnostnih statističnih modelov nevarnosti zaradi pobočnih masnih premikov v merilu 

1:25.000 

 

1.5 Terenska verifikacija modelov  

• terensko preverjanje (validacija) ujemanja dejanskega stanja na terenu z rezultati modelov  

• Upoštevanje verifikacijskih korekcij in ponovitev faze 1.4 

 

1.6 Izdelava opozorilne karte nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega premikanja 

• Izdelava končne opozorilne karte nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja pobočnega 

premikanja v merilu 1:25.000 

• vključitev v spletno aplikacijo 

• kartografska ureditev 

• priprava navodil uporabnikom 

 

2.3.1. POSTOPEK UPORABLJEN PRI IZDELAVI VERJETNOSTNEGA STATISTIČNEGA MODELA 

Postopek izdelave verjetnostnega statističnega modela je del postopka za izdelavo opozorilnih kart 

nevarnosti za pojavljanje različnih tipov pobočnih masnih premikanj (zemeljski plazovi, drobirski tokovi 

in skalni podori). Potek posameznih tvornikov postopka je shematično prikazan na naslednji sliki (Slika 

1). Slika 2 prikazuje shematičen prikaz modela. 

 

Slika 1: Konceptualni model postopka izdelave opozorilne karte nevarnosti za pojavljanje različnih tipov 

pobočnih masnih premikanj. 

Postopek normalizacije vrednosti znotraj posameznega dejavnika je bil opravljen z enačbo 

Univariatna analiza 
(χ2) pojavljanja PMP 

po razredih  osnovnih 
vhodnih dejavnikov

Rangiranje razredov 
znotraj dejavnikov 

glede na njihov vpliv 
na pojavljanje PMP

Normalizacija 
vrednosti znotraj 

posameznega 
dejavnika (0-1)

Testiranje modelov 
utežene vsote 

dejavnikov za različne 
kombinacije uteži

Izbira optimalnega in 
logičnega modela 

napovedi verjetnosti

Izdelava opozorilne 
karte nevarnosti za 

pojavljanje
opazovanega pojava

Terensko preverjanje

SLABI REZULTATI
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minmax

min)(

−

−
=

RV
NVR , kjer NVR predstavlja novo in normalizirano vrednost, RV staro (nominalno) 

vrednost. Oznaki min in max predstavljata najmanjšo in največjo staro vrednost znotraj dejavnika. 

Normalizirane vednosti imajo razpon med 0 in 1. Normalizirani dejavniki predstavljajo vhodne 

parametre za razvoj in izračun optimalnega modela verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Za razvoj 

najkakovostnejšega in obenem logičnega modela je bila uporabljen pristop utežene linearne vsote 

(Voogd, 1983). Rezultat izračuna je standardizirana karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov, 

izračunana na podlagi enačbe 
=

=
n

j

ijj fwH
1

, kjer H predstavlja standardizirano relativno 

podvrženost pojavljanju zemeljskih plazov (0 – 1), wj predstavlja utež za posamezni dejavnik, 
ij

f  pa 

predstavlja zvezno ali diskretno spremenljivko. Končne vrednosti modela verjetnosti pojavljanja 

pobočnih masnih premikov se raztezajo med 0 in 1. 
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Slika 2: Model izdelave verjetnostnega statističnega modela kot del postopka za izdelavo opozorilnih kart nevarnosti za pojavljanje pobočnih masnih premikanj. 
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Zaradi različnih karakteristik posameznih tipov pobočnih premikov (zemeljski plazovi, skalni podori, 

drobirski tokovi), se v postopku izdelave verjetnostnega statističnega modela obravnava vsakega od 

pojavov posebej. Kot končni produkt pa so rezultati združeni v enotno opozorilno karto nevarnosti 

pojavljanja pobočnih masnih premikov. 

 

Verjetnost pojavljanja procesov nadalje definira stopnjo nevarnosti prikazano na opozorilnih kartah 

nevarnosti. Rezultati so razdeljeni v 6 stopenj nevarnosti: 0 – Ni je (oz. zanemarljiva); 1 – Zelo majhna 

(oz. neznatna); 2 – Majhna; 3 – Srednja; 4 – Velika; 5 – Zelo velika. Vrednosti so linearno porazdeljene, 

pri čemer je za vrednosti 0,0 – 0,2 določena zelo majhna (temno zelena barva), 0,2 – 0,4 majhna (svetlo 

zelena barva), 0,4 – 0,6 srednja (rumena barva), 0,6 – 0,8 velika (oranžna barva) in 0,8 – 1,0 zelo velika 

(rdeča barva) stopnja nevarnosti. Za območje celotne Slovenije velja enaka razdelitev. Zanemarljivo 

stopnjo nevarnosti izkazujejo območja z naklonom pod 5°. 

Rezultati so prikazani v rastrski obliki z velikostjo računske celice 5x5 m. Prostorska natančnost 

opozorilne karte nevarnosti je 25 m ali večja.
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3. OPIS PROSTORSKIH VHODNIH DEJAVNIKOV 

Opisani prostorsko-časovni dejavniki, vključeni v izdelavo modelov pobočnih masnih premikov, so 

podani v Preglednica 1. Na podlagi preteklih študij in raziskav (Bavec et al., 2005; Bavec et al., 2012; 

Komac, 2005; Komac et al., 2009; Komac & Ribičič, 2006; Komac & Ribičič, 2008), so bili za potrebe 

izvedbe analize nevarnosti pojavljanja pobočnih masnih premikov (zemeljskih plazov, skalnih podorov 

in drobirskih tokov) v občini Ravne na Koroškem zbrani sledeči prostorsko-časovni dejavniki: litologija, 

vpadi geoloških plasti, strukturni elementi (prelomi), prelomne cone, naklon, ukrivljenost in 

usmerjenost pobočij, raba tal, hidrografska mreža, digitalni model višin (v nadaljevanju DMV) in 48-

urne padavine. Pri delu s prostorskimi podatki se je uporabljalo ESRI programsko okolje (ArcGIS Pro 

2.5.0, ArcGIS Server 10.8). 

Preglednica 1: Prostorsko-časovni dejavniki vključeni v izdelavo modelov 

DEJAVNIK VIR PODORI PLAZOVI 
DROBIRSKI 

TOKOVI 

Litologija Arhiv GeoZS X X X 

Vpadi plasti Arhiv GeoZS X X - 
Strukturni elementi 
(prelomi) Arhiv GeoZS - X X 

Prelomne cone Arhiv GeoZS X X X 

Oddaljenost od 
površinskih vodnih 
tokov 

Javne informacije Slovenije, 
Geodetska uprava Republike 

Slovenije, TOPO25 hidrografija (os 
vodotoka) 

- - X 

Energetski potencial 
vodnih tokov 

Javne informacije Slovenije, 
Geodetska uprava Republike 

Slovenije, TOPO25 hidrografija (os 
vodotoka) 

- - x 

 
DMV 

Javne informacije Slovenije, 
Geodetska uprava Republike 

Slovenije, LiDAR 1m, 2015 
- - X 

Naklon pobočij Derivat DMV X X X 

Ukrivljenost pobočij Derivat DMV - X X 

Usmerjenost pobočij 
Derivat DMV - X - 

Raba tal Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, 2020 

- X - 

48-urne padavine Agencija RS za okolje - - X 

3.1. LITOLOGIJA 

Litologija je predstavljena v četrtem poglavju tega poročila, kjer so podrobneje opisane posamezne 

litološke enote v občini Ravne na Koroškem in njihova podvrženost posameznim tipom pobočnih 

masnih premikov (Preglednica 2). Litološke enote imajo podvrženost določeno v razredih od 1 do 6 in 

sicer za vsak tip pobočnega premikanja (zemeljski plaz, skalni podor, drobirski tok) posebej. 

Podvrženost litološke enote posameznim pojavom še ne pomeni dejanske možnosti pojavitve dogodka 

nestabilnosti, saj morajo biti za to dani še drugi prostorsko-časovni pogoji. 
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3.2. SINHRONOST VPADOV GEOLOŠKIH PLASTI 

Sinhronost vpadov geoloških plasti z usmerjenostjo pobočij je dejavnik, ki prikazuje absolutno vrednost 

razlike med vpadom geoloških plasti in usmerjenostjo površja. Vrednosti so kategorizirane v 36 

razredov, kjer vsak razred predstavlja razpon 5° (Karta 1). Vrednost 36 predstavlja razreda od 0° do 5° 

in od 355° do 360°, vrednost 35 razreda od 5° do 10° in od 350° do 355° ter tako dalje do vrednosti 1, 

ki predstavlja največjo možno razliko med vpadi geoloških plasti in usmerjenostjo pobočij, razreda od 

175° do 180° in od 180° do 185°. Razredi porazdelitve vrednosti sinhronosti vpadov geoloških plasti z 

usmerjenostjo pobočij v občini Ravne na Koroškem so identični razredom porazdelitve, ki so bili 

uporabljeni pri izdelavi modelov napovedi. Graf 1 poleg porazdelitve razredov prikazuje tudi delež 

površja, ki ga pokrivajo v občini. 

 

Graf 1: Porazdelitev razredov vpadov geoloških plasti z usmerjenostjo pobočij v občini Ravne na 

Koroškem 
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Karta 1: Sinhronost vpadov geoloških plasti z usmerjenostjo pobočij v občini Ravne na Koroškem 
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3.3. STRUKTURNI ELEMENTI (PRELOMI) 

Karta 2 prikazuje lokacije prelomov (strukturnih elementov) znotraj občine Ravne na Koroškem. Prelomi 

predstavljajo diskontinuitete v kamnini, ob kateri je prišlo do premika. V bližini prelomov kamnine 

pogosto hitreje preperevajo in posledično tvorijo debelejše sloje preperine, zato je tam verjetnost za 

pojavljanje pobočnih masnih premikov večja. Pri modelu napovedi se upošteva oddaljenost posamezne 

celice od preloma (linijskega elementa). Oddaljenost od preloma je kategorizirana v štiri razrede po 25 

m. Prvi razred predstavlja razdaljo od 0 do 25, drugi razred 25 do 50 in tretji razred od 50 do 75 m. Vse 

celice, ki so od prelomov oddaljene več kot 75 m, padejo v četrti razred in jim je dodeljena najmanjša 

vrednost znotraj modela. Za preostale razrede so dodeljene vrednosti po ključu: bližje kot je razred 

prelomu, večjo ima vrednost. 
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Karta 2: Prelomi znotraj občine Ravne na Koroškem 
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3.4. PRELOMNE CONE 

Prelomne cone (Karta 3) so območja močneje tektonsko pretrtih oz. zdrobljenih kamnin, ki se nahajajo 

v neposredni bližini prelomov. Podobno kot pri prelomih, je zaradi hitrejšega preperevanja, za prelomne 

cone značilna večja verjetnost za pojavljanje pobočnih masnih premikov. Trdne kamnine (npr. dolomiti) 

so ob prelomih pogosto močno razpokane, kar povečuje verjetnost za nastajanje podorov. Dejavnik je 

kategoriziran v dva razreda, in sicer na območja, kjer se nahajajo prelomne cone (ploskovni element) 

in na območja izven njih. Razreda sta identična razredom porazdelitve, ki sta bila uporabljena pri 

izdelavi modelov napovedi. 
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Karta 3: Prelomne cone znotraj občine Ravne na Koroškem 
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3.5. ODDALJENOST OD POVRŠINSKIH VODNIH TOKOV 

Karta 4 prikazuje območja oddaljenosti od površinskih vodnih tokov. Dejavnik je razdeljen v štiri 

skupine. Vse celice, ki so od vodnih tokov oddaljene več kot 75 m, so kategorizirane v četrti razred in so 

brez vrednosti. Preostali trije razredi predstavljajo celice v oddaljenosti od 0 do 75 m, kjer vsak razred 

predstavlja razpon 25 m. Prvi razred predstavlja razdaljo od 0 do 25, drugi razred od 25 do 50 in tretji 

razred od 50 do 75 m. Razredi porazdelitve oddaljenosti od površinskih vodnih tokov (Graf 2) so 

identični razredom porazdelitve, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modelov napovedi. 

 

 

Graf 2: Porazdelitev razredov oddaljenosti od površinskih vodnih tokov v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 4: Oddaljenost od površinskih vodnih tokov 
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3.6. ENERGETSKI POTENCIAL VODNIH TOKOV 

Vhodni dejavnik podaja vrednosti povprečnega naklona vodnih tokov na kvadratni meter površine v 

100 m pasu od rečne struge. Karta 5 prikazuje vrednost energetskega potenciala vodnih tokov, na Graf 

3 pa so podane porazdelitve vrednosti energetskega potenciala vodnih tokov v občini Ravne na 

Koroškem. Vrednosti (°/m2) so bile razdeljene na razrede od 0 do 8 glede na vrednosti energetskega 

potenciala za celoten klaster, ki mu občina pripada. Vrednosti so bile klasificirane s pomočjo statistične 

operacije »metoda naravnih meja«: 

 

0 = 0 – 0,032 

1 = 0,032 – 0,098 

2 = 0,098 – 0,164 

3 = 0,164 – 0,230 

4 = 0,230 – 0,304 

5 = 0,304 – 0,394 

6 = 0,394 – 0,518 

7 = 0,518 – 0,732 

8 = 0,732 – 2,097 

 

Razredi porazdelitve vrednost energetskega potenciala vodnih tokov (Graf 3) so identični razredom 

porazdelitve, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modelov napovedi. 

 

 

Graf 3: Porazdelitev razredov energetskega potenciala vodnih tokov v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 5: Energetski potencial vodnih tokov 
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3.7. DIGITALNI MODEL NADMORSKIH VIŠIN 

Digitalni model nadmorskih višin predstavlja razpon nadmorske višine znotraj občine Ravne na 

Koroškem. Nadmorske višine so razporejene v 29 razredov po 100 m nadmorske višine. Vsa območja z 

negativno nadmorsko višino niso upoštevana. Razredi nadmorskih višin so identični razredom 

porazdelitve uporabljenim pri izdelavi modelov napovedi. Porazdelitev razredov nadmorskih višin je 

prikazana na Karta 6 in Graf 4. 

 

 

Graf 4: Porazdelitev razredov nadmorskih višin v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 6: Porazdelitev razredov nadmorskih višin 
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3.8. NAKLON POBOČJA 

Naklon pobočja je derivat DMV-ja višin, ki predstavlja stopnjo spremembe nadmorske višine za vsako 

celico modela (Karta 7). Naklon je kategoriziran v šestnajst razredov. Prvi razred predstavlja naklon med 

0° in 5° stopinj, kjer je verjetnost za nastanek pobočnih procesov zanemarljiva, zato pri izračunu v 

modelih pobočnih masnih premikov ni upoštevan. Sledi štirinajst razredov med 5° in 47°, ki so med 

seboj razdeljeni v razrede po 3°. Zadnji razred predstavlja naklone med 47° in 90°. Razredi porazdelitve 

naklonov pobočij na Graf 5 so identični razredom porazdelitve, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modelov 

napovedi. 

 

 

Graf 5: Porazdelitev razredov naklonov pobočij v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 7: Naklon pobočij 
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3.9. UKRIVLJENOST POVRŠJA 

Ukrivljenost površja je derivat DMV-ja, ki nam prikazuje konkavna in konveksna območja. Ukrivljenost 

je izračunana glede na razmerje nadmorskih višin štirih okoliških celic. Konkavna območja so tista 

območja, kjer je omogočeno stekanje površinskih voda. Ta območja imajo negative vrednosti, medtem 

ko imajo konveksna obočja, oziroma območja odtekanja površinskih tokov, pozitivne vrednosti. Derivat 

je na podlagi terenskega opazovanja in strokovne ocene kategoriziran v enajst razredov. Pri pregledu 

derivata ukrivljenosti površja je potrebno upoštevati, da ukrivljenost površja običajno določajo 

vrednosti med -1 in 1. Kategorija, ki vsebuje vrednosti med -0,01 in 0,01 predstavlja ravninska območja, 

oziroma območja prevoja med konkavnimi in konveksnimi območji. Vrednosti nad 1 oziroma pod -1 

predstavljajo ekstremne razlike v nadmorski višini med sosednjimi celicami. Večje ekstremne vrednosti 

so bolj značilne za gorsko in hribovito pokrajino. Ukrivljenost površja in porazdelitev ukrivljenosti v 

občini sta predstavljena na Karta 8 in Graf 6. 

 

 

Graf 6: Porazdelitev ukrivljenosti površja v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 8: Ukrivljenost površja 
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3.10. USMERJENOST POBOČIJ 

Dejavnik usmerjenosti površja (Karta 9) prikazuje usmerjenost površja glede na azimut naklona terena. 

Vrednosti v stopinjah (°) so razvrščene v devet kategorij, ki predstavljajo osem smeri neba po 45°od 0 

do 360 in vrednosti od -1 do 0, ki predstavljajo ravninska območja. Razredi porazdelitve usmerjenosti 

pobočij (Graf 7) so identični razredom porazdelitve, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modelov napovedi. 

 

Graf 7: Porazdelitev usmerjenosti pobočij v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 9: Karta usmerjenosti površja 
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3.11. RABA TAL 

Na Karta 10 je prikazana raba tal znotraj občine Ravne na Koroškem. Raba tal je prevzeta iz prostorske 

baze dejanske rabe tal za katero skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano RS. Tipi rabe 

tal so razdeljeni v posamezne razrede, katerim so dodeljene vrednosti (Graf 8), ki so identične 

uporabljenim v modelu za napoved pobočnih masnih premikov.  

 

 

Graf 8: Porazdelitev tipov rabe tal v občini Ravne na Koroškem 
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Karta 10: Dejanska raba tal 
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3.12. 48-urne padavine 

Karta 11 prikazuje maksimalno količino padavin v mm v 48 urah za referenčno obdobje 1961 – 2000 s 

povratno dobo 50-ih let za občino Ravne na Koroškem. Vrednosti so bile razdeljene na razrede po 30 

mm. Kategorizacija je enaka za celotno Slovenijo. Razredi porazdelitve količin so identični razredom 

porazdelitve, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modelov napovedi. V občini Ravne na Koroškem je 

maksimalna predvidena količina padavin v 48 urah 120 – 150 mm padavin. 
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Karta 11: Količina padavin v 48 urah 
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4. OPIS LITOLOŠKIH ENOT V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

V nadaljevanju so podani opisi posameznih litoloških enot, ki se pojavljajo v občini Ravne na Koroškem 

ter njihova podvrženost različnim tipom pobočnih masnih procesov (zemeljski plazovi, skalni podori, 

drobirski tokovi). Prostorska razporejenost litoloških enot je prikazana na Karta 12.  

4.1. Rudniški odval -recentno- (ID 5) 

V enoto uvrščamo odpadni material, ki nastaja pri rudarskih dejavnostih (železarna). Nasipi, kjer je bil 

odložen, znatno spremenijo lokalne inženirsko-geološke značilnosti terena. Po geotehničnih lastnostih 

ga uvrščamo med nestabilne antropogene sedimente. Ker gre za umetno odložen material, je pojav 

plazov v njem odvisen od utrjevanja ob odlaganju in naklonov brežin. Običajno so neporaščene 

površine podvržene procesom erozije. 

4.2. Pobočni grušč -kvartar- (ID 15) 

Pobočni grušč je običajno odložen na relativno strmih pobočjih ob vznožjih sten. Sestavljajo ga manjši 

kosi kamnin, mestoma se pojavljajo tudi večji skalni bloki. Ponekod je grušč lahko sprijet v pobočno 

brečo. Debelina gruščev se spreminja in jo težko natančno ocenimo. Za vodo je dobro propusten. Ker 

je odložen na strmih pobočjih je večinoma nestabilen. Kjer je pobočni grušč odložen na stabilni podlagi, 

ni podvržen nastajanju globljih zemeljskih plazov. V takih primerih lahko v primeru izvajanja večjih 

usekov ali vkopov prihaja do nestabilnosti. Kadar je odložen na nepropustnih klastičnih kamninah, 

pogosto drsi po podlagi. V primeru aktivnih melišč na njih prihaja do stalnih procesov padanja in 

kotaljenja kamenja. 

4.3. Pesek, prod, peščena glina in glinast prod -kvartar- (ID 19) 

V litološko enoto uvrščamo večinoma nevezane sedimente pesek, prod in glino. Na njih lahko nastaja 

debela zaglinjena preperina. Sedimenti in njihova preperina so običajno podvrženi plazenju. Kljub temu 

da jih po geotehničnih lastnostih uvrščamo v kategorijo nestabilnih tal, pa navadno v njih ne prihaja do 

pojavov masnih nestabilnosti, saj gradijo ravninska območja. V primerih, ko se v omenjenih sedimentih 

izvajajo izkopi, pa se brežine obnašajo kot izrazito nestabilne. Če je med prodom in peskom prisotna 

večja količina gline, je nosilnost tal lahko slaba. Pri gradnji objektov v tovrstnih sedimentih pogosto 

težave povzroča tudi vdiranje podzemne vode. 

4.4. Laporovec, peščeni skrilav glinavec, skrilav laporovec, ploščast apnenec -spodnji trias, 

skit- (ID 33) 

V enoto uvrščamo heterogeno zaporedje tankoplastnatih klastičnih in karbonatnih sedimentnih 

kamnin. Menjavajo se plasti laporovca, peščenega skrilavega glinavca, laporovca in apnenca. Zaradi 

menjavanja različnih litoloških členov se inženirsko-geološke lastnosti zaporedja kamnin hitro 

spreminjajo. Apnenci običajno niso podvrženi nastajanju zemeljskih plazov. Na mestih kjer gradijo 

strme stene, v njih lahko nastajajo skalni podori. Glinavci in laporovci so za vodo slabo propustni, hitro 

preperevajo in na njih nastaja debela zaglinjena preperina, zato so podvrženi nastajanju plazov in 

eroziji. Kjer plasti vpadajo vzporedno s pobočjem, lahko pride do medplastnih zdrsov. 

Opozorilo: 

Zaradi relativno hitrega menjavanja plasti različnih kamnin (metrski, 10 metrski nivo) in zgoraj opisanih  



Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si 32 
 

 

4.5. Konglomerat, peščen glinavec in lapor -miocen- (ID 43) 

V enoto uvrščamo zaporedje klastičnih sedimentnih kamnin in sedimentov. Običajno se menjavajo 

plasti konglomerata, glinavca in laporja. Zaradi menjavanja različnih litoloških členov se inženirsko-

geološke lastnosti zaporedja kamnin hitro spreminjajo, kar velja tudi za vodopropustnost. Na mestih, 

kjer konglomerati gradijo strme stene, v njih lahko nastajajo skalni podori. Glinavci in laporji običajno 

hitro preperevajo in na njih nastaja debela zaglinjena preperina, zato so podvrženi nastajanju plazov. 

Kjer plasti vpadajo vzporedno s pobočjem, lahko pride do medplastnih zdrsov. 

Opozorilo: 

Zaradi relativno hitrega menjavanja plasti različnih kamnin (metrski, 10 metrski nivo) in zgoraj opisanih 

inženirsko-geoloških lastnosti, se na območjih, ki jih gradi ta litološka enota, pogoji za nastajanje 

procesov pobočnih premikov prostorsko zelo hitro spreminjajo. Iz tega izhaja, da je prostorska 

spremenljivost litologije ponekod nad nivojem natančnosti modela (1:25.000), zato model mestoma ne 

more dovolj natančno pokazati stanja v naravi. 

4.6. Ploščast apnenec -jura- (ID 74) 

Pretežno tankoplastnata karbonatna kamnina, ki običajno ni podvržena nastajanju zemeljskih plazov. 

Pri vpadu plasti vzporedno s pobočjem, se mestoma lahko pojavijo medplastni zdrsi. Ko kamnine gradijo 

strme stene, so nevarne za skalne podore. Za vodo so običajno dobro propustne. 

inženirsko-geoloških lastnosti, se na območjih, ki jih gradi ta litološka enota, pogoji za nastajanje 

procesov pobočnih premikov prostorsko zelo hitro spreminjajo. Iz tega izhaja, da je prostorska 

spremenljivost litologije ponekod nad nivojem natančnosti modela (1:25.000), zato model mestoma ne 

more dovolj natančno pokazati stanja v naravi. 

4.7. Konglomerat, peščenjak, glinavec -miocen- (ID 56) 

V enoto uvrščamo klastične kamnine, ki so z izjemo glinavca za vodo relativno dobro propustne. 

Kamnine so podvržene nastajanju plitvih zemeljskih plazov na mestih, kjer na njih nastaja debelejša 

preperina. Kjer gradijo strme stene, v peščenjaku in konglomeratu lahko nastajajo skalni podori. 

4.8. Filitoidni skrilavec -ordovicij, silur- (ID 64) 

Na filitoidnem skrilavcu običajno nastane debela plast preperine, znotraj katere pogosto nastajajo plitvi 

zemeljski plazovi, še posebno na območjih, kjer skrilavost vpada vzporedno s pobočjem. Kamnina je za 

vodo nepropustna. Pogosto je zadrževanje vode v tektonskih conah, kjer je kamnina zdrobljena. 

4.9. Filitoiden skrilavec in peščenjak -predkambrij do devon- (ID 64) 

V enoto uvrščamo skrilavec in peščenjak. Na skrilavcu običajno nastane debela plast preperine, znotraj 

katere pogosto nastajajo zemeljski plazovi. Kamnini sta za vodo nepropustni. Pogosto je zadrževanje 

vode v tektonskih conah. Vložki peščenjaka so običajno tanki (nekaj metrski), zato na 

inženirskogeološke lastnosti enote nimajo večjega vpliva. Kjer litološka enota gradi strme stene in 

pobočja, lahko v njej prihaja do padanja in kotaljenja kamenja.  
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4.10. Metamorfne kamnine (gnajs, blestnik, kvarcit, marmor, amfibolit) -predkambrij do 

devon- (ID 64) 

V litološko enoto uvrščamo menjavanje skrilavih in masivnih metamorfnih kamnin. Inženirsko-geološke 

lastnosti metamorfnih kamnin se prostorsko zelo hitro spreminjajo. Kamnine so za vodo nepropustne. 

Na metamorfnih kamninah običajno nastane debela plast preperine, zato so dovzetne za nastajanje 

zemeljskih plazov, še posebno na območjih, kjer skrilavost vpada vzporedno s pobočjem. Zaradi prečnih 

razpok se lahko odlamljajo tudi večji ploščati bloki kamnine. Nekoliko boljše inženirskogeološke 

karakteristike ima gnajs, ki kot kompaktna kamnina ni podvržen plazenju. V primeru, da gradi strma 

pobočja in stene, lahko v njem prihaja do kotaljenja in padanja kamenja. Stene, iz katerih izpadajo skalni 

bloki, lahko gradijo tudi druge kamnine, predvsem kvarcit, marmor in amfibolit. 

4.11. Muskovitno-biotitni gnajs, distenov protasti in očesni gnajs -predkambrij- (ID 65) 

V litološko enoto uvrščamo menjavanje različnih vrst gnajsov. Inženirskogeološke lastnosti metamorfnih 

kamnin se prostorsko zelo hitro spreminjajo. Kamnine so za vodo nepropustne. Na kamninah običajno 

nastane debela plast preperine, zato so dovzetne za nastajanje plitvih zemeljskih plazov, še posebno na 

območjih, kjer skrilavost vpada vzporedno s pobočjem. V strmih pobočjih in stenah se zaradi prečnih 

razpok lahko odlamljajo večji ploščati bloki kamnine.  

4.12. Dolomit -zgornji trias, norij- (ID 75) 

Masivne karbonatne kamnine običajno niso podvržene nastajanju zemeljskih plazov. Kjer gradijo strme 

stene, v njem lahko nastajajo skalni podori ali izpadajo posamezni skalni bloki. Skalni podori pogosteje 

nastajajo na mestih, kjer je kamnina tektonsko razpokane. Na teh mestih se lahko pojavijo tudi podori 

večjih dimenzij. 

4.13.  Laporovec, lapornat apnenec, apnenec z roženci -zgornji trias, karnij- (ID 89) 

V to litološko enoto uvrščamo tankoplastnate pretežno karbonatne kamnine. Zaporedje plasti je za 

vodo srednje propustno. Kamnine preperevajo v tanjšo zaglinjeno preperino. Kjer plasti vpadajo 

vzporedno s pobočjem, lahko pride do medplastnih zdrsov. Na mestih kjer gradi strme stene, v njih 

lahko nastajajo skalni podori. 

4.14. Apnenec in lapornat apnenec -jura- (ID 92) 

V enoto uvrščamo ploščaste karbonatne kamnine. Te so za vodo dobro propustne. Kjer gradijo strme 

stene, v njih lahko nastajajo skalni podori ali izpadajo posamezni skalni bloki. Skalni podori pogosteje 

nastajajo na mestih, kjer je kamnina tektonsko razpokana. Kjer plasti vpadajo vzporedno s pobočjem, 

lahko pride do medplastnih zdrsov. 

4.15. Kristalast apnenec -srednji trias, ladinij- (ID 117) 

Litološka enota ima enake lastnosti kot litološka enota ID 75, glej zgoraj. 

4.16. Apnenec -zgornji trias, retij- (ID 118) 

Litološka enota ima enake lastnosti kot litološka enota ID 75, glej zgoraj.   
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4.17. Masiven in debeloskladovit apnenec -zgornji trias- (ID 118) 

Litološka enota ima enake lastnosti kot litološka enota ID 75, glej zgoraj.  

4.18. Kristalast dolomit -srednji trias, ladinij- (ID 119) 

Litološka enota ima enake lastnosti kot litološka enota ID 75, glej zgoraj. 

4.19. Zrnat dolomit -zgornji trias- (ID 119) 

Litološka enota ima enake lastnosti kot litološka enota ID 75, glej zgoraj. 

4.20. Kremenov peščenjak -zgornji perm, spodnji trias- (ID 122) 

V enoto uvrščamo kremenove peščenjake. Kamnine so za vodo slabo propustne. Po inženirsko-

geoloških kriterijih jih uvršamo med stabilnejše litološke enote. Kjer gradijo strme stene, v njih lahko 

nastajajo skalni podori. 

4.21. Masiven apnenec s prehodi v dolomit -zgornji trias- (ID 125) 

Apnenec in dolomit običajno nista podvržena nastajanju zemeljskih plazov. Kjer gradita strme stene, v 

njiju lahko nastajajo skalni podori ali izpadajo posamezni skalni bloki. Skalni podori pogosteje nastajajo 

na mestih, kjer je kamnina tektonsko razpokana. Na teh mestih se lahko pojavijo tudi podori večjih 

dimenzij. 

4.22. Kremenov-sericitni filit in kvarcit -ordovicij, silur- (ID 641) 

Filit in kvarcit uvrščamo med metamorfne kamnine. Na filitu običajno nastaja debela plast preperine, 

znotraj katere pogosto nastajajo plitvi zemeljski plazovi, še posebno na območjih, kjer skrilavost vpada 

vzporedno s pobočjem. Kamnina je za vodo nepropustna. Kvarcit se znotraj filita pojavlja v ozkih pasovih 

in je z vidika plazljivosti neproblematičen. Kjer gradi strme stene, v njem lahko nastajajo podori. 

4.23. Kloritno-amfibolov skrilavec z vložki amfibolita -kambrij- (ID 642) 

V litološko enoto uvrščamo menjavanje skrilavih in masivnih metamorfnih kamnin. Inženirskogeološke 

lastnosti metamorfnih kamnin se prostorsko zelo hitro spreminjajo. Kamnine so za vodo nepropustne. 

Na metamorfnih kamninah običajno nastane debela plast preperine, zato so dovzetne za nastajanje 

zemeljskih plazov, še posebno na območjih, kjer skrilavost vpada vzporedno s pobočjem. Zaradi prečnih 

razpok se lahko iz strmih pobočij odlamljajo tudi večji ploščati bloki kamnine. Nekoliko boljše inženirsko-

geološke karakteristike ima amfibolit, ki kot kompaktna kamnina ni podvržen plazenju. V primeru, da 

gradi strma pobočja in stene, lahko v njem prihaja do kotaljenja in padanja kamenja.  

4.24. Laporovec, lapornat apnenec in apnenec -srednji trias, anizij- (ID 921) 

V to litološko enoto uvrščamo tankoplastnate pretežno karbonatne kamnine. Zaporedje plasti je za 

vodo srednje propustno. Prepereva v tanjšo zaglinjeno preperino. Kjer plasti vpadajo vzporedno s 

pobočjem, lahko pride do medplastnih zdrsov. Na mestih kjer gradi strme stene, v njih lahko nastajajo 

skalni podori. 
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4.25. Apnenec s foraminiferami -eocen- (ID 1181) 

Litološka enota ima enake lastnosti kot litološka enota ID 75, glej zgoraj. 
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Karta 12: Litologija – razporeditev litoloških enot v občini Ravne na Koroškem 

V nadaljevanju so prikazane podvrženosti posameznih litoloških enot pojavljanju zemeljskim plazovom, 
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skalnim podorom in drobirskim tokovom. Podvrženost je bila določena na podlagi poznanih lokacij 

preteklih dogodkov pobočnih procesov (baza plazov), ki so bili na terenu podrobno pregledani ter 

ekspertne geološke ocene - poznavanja inženirsko geoloških lastnosti posameznih litoloških enot.  

Podvrženost je zelo pomemben vhodni podatek za modele verjetnosti nastajanja pobočnih masnih 

premikov. Razdeljena je na vrednosti od 1 do 6, pri čemer pomeni 1 zelo nizko podvrženost litološke 

enote nastanku procesa, 6 pa zelo visoko podvrženost nastanku pobočnega procesa.  

 

Preglednica 2 podaja podvrženosti litoloških enot znotraj občine Ravne na Koroškem in njihov delež 

površine. Karta 13 grafično prikazuje podvrženost litoloških enot pojavljanju zemeljskih plazov, Karta 

14 podvrženost pojavljanju skalnih podorov, Karta 15 pa podvrženost pojavljanju drobirskih tokov.  
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Karta 13: Podvrženost litoloških enot pojavljanju zemeljskih plazov 
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Karta 14: Podvrženost litoloških enot pojavljanju podorov 
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Karta 15: Podvrženost litoloških enot pojavljanju drobirskih tokov 
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Preglednica 2: Litološke enote znotraj občine Ravne na Koroškem in njihov delež površine ter njihove 

podvrženosti različnim pobočnim procesom (PLZ = zemeljski plazovi, POD = skalni podori, DT = drobirski 

tokovi) 

Litološki opis Podvr. PLZ Podvr. 
POD 

Podvr. DT Delež 
povr. 

Apnenec s foraminiferami 1 5 1 0,04% 

Apnenec in lapornat apnenec 2 4 2 0,30% 

Ploščast apnenec 1 5 1 0,12% 

Kloritno-amfibolov skrilavec z vložki amfibolita 3 2 3 1,54% 

Pesek, prod, peščena glina in glinast prod 6 1 5 17,27% 

Pobočni grušč 4 1 3 1,15% 

Konglomerat, peščen glinavec in lapor 5 3 4 1,90% 

Konglomerat, peščenjak, glinavec 3 2 3 1,58% 

Kremenov keratofir, diabaz in dacit 3 5 2 1,17% 

Filitoidni skrilavec 3 2 3 1,10% 

Kremenovo-sericitni filit in kvarcit 3 2 3 2,56% 

Kremenov peščenjak 3 4 2 0,00% 

Muskovitno-biotitni gnajs, distenov protasti in 
očesni gnajs 

3 2 3 2,39% 

Filitoiden skrilavec in peščenjak 4 4 3 0,73% 

Metamorfne kamnine (gnajs, blestnik, kvarcit, 
marmor, amfibolit) 

4 4 3 11,75% 

Rudniški odval 3 1 3 0,03% 

Laporovec, peščeni skrilavi glinavec, skrilav 
laporovec, ploščasti apnenec 

4 4 3 0,01% 

Kristalast apnenec 2 5 2 6,32% 

Kristalast dolomit 2 5 1 0,17% 

Masiven in debeloskladovit apnenec 1 5 1 0,22% 

Zrnat dolomit 2 4 1 2,84% 

Laporovec, lapornat apnenec, apnenec z roženci 3 4 2 2,41% 
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Laporovec, lapornat apnenec in apnenec 3 4 2 0,17% 

Dolomit 1 5 2 1,72% 

Apnenec 1 5 1 0,05% 

Masiven apnenec s prehodi v dolomit 1 5 1 0,32% 

 

Za namen izdelave enotne baze vseh pobočnih masnih premikov za območje obdelave so se v 

posamezni občini terensko preverjale lokacije preteklih pojavov pobočnih premikov. Izvedlo se je 

zbiranje vseh podatkov, pregled na terenu in ureditev podatkov za vnos v enotno bazo. Kataster 

terensko potrjenih pojavov je bil tudi v pomoč pri določitvi dovzetnosti (deklov) posameznih litoloških 

enot za pojave pobočnih premikov. 

Seznam terensko potrjenih pojavov v občini je Priloga 2 tega poročila. 

5. OPIS OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI POJAVLJANJA POBOČNIH MASNIH PREMIKOV  

Za območje občine Ravne na Koroškem so bile ločeno izdelane opozorilne karte nevarnosti: za nastanek 

zemeljskih plazov (Karta 16), skalnih podorov (Karta 17) in drobirskih tokov (Karta 18). Vsaka karta 

prikazuje nevarnost nastajanja posameznega tipa pobočnih masnih premikov. Zaradi lažjega 

prikazovanja in razumevanja rezultatov, se kot končni rezultat prikazuje skupna opozorilna karta 

nevarnosti zaradi procesov pobočnih masnih premikov (Karta 19).  

Opozorilne karte nevarnosti upoštevajo 500 m odmik okoli občinske meje z namenom zagotavljanja 

večje natančnosti računskega modela na meji občine. 

5.1. OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI ZA POJAVLJANJE ZEMELJSKIH PLAZOV 

Na podlagi dejavnikov predstavljenih v drugem poglavju tega zvezka, je bil za območje občine Ravne na 

Koroškem razvit model verjetnosti za nastanek zemeljskih plazov, katerega shema je prikazana na 

spodnji sliki (Slika 3). Podatki, ki so bili uporabljeni v modelu verjetnosti za nastanek zemeljskih plazov 

za občino, so navedeni v preglednici (Preglednica 1) in podrobneje predstavljeni v poglavju 2. 

 

Za potrebe določitve stopnje nevarnosti za nastanek plazov je bil razvit konceptualni model (Slika 3), v 

katerem so bili litološki podatki linearno združeni s sinhronostjo vpadov geoloških plasti z 

usmerjenostjo pobočij in sicer z razmerjem uteži 0,8 za litologijo in 0,2 za vpade plasti. V vseh modelih 

so bili poleg 1) litologije (s sinhronostjo) uporabljeni dejavniki 2) naklona pobočij, 3) rabe tal, 4) 

oddaljenosti od strukturnih elementov in prelomnih con, 5) usmerjenosti pobočij in 6) ukrivljenosti 

pobočij. Izločitveni kot pojavljanja zemeljskih plazov je bil določen na 5°. 

 

Pri modelu so imeli dejavniki sledeče uteži: Litologija – 0,4, Naklon pobočij – 0,25, Raba tal – 0,15, 

Oddaljenosti od strukturnih elementov in prelomnih con – 0,05, Usmerjenost pobočij – 0,05 in 

Ukrivljenost pobočij 0,1. 
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Slika 3: Model verjetnosti za pojavljanje zemeljskih plazov 

Porazdelitev površine posameznih stopenj nevarnosti za nastanek zemeljskih plazov za območje občine 

Ravne na Koroškem prikazuje Preglednica 3. Stolpec "Delež" predstavlja delež površine razreda, 

"Vrednosti modela" podajajo razpon vrednosti modela, ki se raztezajo med 0 in 1 in »Stopnja nevarnosti 

za nastanek zemeljskih plazov" podaja stopnjo nevarnosti za njihov nastanek. 

Preglednica 3: Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek zemeljskih plazov 

Stopnja Delež (%) Vrednosti modela 
Stopnja nevarnosti za nastanek 

zemeljskih plazov 
 

0 6,24% 0 Zanemarljiva  

1 8,41% 0 - 0,2 Zelo majhna  

2 20,92% 0,2 - 0,4 Majhna  

3 55,06% 0,4 - 0,6 Srednja  

4 9,36% 0,6 - 0,8 Velika  

5 0,00% 0,8 - 1 Zelo velika  
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Karta 16: Opozorilna karta nevarnosti za pojavljanje zemeljskih plazov 

5.2. OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI ZA POJAVLJANJE SKALNIH PODOROV 

Podatki, ki so bili uporabljeni v modelu verjetnosti za nastanek podorov za območje občine Ravne na 

Koroškem, so navedeni v preglednici (Preglednica 1) in podrobneje predstavljeni v poglavju 2. 

Za potrebe določitve nevarnosti za nastanek podorov je bil razvit konceptualni model (Slika 4), v 

katerem so bili uporabljeni podatki 1) litologije, kjer je bila območjem v bližini prelomnih con pripisana 

večja nevarnost za nastanek podorov od podvrženosti litološkega člena v ozadju, 2) naklona pobočij in 

3) sinhronosti usmerjenosti vpadov plasti z usmerjenostjo pobočij. Izločitveni kot pojavljanja skalnih 

podorov je bil določen na 38°. 

Pri modelu so imeli dejavniki sledeče uteži: litologija+prelomne cone – 0,5, naklon pobočij – 0,35, 

sinhronost vpadov geoloških plasti z usmerjenostjo pobočji – 0,15. 
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Slika 4: Model verjetnosti za nastanek skalnih podorov 

Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek podorov za območje občine Ravne na Koroškem 

prikazuje Preglednica 4. Stolpec "Delež" predstavlja delež površine znotraj posamezne stopnje, 

"Vrednosti modela" podajajo razpon vrednosti modela, ki se raztezajo med 0 in 1, »Stopnja nevarnosti 

za nastanek podorov" podaja stopnjo nevarnosti za njihov nastanek. 

Preglednica 4: Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek podorov 

Stopnja Delež (%) Vrednosti modela 
Stopnja nevarnost za nastanek 

podorov 
 

0 94,86% 0 Zanemarljiva  

1 0,00% 0 - 0,2 Zelo majhna  

2 0,02% 0,2 - 0,4 Majhna  

3 2,30% 0,4 - 0,6 Srednja  

4 2,53% 0,6 - 0,8 Velika  

5 0,30% 0,8 - 1 Zelo velika  
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Karta 17: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek skalnih podorov 

5.3. OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI ZA POJAVLJANJE DROBIRSKIH TOKOV 

Za potrebe določitve nevarnosti za nastanek drobirskih tokov je bil razvit konceptualni model (Slika 5), 

v katerem so bili uporabljeni podatki 1) litologije, kjer je bila območjem v bližini strukturnih elementov 

in prelomnih con pripisana večja podvrženost pojavljanju drobirskih tokov od podvrženosti litološkega 

člena v ozadju, 2) naklona pobočij, 3) nadmorskih višin, 4) količine 48-urnih ekstremnih padavin, 5) 

približka hudourniški morfologiji terena (padec segmenta površinskega vodnega toka), 6) oddaljenosti 

od površinskih vodnih tokov in 7) ukrivljenosti pobočij. Izločitveni kot pojavljanja drobirskih tokov je bil 

določen na 5°. 

 

Pri modelu so imeli dejavniki sledeče uteži: litologija+strukturni elementi+prelomne cone – 0,19, 

naklon pobočij – 0,15, nadmorske višine – 0,05, količine 48-urnih ekstremnih padavin – 0,20, približek 

hudourniški morfologiji terena – 0,17, oddaljenost od površinskih vodnih tokov – 0,12 in ukrivljenost 

pobočij - 0,12. 
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Slika 5: Model verjetnosti za nastanek drobirskih tokov 

Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek drobirskih tokov za območje občine Ravne na 
Koroškem prikazuje Preglednica 5. Stolpec "Delež" predstavlja delež površine znotraj posamezne 
stopnje, "Vrednosti modela" podajajo razpon vrednosti modela, ki se raztezajo med 0 in 1, "Stopnja 
nevarnost za nastanek drobirskih tokov" podaja stopnjo nevarnosti za njihov nastanek. 

Preglednica 5: Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek drobirskih tokov 

Stopnja Delež (%) Vrednosti modela 
Stopnja nevarnosti za nastanek 

drobirskih tokov 
 

0 6,32% 0 Zanemarljiva  

1 1,95% 0 - 0,2 Zelo majhna  

2 79,38% 0,2 - 0,4 Majhna  

3 12,33% 0,4 - 0,6 Srednja  

4 0,02% 0,6 - 0,8 Velika  

5 0,00% 0,8 - 1 Zelo velika  
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Karta 18: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek drobirskih tokov 

5.4. OPOZORILNA KARTA NEVARNOSTI ZA POJAVLJANJE POBOČNIH MASNIH PREMIKOV 

Zaradi lažjega razumevanja in prikazovanja stopnje nevarnosti pobočnih masnih premikov (zemeljskih 

plazov, podorov in drobirskih tokov) smo izdelali skupno opozorilno karto nevarnosti, ki temelji na izbiri 

največje nevarnosti na vsaki lokaciji med zgornjimi tremi opozorilnimi kartami (zemeljskih plazov, 

podorov in drobirskih tokov). 

 

V digitalni obliki ima karta ime »Ravne na Koroškem_PMP_kon«. 

 

Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov za območje občine 

Ravne na Koroškem prikazuje Preglednica 6. Stolpec "Delež" predstavlja delež površine znotraj 

posameznih stopenj nevarnosti, "Vrednosti modela" podajajo razpon vrednosti modela, ki se raztezajo 

med 0 in 1, »Stopnja nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov" podaja stopnjo nevarnosti za 

njihov nastanek. 
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Preglednica 6: Porazdelitev površine stopenj nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov 

Stopnja Delež (%) Vrednosti modela 
Stopnja nevarnosti za nastanek pobočnih 

masnih premikov 
 

0 6,24% 0 Zanemarljiva  

1 0,22% 0 - 0,2 Zelo majhna  

2 21,80% 0,2 - 0,4 Majhna  

3 59,54% 0,4 - 0,6 Srednja  

4 11,90% 0,6 - 0,8 Velika  

5 0,30% 0,8 - 1 Zelo velika  

 

 

Karta 19: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov 

5.4.1. OPIS NEVARNOSTI ZA NASTANEK POBOČNIH MASNIH PREMIKOV V OBČINI RAVNE NA 

KOROŠKEM 

Občina Ravne na Koroškem je geološko pestra in posledično reliefno razgibana. Celoten severni in 

osrednji del občine (do Kotelj) gradijo metamorfne kamnine. Zastopane so s filiti in skrilavci, ki so 

pogostejši v severnem delu ter z gnajsi in filitoidnimi skrilavci, ki so pogostejši v osrednjem delu občine. 

Metamorfne kamnine razmeroma hitro preperevajo v debelo zaglinjeno preperino v kateri se ob 

prisotnosti vode pojavljajo plitvi zemeljski plazovi ali se material zaradi nepropustnosti podlage prenaša 

vzdolž strug v obliki erozijsko-hudourniških procesov. Več pojavov nestabilnosti je bilo zabeleženih na 

širšem območju Strojne in Zelen Brega, med kmetijami Rutar in Konečnik, severno od Dobrij, na 
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območju Koroškega Selovca ter med Ravnami in vasjo Brdinje. Skalni podori v teh kamninah niso 

pogosti. Iz strmih pobočij lahko mestoma izpadajo posamezni skalni bloki.  

Skrajni južni del občine, do Uršlje gore, gradijo pretežno karbonatne kamnine, apnenci in dolomiti. Kjer 

so ti tektonsko razpokani in gradijo strme stene se pojavljajo skalni podori.  

Ozemlje južno od Kotelj gradijo mehkejši sedimenti in sedimentne kamnine zastopane predvsem s 

peski, glino in konglomeratom. Sedimenti imajo slabe geomehanske lastnosti. Ker gradijo večinoma 

ravninska območja, zemeljski plazovi niso zelo pogosti, pojavljajo pa se na bolj strmih pobočjih na 

širšem območju Podgore. Zemeljskemu plazenju so posebej podvržena območja, kjer je preko teh 

kamnin odložen pobočni grušč ali se pojavljajo posamezni izviri in močila. Na območju Podkraja in 

Podgore tako pri načrtovanju posegov v prostor svetujemo posebno previdnost oziroma pred posegi 

ogled terena s strani inženirskega geologa ali geomehanika.   

V občini Ravne na Koroškem ni pričakovati drobirskih tokov večjega obsega, lahko pa se ob intenzivnih 

padavinah vzdolž strmih grap pojavijo erozijsko-hudourniški procesi. 

5.5. SPLOŠNA VSEBINSKA OPOZORILA UPORABNIKU KART 

Uporaba digitalnega modela reliefa z velikostjo celice 5x5m izdelanega iz podatkov LiDAR (2014) 

omogoča računsko celico končnega skupnega sloja oziroma modela nevarnosti za nastanek pobočnih 

masnih premikov (ESRI grid) 5x5 m. Kljub temu so modeli (opozorilne karte) omejeni s prostorsko 

natančnostjo drugih vhodnih podatkov. V splošnem je prostorska natančnost omejena na 25 m. Končne 

karte so predstavljene v ciljnem merilu 1:25.000 in ne omogočajo povečanja. Povečevanje karte 

(ekransko ali fizično) nad ciljno merilo izdelka 1:25.000 ni primerno in lahko daje zavajajoče rezultate.  

 

Opozorilna karta nevarnosti prikazuje izključno izvorna območja pojavljanja pobočnih masnih 

premikov. Območja premeščanja in odlaganja zemeljskih mas so lahko daleč stran (v primeru drobirskih 

tokov ali skalnih podorov tudi več km) od izvornih območij. 

Opozorilna karta prikaže predvsem nevarnost pojavov plitvih zemeljskih plazov ne pa tudi globokih 

strukturnih plazov, ki jih zaradi specifičnih geoloških značilnosti z modelskimi napovedmi ni mogoče 

zajeti. 

 

Na območjih, ki jih gradijo zelo heterogena zaporedja kamnin (hitro prostorsko menjavanje različno 

odpornih kamnin), se pogoji za nastajanje procesov pobočnih masnih premikov prostorsko zelo hitro 

spreminjajo. Litološki členi se lahko menjujejo na metrskem do 10-metrskem nivoju. Iz tega izhaja, da 

je prostorska spremenljivost litologije na teh območjih nad nivojem natančnosti modela (1:25.000), 

zato model mestoma ne more dovolj natančno pokazati stanja v naravi. 

 

Opozarjamo na specifično problematiko gradbenih posegov na aluvijalnih ravnicah potokov in rek, ki 

so zaradi ravnega terena praviloma označeni kot neproblematični (neobarvani) za nastajanje zemeljskih 

plazov, podorov in drobirskih tokov. Ob izkopih pa so ti sedimenti lahko nestabilni. Njihove 

geomehanske lastnosti so zaradi notranje heterogenosti zelo spremenljive. Te parametre je zato treba 

preiskati za vsak objekt posebej. S sondažnimi deli je potrebno določiti sestavo in debelino aluvijalnih 

sedimentov ter določiti nivo podzemne vode. 

Opozorilne karte ponekod prikazujejo brežine in nasipe ob cestah, železnicah in drugih infrastrukturnih 

objektih kot dovzetne za nastanek zemeljskih plazov, čeprav so le te projektirane in urejene za trajno 

stabilnost. Anomalija je povezana s sestavo teh objektov, saj model za njih prevzame enako sestavo kot 
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je sestava geološke podlage. 

 

Pri izdelavi opozorilnih kart je bila uporabljena raba tal iz prostorske baze dejanske rabe tal za katero 

skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano RS Območja. V kolikor se dejanska raba tal 

spremeni (npr. spreminjanje gozdnih površin v travnike ali podobne površine) se lahko s tem bistveno 

spremeni tudi nevarnost za nastajanje pobočnih masnih premikov. 

Geološki zavod Slovenije s podizvajalci in avtorji ne prevzemajo odgovornosti za kakršnokoli dejanje, 

ki bi temeljilo na dejstvih, predstavljenih na karti. Prav tako niso odgovorni za napačno uporabo ali 

zlorabo podatkov, predstavljenih na kartah oziroma v bazi podatkov ter spletnih aplikacijah. 

 

6. NAVODILA IN SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKU OPOZORILNIH KART NEVARNOSTI ZARADI 

POBOČNIH MASNIH PREMIKOV PO POSAMEZNIH STOPNJAH NEVARNOSTI 

Zelo velika stopnja nevarnosti pojavov pobočnega premikanja (območja rdeče barve): 

NAVODILA UPORABNIKU KARTE 

• Posegom v prostor se je treba izogibati. 

• Pred posegi v prostor in izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti mnenje o stanju 
pred posegom in predvidenem vplivu posega na stabilnost. Obvezni sestavni del mnenja so 
podrobne terenske inženirsko-geološke preiskave širšega območja predvidenega posega v 
prostor vključujoč kartiranje vplivnega območja in zaledja potencialnih pojavov pobočnega 
premikanja.  

• Obvezna je izdelava inženirskogeološkega poročila s predvidenimi varovalnimi in podpornimi 
ukrepi za izboljšanje stabilnosti pobočij in zagotavljanje varnosti.  

• Obvezen pregled gradbenega izkopa s strani inženirskega geologa ali gradbenega inženirja - 
geotehnika ter spremljava gradnje. 
 

SPLOŠNA PRIPOROČILA 

• Z nobenim posegom v prostor na teh območjih se ne sme povečevati nevarnosti za plazljivost terena. 

• Za obstoječe objekte se svetuje izvedba analize tveganja za pojave pobočnega premikanja z 
namenom opredelitve varovalnih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju nevarnosti.  

• S posegi v prostor se ne sme dodatno obremeniti zemljišč ali razbremeniti podnožij zemljišč. Prav 
tako se z izvajanjem zemeljskih del ne sme pospešiti zamakanja zemljišč in dviga podzemne vode. 

• Krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije na teh območjih lahko pomembno 
zmanjša stabilnost pobočja. 

• Priporoča se primerno in redno vzdrževanje obstoječih tehničnih ukrepov (čiščenje hudourniških 
strug, čiščenje drenažnih poti ipd.). 

• Svetuje se spremljanje stanja na stanovanjskih in drugih objektih in na pobočjih, tudi v zaledju. 
Priporoča se zlasti spremljanje morebitnega pojavljanja razpok (na objektih, zidovih, pobočjih), 
zdrsov in posedanja zemljine ter znakov zastajanja vode na zemljišču. 

 
 
 

Velika stopnja nevarnosti pojavov pobočnega premikanja (oranžne barve): 

NAVODILA UPORABNIKU KARTE 
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• Pred posegi v prostor in izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti mnenje o stanju 
pred posegom in predvidenem vplivu posega na stabilnost. Obvezni sestavni del mnenja je 
podroben pregled terena s strani inženirskega geologa.  

• Obvezna je izdelava inženirskogeološkega poročila o stabilnosti terena. 

• Zlasti za zahtevne in manj zahtevne objekte je obvezen pregled gradbenega izkopa s strani 
inženirskega geologa ali gradbenega inženirja - geotehnika ter spremljava gradnje. 

 
SPLOŠNA PRIPOROČILA 

• Z nobenim posegom v prostor na teh območjih se ne sme povečevati nevarnosti za plazljivost terena. 

• Zlasti za zahtevne obstoječe objekte se svetuje izvedba analize tveganja za pojave pobočnega 
premikanja z namenom opredelitve varovalnih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k zmanjšanju 
nevarnosti.  

• S posegi v prostor se ne sme dodatno obremeniti zemljišč ali razbremeniti podnožij zemljišč. Prav 
tako se z izvajanjem zemeljskih del ne sme pospešiti zamakanja zemljišč in dviga podzemne vode. 

• Krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije na teh območjih lahko pomembno 
zmanjša stabilnost pobočja. 

• Priporoča se primerno in redno vzdrževanje obstoječih tehničnih ukrepov (čiščenje hudourniških 
strug, čiščenje drenažnih poti ipd.). 

• Svetuje se spremljanje stanja na stanovanjskih in drugih objektih in na pobočjih. Priporoča se zlasti 
spremljanje morebitnega pojavljanja razpok (na objektih, zidovih, pobočjih), zdrsov in posedanja 
zemljine ter znakov zastajanja vode na zemljišču.  

 

Srednja stopnja nevarnosti pojavov pobočnega premikanja (območja barve): 

NAVODILA UPORABNIKU KARTE 

• Pred posegi v prostor in izdajo gradbenega dovoljenja je obvezen pregled terena s strani 
inženirskega geologa.  

• Obvezna je izdelava inženirskogeološkega poročila o stabilnosti terena. 

• Za zahtevne objekte je obvezen pregled gradbenega izkopa s strani inženirskega geologa ali 
gradbenega inženirja - geotehnika in priporočljiv pregled izkopa za ostale vrste objektov. 

 
SPLOŠNA PRIPOROČILA 

• S posegi v prostor na teh območjih se ne sme povečevati nevarnosti za plazljivost terena. 

• S posegi v prostor se ne sme dodatno obremeniti zemljišč ali razbremeniti podnožij zemljišč. Prav 
tako se z izvajanjem zemeljskih del ne sme pospešiti zamakanja zemljišč in dviga podzemne vode. 

• Krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije na teh območjih lahko zmanjša 
stabilnost pobočja. 
 

Majhna stopnja nevarnosti pojavljanja pobočnega premikanja ( območja svetlo zelene barve): 

NAVODILA UPORABNIKU KARTE 

• Verjetnost pojavov pobočnega premikanja je majhna, ali pa so pojavi manjšega obsega in 
obvladljivi.  

• Priporočena je izdelava terenskega inženirskogeološkega poročila o stabilnosti terena pred 
izdajo gradbenega dovoljenja. 

• Priporočen je pregled gradbenega izkopa s strani inženirskega geologa ali gradbenega inženirja 
- geotehnika, zlasti za zahtevne objekte. 



Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si 53 
 

 

 
Zelo majhna stopnja nevarnosti pojavov pobočnega premikanja (območja temno zelene barve): 

NAVODILA UPORABNIKU KARTE 

• Verjetnost pojavov pobočnega premikanja je zelo majhna. 

• Priporočen je pregled gradbenega izkopa s strani inženirskega geologa ali gradbenega inženirja 
– geotehnika, zlasti za zahtevne objekte. 

• Priporočen je pregled gradbenega izkopa s strani inženirskega geologa ali gradbenega inženirja 
– geotehnika, če pri izvajanju izkopov nastanejo težave s stabilnostjo brežin.  
 

Zanemarljiva stopnja nevarnosti pojavov pobočnega premikanja (nepobarvana območja): 
 
NAVODILA UPORABNIKU KARTE 

• Glede na poznavanje trenutnega stanja terena ni nevarnosti za pojavljanje pobočnih masnih 
premikov.  

• Z vidika današnjega poznavanja stabilnosti pobočij ni omejitev glede posegov v prostor (v 
geološkem smislu). 

• Opozorilo: V to skupino spadajo tudi nevezani aluvialni sedimenti, ki se pojavljajo vzdolž rek in 
potokov. Ti sedimenti spadajo v kategorijo izrazito nestabilnih zemljin, vendar na njih ne prihaja 
do običajnih pojavov masnih nestabilnosti, ker je teren raven. V primeru izvedbe gradbenih del 
(izkopi, jaški, kanali) pa se ti sedimenti obnašajo kot izrazito nestabilni. Stene in brežine izkopov 
se lahko porušijo takoj ali v nekaj urah/dneh po posegu (če niso podprte), sam izkop pa lahko 
zalije podzemna voda. Priporočljiv je pregled gradbenega izkopa s strani inženirskega geologa ali 
geomehanika. 
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7. POENOTENJE PODATKOV O PLAZOVIH 

Z namenom vzpostavitve enotne baze o zemeljskih plazovih in drugih tipih pobočnih masnih premikanj, 

smo na Geološkem zavodu Slovenije vzpostavili standardiziran postopek ekranske in terenske kontrole 

podatkov o zemeljskih plazovih, pridobljenih iz različnih virov tekom raziskovalne dejavnosti GeoZS. 

Standardizirani zajem pojavov pobočnih masnih premikov bistveno prispeva h kakovosti in zanesljivosti 

podatkov o tovrstnih dogodkih. Hkrati omogoča sledenje pojavom v prostoru in času, pomembno 

vpliva na preverjanje zanesljivosti metodologije za oceno stopnje nevarnosti pred njihovim 

pojavljanjem ter na splošno prispeva k njihovemu razumevanju.  

Glavni viri do sedaj zbranih podatkov o zemeljskih plazovih na Geološkem zavodu Slovenije so sledeči: 

• Uprava RS za zaščito in reševanje (podatki iz baz UJME, SPIN, AJDA), 

• Občine, 

• Raziskovalni projekt MASPREM in spletna aplikacija e-Plaz, 

• Direkcija RS za ceste, 

• Ministrstvo za okolje, sektor za naravne nesreče, 

• GeoZS (arhiv). 

Obstoječe evidence podatkov o plazovih niso enotne, izdelane so bile za različne namene zbiranja in v 

različnih časovnih obdobjih, z različno natančnostjo in širino vpisov lastnosti pojavov (atributov). Nizka 

stopnja atributne popolnosti je, bolj kot resnično pomanjkanje podatkov, posledica njihovega načina 

zbiranja. Zaradi omenjenega je njihovo združevanje in poenotenje težavno in je za kakršnekoli 

nadaljnje analize potrebna natančna ekranska in terenska validacija. 

Leta 2013 je URSZR pri GeoZS naročila projekt MASPREM (Komac in sod., 2013) s ciljem izdelave 

dinamičnega modela, ki preko spletne aplikacije napoveduje, katera območja so ob povečanih 

količinah padavin izpostavljena nevarnosti proženja zemeljskih plazov. Izkazalo se je, da so informacije 

o novih dogodkih plazenja ključnega pomena za kakovostno validacijo sistema v času ter da je njihovo 

stalno beleženje nujno. V ta namen je bila vzpostavljena tudi spletna aplikacija e-Plaz, ki občinskim 

predstavnikom, izpostavam URSZR ter izbranim inštitucijam omogoča konstantno in poenoteno 

poročanje o novih pojavih pobočnih premikanj z obveznimi polji, kot je datum sprožitve in natančna 

geografska lokacija izvora plazu. Občina Ravne na Koroškem podatke o zemeljskih plazovih redno vnaša 

v aplikacijo e-Plaz. 

Geološki zavod Slovenije je razvil standardni postopek kontrole geografske lokacije izvora zemeljskih 

plazov. Postopek zajema 2 fazi. Prva faza je t.i. »ekranska kontrola«, pri kateri geolog na ekranu s 

pomočjo različnih prostorskih slojev in njihovih derivatov (digitalni model reliefa, vodotoki, geološki 

sloji, raba tal, različne topografske podlage itd.) določen pojav uvrsti v eno izmed kategorij: 1 - PLAZ 

OBSTAJA, 2 - NE VEMO, ČE PLAZ OBSTAJA, 3 -  PLAZU NI in 4 - PLAZ prekategoriziran v PODOR.  Za vsako 

od obdelanih občin je bilo izdelano fazno poročilo o stanju plazov in drugih pojavih v občini po 

ekranskem pregledu, kjer je bila vsakemu od pojavov pripisana ena izmed zgoraj omenjenih kategorij.  

Sledi druga faza,  t.i. »terenska kontrola«, kjer se preveri ujemanje dodeljenih kategorij dejanskemu 

stanju na terenu. Preverja se, ali pojav res obstaja, za katero vrsto pojava gre in če so njegove 

koordinate pravilne ter ali gre za morebitno podvajanje lokacij. Temu primerno se plazovom dodeli 

nove kategorije, določene na terenu. Če ni vidnih znakov na terenu ali pričanj domačinov, da je plaz 

kdaj koli obstajal, se ta črta iz nabora.  

 



Dosežek T2.1.2 Mineralna voda Kotlje / Erbrachte Leistung T2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si 55 
 

 

Hkrati se preverja in/ali na novo beleži tudi nabor ključnih podatkov o pojavu samem in doda 

fotodokumentacijo. Poleg preverjanja plazov iz baze se popisuje na novo ugotovljene plazove, ki jih 

med podatki še nimamo.  

Za optimizacijo preverjanja podatkov o pobočnih pojavih na terenu, lažji zajem novih lokacij in 

zagotovitev večje harmonizacije opisnih podatkov o pojavih, je GeoZS  izdelal spletno aplikacijo t-Plaz, 

ki se od junija 2021 dalje uporablja pri pripravi opozorilnih kart nevarnosti nastanka pobočnih masnih 

premikov. 

Aplikacija omogoča, da se na terenu s pomočjo pametne naprave (telefon ali tablica) z ali brez 

internetne povezave zajema lokacije pobočnih pojavov (v obliki točke), izbirno in prosto vpisuje njihove 

atribute in pripenja fotografije. Prostorske podatke je po vnosu možno izvoziti v obliki prostorskega 

sloja (.shp), atributne podatke v obliki tabele (.xlsx), ter fotografije v obliki .jpg. Aplikacija omogoča 

sočasno uporabo s strani več uporabnikov. 

Preko aplikacije t-Plaz se zajemajo sledeči podatki: 

• Lokacija pojava*. Z lokacijo pojava zajemamo izvorno mesto/območje pojava. Koordinate na 

terenu se zajemajo v WGS84 (stopinje). Končni podatki so na voljo tudi v D96 in D48  državnem 

koordinatnem sistemu. 

• Fotografija pojava.  

• Opis pojava. Pojav opisujemo z opisnimi atributi, ki jih prikazuje Preglednica 8. 

• Objekti. Na vsaki lokaciji je mogoče zabeležiti tudi objekte, ki jih pojav ogroža in/ali jih je 

poškodoval. Določajo se z različnimi atributi, ki sledi GURS klasifikaciji objektov in ki jih prikazuje 

Preglednica 9. 

 

Preglednica 7: Atributi obrazca »Opis pojava« terenske kontrole zemeljskih plazov in njim sorodnih 

pojavov 

Atribut Tip polja Nabor šifrantov: 1 nivo Nabor šifrantov: 2. nivo 

Popisovalec* Izbirno polje Vsi trenutni nosilci uporabniškega računa  

Datum popisa* Datum  

ID pojava* Besedilo Obstoječi 

Novi 

Vrsta pojava* Izbirno polje Plaz Plaz 

Skupina plazov 

Labilen teren 

Usad 

Plaz/usad 

Podor Večji podor 

Padanje kamnov 

Drobirski/masni tok  

Erozija 

Plazu ni 

Vrsta materiala Izbirno polje Gruščnat (zaglinjen pesek in grušč) 

Blatni (glina, ilovica, blato) 

Skalnat  

Drugo  

Dimenzije Izbirno polje Ocenjeno 

Merjeno 
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Širina (m) Število   

Dolžina (m) Število  

Globina (m) Število  

Sanacija Izbirno polje Da 

Ne 

Delno 

Ali ogroža Izbirno polje Da 

Ne 

Fotografija Priloga  

Opombe Besedilo 
*Obvezni podatek 

 

Preglednica 8: Atributi obrazca »Objekti« terenske kontrole zemeljskih plazov in njim sorodnih pojavov 

 Atribut Tip polja Izbirne vsebine 

Vrsta objekta Izbirno polje Objekt  

Gradbeno-inženirski objekt 

Kmetijsko zemljišče 

Če  
Tip objekta = Objekt 

Izbirno polje Stanovanjski                 

Gostinski               

Upravno ali pisarniški             

Trgovski               

Industrijski               

Kmetijski               

Stavba splošnega družbenega pomena            

Drugo               

Če 
Tip objekta = 
Gradbeno-inženirski objekt 

Izbirno polje Cesta               

Železnica               

Most, viadukt              

Predor, podhod              

Vodovod               

Komunikacijski               

Elektro               

Objekt za prosti čas (šport)           

Letališke steze, ploščadi, radio-navigacijski            

Pregrade, jezovi, cevovodi             

Drugo               

Če 
Tip objekta = 
Kmetijsko zemljišče 

Izbirno polje Njiva, travnik              

Sadovnjak, vinograd              

Vodotok               

Gozd               

Urbana površina              

Drugo               

Stanje objekta Izbirno polje Ogrožen 

Poškodovan 

Opombe Besedilo  

 

V okviru priprave opozorilnih kart nevarnosti je kataster terensko potrjenih pojavov v fazah priprave 

verjetnostnih modelov v pomoč pri določitvi dovzetnosti (deklov) posameznih litoloških enot za pojave 

pobočnih premikov. Prav tako so preverjeni in urejeni podatki služili za preverjanje natančnosti končnih 

opozorilnih kart nevarnosti.  
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Septembra 2021 tako v občini Ravne na Koroškem govorimo o 56 terensko preverjenih in potrjenih 

preteklih pojavih pobočnih masnih premikanj (Slika 6). Pregledni seznam lokacij terensko potrjenih 

zemeljskih plazov je podan kot Priloga 2 k poročilu. Seznam zemeljskih plazov in sorodnih pojavov 

obsega najbolj ključne informacije, medtem ko so fotografije in skice shranjene v arhivu Geološkega 

zavoda Slovenije.  
 

 

Slika 6: Lokacije terensko potrjenih zemeljskih plazov, usadov in podorov v občini Ravne na Koroškem 

Dostopnost podatkov 

Končni rezultati bodo prikazani na interaktivnem spletnem pregledovalniku projekta KaraWAT. Hkrati 

bodo ti objavljeni na spletni aplikaciji Geohazard, ki je javno dostopna na povezavi 

https://geohazard.geo-zs.si. Spletna aplikacija bo z oktobrom 2021 prikazovala opozorilne karte 

https://geohazard.geo-zs.si/
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nevarnosti zaradi procesov pobočnih masnih premikov in erozije za 49 izbranih občin – poleg kart za 

občino Ravne na Koroškem ter trenutno potekajočega projekta na Direkciji RS za vode še podatke 

projektov MOP iz leta 2012 in 2020 ter opozorilne karte nevarnosti nastanka snežnih plazov za 4 občine 

iz leta 2012 (projekt MOP GH-14, 2012).  

Kot prostorski sloj je v aplikacijo dodan tudi sloj lokacij zemeljskih plazov, usadov in podorov, ki so bili 

terensko preverjeni ter poenoteni s standardiziranim načinom popisa, ki ga beležimo v spletni aplikaciji 

e-Plaz (https://www.e-plaz.si/) in ki deluje preko aplikacije t-Plaz. Poleg predhodno zbranih lokacij 

plazov pridobljenih iz različnih virov, so bili preverjeni in dodani tudi vsi novi pojavi plazov odkriti med 

terenskimi validacijami opozorilnih kart nevarnosti. 
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9. PRILOGE 

Priloga 1: Opozorilna karta nevarnosti za nastanek pobočnih masnih premikov v občini Ravne na 

Koroškem (1:25 000) 
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Priloga 2: Seznam pojavov pobočnih nestabilnosti v občini Ravne na Koroškem 

št_id D96_Y D96_X D48_Y D48_X pojav dolžin
a 

širina globin
a 

sanacij
a 

ali 
ogroža 

kaj ogroža opomba 

1 49946
6 

15167
7 

499466 499835 Plaz 15 10 0,5 Ne Ne  Podane so dimenzije plazu. Zdrs oz. 
plaz zemljine na strmem pobočju, 
dobro viden odlomni rob in sam premik 
zemeljske mase. 

2 49965
2 

15170
8 

499652 500021 Plaz/Us
ad 

5 5 0,5 Delno Ne več  Manjši plaz/usad brežine nad cesto. 

3 49945
1 

15171
9 

499451 499820 Plaz 5 15 0,5 Ne Ne  Plaz oz. zdrs zemljine na strmem 
pobočju. 

4 49702
8 

15182
8 

497028 497397 Skupin
a 
plazov 

80 60 1 Da Ne več  Na omenjenem območju se ob 
hudourniškem potoku proži več plazov 
(večinoma sanirani). Izvedeno je 
odvodnjavanje, urejena struga in 
podporni zidovi. Kljub temu au na 
območju vidni novi premiki zemeljske  
mase, ki trenutno še ne ogroža cestišča. 

5 49874
7 

15420
6 

498747 499116 Plaz 15 10 0,5 Da Ne več  Teren da, geologija da (filitoidni 
skrilavec). Na območju zgrajena dva 
podporna zidova. 

6 49924
1 

15517
3 

499241 499610 Plaz 10 25 0,5 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Teren da, geologija da (filitoidni 
skrilavec). Vozišče se vidno poseda, 
asfalt je močno razpokan. 

7 49753
1 

15558
6 

497531 497900 Erozija       Da Ne več  linijska erozija ob potoku. sanirano s 
kamnito zložbo 

8 49981
7 

15563
3 

499817 500187 Plaz 20 40 0,5 Da Ne več  Teren da, geologija da (filitoiden 
skrilavec in alevrolit). Zgrajen podporni 
zid na spodnji in zgornji strani vozišča. 

9 49774
0 

15563
9 

497740 498109 Usad 15 10 0,8 Da Ne  Podane so dimenzije plazu. dimenzije v 
poročilu pretirane. urad saniran z 
opornim zidom. 

10 49833
5 

15574
4 

498335 498705 Plaz 30 25 1,5 Delno Da  plaz pod hišo, delno saniran s kovinsko 
lesenimi zagatnicami, odlomni rob 
pokrit s folijo 

11 49741
1 

15624
8 

497411 497780 Erozija 0 0 0      Reka je odnesla del brežine. linijska 
erozija 
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št_id D96_Y D96_X D48_Y D48_X pojav dolžin
a 

širina globin
a 

sanacij
a 

ali 
ogroža 

kaj ogroža opomba 

12 50049
7 

15636
5 

500497 500866 Plaz 10 25 1 Da Ne več  Zgrajen podporni zid nad voziščem. 

13 50045
9 

15636
6 

500459 500828 Plaz 30 20 1 Da Ne več  Teren da, geologija (gnajs in blestnik). 
Pod voziščem zgrajen velik podporni 
zid. 

14 50025
3 

15646
7 

500253 500622 Plaz/Us
ad 

5 40 0,5 Ne Da Stanovanjski objekt 
in gradbeno 
inženirski 
objekt/cesta 

Na odseku 40 metrov ceste zaradi 
naklona brežine prihaja do posamičnih 
zdrsov oz. usadov zemljinske mase. 

15 49758
6 

15652
7 

497586 497955 Plaz 50 40 do 3 Da Ne več  Podane so dimenzije in čas nastanka. 
plaz saniran z vodnjaki in podpornim 
zidom v dveh višinah. 

16 50011
0 

15661
8 

500110 500479 Plaz 50 20 0,5 Da Ne več  Teren da, geologija da (gnajs s prehodi 
v blestnik, možno veliko preperine). 
Plaz seka dve cesti, na katerih so 
zgrajeni trije podporni zidovi. 

17 49813
1 

15668
6 

498131 498500 Plaz 15 25 2      Podane so dimenzije plazu. 

18 49977
3 

15676
0 

499773 500142 Plaz 25 20 1 Da Ne več  Na spodnji strani cestišča zgrajen 
podporni zid. 

19 50017
4 

15707
2 

500174 500544 Padanj
e 
kamno
v 

5 40 0 Delno Da Objekti/Stanovanjs
ki 

Podan je datum in čas nastanka. Iz 
nekaj m visoke stene padajo posamezni 
bloki skrilavca. Ogrožajo hišo in 
pomožno stavbo. Zgrajen je tudi 
podporni zid. 

20 49711
0 

15730
8 

497110 497479 Plaz/Us
ad 

10 5 0,5 Ne Ne več  Podane so dimenzije in čas nastanka. 
Manjši plaz/usad nad cesto. 

21 49930
8 

15742
7 

499308 499677 Plaz 10 20 0,5 Da Ne več  Podan je datum in čas nastanka. 
Zgrajena dva podporna zidova, ki 
podpirata brežino, na kateri stoji 
stanovanjska hiša, ki je videti 
nepoškodovana. 

22 49892
0 

15747
0 

498920 499289 Plaz 15 30 0,5 Da Ne več  Zgrajena dva podporna zidova, na 
zgornji strani ceste, kjer podpira 
brežino in na spodnji strani ceste. 
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št_id D96_Y D96_X D48_Y D48_X pojav dolžin
a 

širina globin
a 

sanacij
a 

ali 
ogroža 

kaj ogroža opomba 

23 49713
6 

15784
1 

497136 497505 Plaz 30 25 2 Ne Ne več  Viden odlomni rob in premik zemljine. 

24 49761
3 

15789
1 

497613 497982 Plaz 15 15 1 Ne Da  Cesto 

25 49933
9 

15797
0 

499339 499708 Plaz 25 30 0,5 Ne Da Kmetijski 
objekti/Njiva, 
travnik 

Vidno posedanje poljske ceste, viden že 
manjši odlomni rob. 

26 49505
9 

15809
7 

495059 495428 Plaz 10 15 0,5 Ne Ne več  Teren da, geologija ne (glavni dolomit, 
kontakt s amfibolovim skrilavcem). 
Zemljina odstranjena z vozišča, zelo 
strm naklon brežine. 

27 49840
0 

15814
9 

498400 498769 Usad 7 10 0,5 Ne Delno    

28 49839
7 

15817
8 

498397 498766 Usad 8 7 1 Ne Delno    

29 49929
0 

15818
7 

499290 499659 Labilen 
teren 

20 50 0,5 Delno Ne več  Podan je datum in čas nastanka. 
Območje je vidno deformirano, a 
zaenkrat stabilno. 

30 49695
4 

15841
6 

496954 497323 Plaz 50 50 1 Da Ne več  Podane so dimenzije in čas nastanka. 
Zgrajen velik podporni zid na zgornji 
strani ceste. 

31 49869
7 

15855
0 

498697 499066 Plaz 20 15 1 Ne Da  Teren da, geologija (amfibolov 
skrilavec). 

32 49503
5 

15897
7 

495035 495404 Plaz 5 10 0,5 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta/Pošk
odovana tudi 
zaščitna ograja. 

Posedanje ceste, vidne razpoke na 
vozišču, zaščitna ograja je 
poškodovana. 

33 49509
2 

15898
0 

495092 495461 Plaz 5 15 0,5 Delno Da Stanovanjski objekt 
in gradbeno 
inženirski 
objekt/cesta 

Podan je datum in čas nastanka. V 
opisu piše, da gre verjetno za skalni 
podor. Vidno posedanje ceste, na kateri 
so vidne razpoke. 

34 49696
5 

15912
9 

496965 497334 Plaz 20 15 1,5 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Na sliki se ne vidi, a plaz ima velik 
odlomni rob (cca. 1,5 m) in ogroža 
cesto. 
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št_id D96_Y D96_X D48_Y D48_X pojav dolžin
a 

širina globin
a 

sanacij
a 

ali 
ogroža 

kaj ogroža opomba 

35 49741
2 

15918
7 

497412 497782 Plaz/Us
ad 

5 5 0,5 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Manjši plaz/usad je ustvaril strm 
odlomni rob in rahlo posedanje ceste. 
Nevarno za udeležence v prometu. 

36 49777
3 

15921
0 

497773 498142 Plaz 30 50 0,5 Da Delno  Na zgornji in spodnji strani zgrajen 
podporni zid. Na zgornji strani ceste  
nov odlomni rob, kljub podpornemu 
zidu, grozi cesti. 

37 49755
6 

15923
3 

497556 497925 Plaz/Us
ad 

5 5 0,5 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Manjši plaz/usad je ustvaril strm 
odlomni rob, kateri je zelo nevaren za 
udeležence v cestnem prometu. 

38 49718
2 

15924
3 

497182 497551 Plaz 40 25 1 Da Ne več  Teren da, geologija da (gnajs s prehodi 
v blestnik, možno veliko preperine). Na 
spodnji strani ceste zgrajen podporni 
zid. 

39 49719
9 

15926
9 

497199 497568 Plaz 20 30 1 Da Delno  Teren da, geologija ne (pegmatit). 
Zgrajen manjši podporni zid, večji bloki 
lahko se lahko še vedno sprožijo in 
ogrozijo cesto. 

40 49563
3 

15927
7 

495633 496002 Labilen 
teren 

100 20 0,5 Ne Ne  Teren da, geologija da (amfibolov 
skrilavec). Vidno deformiran teren na 
strmem pobočju. Teren je zelo 
namočen (izvir). 

41 49773
9 

15928
6 

497739 498108 Plaz 
(sanira
n?) 

45 20 0 Da Ne več  Podane so dimenzije plazu. Na spodnji 
strani ceste zgrajen podporni zid. 

42 49726
4 

15930
4 

497264 497633 Plaz 25 20 0,5 Da Ne več  Zgrajen podporni zid na spodnji strani 
vozišča. 

43 49733
6 

15937
1 

497336 497705 Plaz 15 10 1 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Manjši plaz na spodnji strani ceste, 
poškodovana cestnoprometna 
infrastruktura (stebri za označitev 
plazu). Vozišče se rahlo poseda. 

44 49732
1 

15937
8 

497321 497690 Plaz 20 10 0,5 Ne Delno  Plaz na spodnji strani ceste ki jo rahlo 
ogroža. Na vozišču še ni videti 
posedkov/razpok. 

45 49509
0 

16031
8 

495090 495459 Plaz 50 50 0,5 Da Ne več  Teren da, geologija da (amfibolov 
skrilavec). Lastnik pove, da je prišlo do 
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št_id D96_Y D96_X D48_Y D48_X pojav dolžin
a 

širina globin
a 
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a 

ali 
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kaj ogroža opomba 

plazu, ki je ogrožal hišo. Izvedena 
sanacija (podporni zid na zgornji  strani 
hiše). 

46 49542
9 

16048
3 

495429 495799 Plaz/Us
ad 

10 5 0,5 Delno Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Manjši plaz/usad na zgornji strani 
ceste. Zemljina odstranjena s cestišča. 

47 49504
5 

16049
8 

495045 495414 Usad 4 5 1 Ne Ne  Več usadov v brežin na dolžini cca 30m 

48 49454
7 

16092
1 

494547 494916 Plaz 20 15 0,5 Delno Delno  Podane so dimenzije plazu. Viden 
odlomni rob in premaknjena zemljina - 
del te je bil odstranjen z vozišča. Strm 
naklon terena. 

49 49450
5 

16113
3 

494505 49487
4 

Plaz 30 80 1 Da Ne več  Teren da, geologija (skrilavec). Na 
spodnji strani ceste zgrajen podporni 
zid, nižje na pobočju pa še pilotna stena. 
Izvedeno odvodnjavanje na območju 
plazišča. 

50 49412
9 

16121
0 

494129 49449
8 

Plaz 20 30 0,5 Da Ne več  Na zgornji strani vozišča zgrajen 
podporni zid. Vozišče je 
nepoškodovano. 

51 49421
0 

16123
3 

494210 49457
9 

Plaz/Usa
d 

20 20 0,5 Da Ne več  Na zgornji strani ceste manjši usad, na 
spodnji strani ceste pa zgrajen podporni 
zid. Cesta je nepoškodovana. 

52 49382
3 

16132
8 

493823 49419
2 

Padanje 
kamnov 

20 30 1,5 Ne Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Padanje posameznih blokov ki ogrožajo 
cesto. 

53 49511
4 

16162
3 

495114 49548
4 

Plaz/Usa
d 

5 5 0,5 Delno Ne  Manjši usad nad cesto. Zemljina 
odstranjena z vozišča. 

54 49332
3 

16183
6 

493323 49369
2 

Plaz 30 25 0,5 Delno Da Gradbeno 
inženirski 
objekti/Cesta 

Nad cesto viden odlomni rob (zelo strmo 
pobočje). Na cesti so vidne razpoke, 
vozišče se poseda. Zemljina je bila iz 
vozišča odstranjena. 

55 49241
1 

16190
6 

492411 49278
0 

Labilen 
teren 

40 30 0,5 Ne Da Kmetijski 
objekti/Njiva, 
travnik 

Podane so dimenzije plazu. Gre za zelo 
strm teren. Na površini so vidne rahle 
deformacije. 
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kaj ogroža opomba 

56 49353
8 

16228
5 

493538 493907 Labilen 
teren 

100 80 0,5 Delno Da Kmetijski 
objekti/Njiva, 
travnik 

Vidno deformirano območje, na 
katerem je najverjetneje izvir. Na 
območju je tudi zgrajen podporni zid. 
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