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ZGODOVINSKI PREGLED INTERVENCIJ NA PLAZU SLANO
BLATO
POVZETEK: V lanku je predstavljen zgodovinski pregled podatkov in zapisov o plazu
Slano blato. Ustno izro ilo o plazu je staro 400 let, prvi zapis pa je bil objavljen leta 1789.
Zaradi velike škode, ki je zaradi plazu nastajala na kmetijskih površinah in na državni
cesti, so v 19. in 20. stoletju o plazu poro ali predvsem asopisi. Leta 1902 je deželni zbor
sprejel zakon, na osnovi katerega so potekala sanacijska dela, ki so bila zaklju ena v letu
1908. S posebnim dekretom je bila prepovedana gradnja na vplivnem obmo ju plazu in
dolo eni pogoji vzdrževanja objektov za odvodnjevanje na plazu. Z leti so spomini na plaz
ugasnili, opuš eno je bilo vzdrževanje odvodnjevanja in na vplivnem obmo ju plazu
izvedena pozidava. Novembra leta 2000 se je plaz ponovno sprožil in ogrozil naselje
Lokavec in infrastrukturo v dolini. Sanacija plazu še vedno ni dokon ana.
ABSTRACT: The paper represents the historical view of events on large landslide Slano
blato. Oral tradition goes back about 400 years. The first written record was published in
1789 by Balthasar Hacquet. Due to the heavy damages caused by the landslide on the
agricultural areas and on the state road, there were o lot of newspapers reports in the 19th
and at the beginning of the 20th century. In 1902 regional government under AustrianHungarian monarchy provided an intervention law which defined the budget for the
sanitation works. Any construction of new houses in the influence area of the landslide was
prohibited by a decree and the land owners were obliged to maintain dewatering system on
the landslide. During the course of years the relevavant old decisions were forgotten and
new buildings were constructed at the landslide influence area. In November 2000 a large
landslide of mud and debris was triggered again and endangered relatively new buildings
inside the Lokavec village. The sanitation works are not yet finished.

UVOD
V ob ini Ajdovš ina se je novembra 2000 po obilnem deževju ponovno sprožil plaz Slano blato.
Dogodek asovno sovpada s tragedijo v Logu pod Mangartom, kjer je pod drobirskim tokom, ki je
pritekel po strugi Mangartskega potoka, ugasnilo 7 življenj.
Plaz Slano blato je v preteklosti že povzro al težave. O dogodkih obstajajo ustna izro ila in
zgodovinski zapisi. Plaz Slano blato moramo vselej obravnavati v povezavi s povodji dveh potokov,
Grajš ka in Lokavš ka, ki predstavljata direkten vir vseh težav, ki nastopijo ob vsakokratni
reaktivaciji plazu.

ZGODOVINSKI PREGLED
V ljudskem izro ilu obstaja zgodba o Svetem Urbanu, ki naj bi ez no premaknil gradbeni
material, namenjen za gradnjo cerkve, na novo lokacijo. Sveti Urban je zavetnik vinogradnikov in
vina, varuje pa nas tudi pred neurji in strelo. Krajani so si dogodek razlagali kot svetnikovo voljo in
na tem mestu postavili cerkev, ki še vedno stoji.
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Prvi uradni zapis je iz leta 1789. Balthasar Hacquet (1739-1815), zdravnik, alpinist in naravoslovec,
ki je nekaj asa deloval tudi v idrijskem rudniku, v etrtem delu na deseti strani zvezka
ORYCTOGRAPHIA CARNIOLICA poro a, da se je spomladi 1786 od !avna odtrgal velik kos gore
in zgrmel v Vipavsko dolino. Voda, ki je pri tem iztekala, je imela okus po mineralih. Ljudje so
verjeli, da jim je gora odprla pot do rude in so kopali po plazu. Analize vode, ki jih je opravil
Hacquet, so pokazale, da je njen okus posledica visoke vsebnosti Glauberjeve soli (natrijev sulfat).
O dogodku Hacquet navaja, da je na tem obmo ju stalnica.
Plaz je bil vrisan v francoskih vojaških kartah iz obdobja 1763 do 1787 (Rajšp in Ficko, 1997). Potok
Grajš ek se je imenoval Blashi potok, ozemlje v okolici pa Miesen Raish, kar pomeni nabrekljiv potok
in zgubljena zemlja. Iz tega sklepamo, da ime Grajš ek izvira iz besede Raish – zemlja.

Slika 1. Francoski vojaški zemljevid – izrez (Rajšp in Ficko,1996).
V reviji So a je bil 17.02.1887 objavljen prvi dokumentirani zapis o zdrsu iz leta 1885. Dne
20.10.1885 je blatni tok odnesel državno cesto Ajdovš ina-Gorica pri Bonetu v dolžini 30 m.
Manj kot 3 leta kasneje, 06.07.1888, So a poro a, da je 28.06.1888 Grajš ek poplavil državno
cesto na obmo ju do mesta Ajdovš ina. Poplavljene so bile vse njive do vasi Ustje. Lokavš ek je
poplavil Ajdovš ino. Še istega leta, 19.avgusta, je ob ina prosila deželni zbor, naj naro i izdelavo
na rta za regulacijo Grajš ka.
Septembra 1890 je deželna vlada naro ila izdelavo na rta za regulacijo Grajš ka pri Sekciji za
uravnavo hudournikov v Beljaku. Na rt je bil izdelan 07.02.1892. Deželni zbor je maja 1893 odobril
37.356 kron (v današnjem denarju je to približno 4,7 milijonov evrov) za regulacijo Grajš ka. Priprave
na gradnjo so se zavlekle in razmere na plazu so se spremenile. Zato so januarja 1898 sprejeli
odlo itev, da je treba na rt popraviti. Aprila 1899 je okrajno glavarstvo odobrilo popravljen na rt in
zagotovilo sredstva v višini 56.000 kron in sicer ministrstvo za poljedelstvo 50%, ministrstvo za
vzdrževanje cest 20% in ob ina 10%. Dežela bi morala prispevati 20%, vendar to ni bilo izglasovano.
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V poplavah 26.02.1902 se je na plazu utrgalo 200.000 m3 materiala. Zapis o tem je bil objavljen v
So i dne 08.03.1902. Navedeno je bilo, da si bodo plaz ogledali strokovnjaki iz Celovca.
22.03.1902 So a poro a, da so si plaz ogledali strokovnjaki iz Celovca in da s !avna drsi proti
Lokavcu 300.000 m3 sveta na nadmorski višini 700 m. Plaz je bil od vasi oddaljen 1km. Podoben
plaz naj bi se dogodil že leta 1888. Ker plaz nima struge, podira pred sabo vse, kar mu je na poti.
Obmo je plazu sta si ogledala tudi deželni glavar grof Athems in gozdarski strokovnjak, višji
komisar Rubbia. Athems je poudaril, da so na zadnjem deželnem zboru sprejeli zakon, ki odreja
pomo 56.000 kron za regulacijo in odpravo nevarnosti (70% prispeva vlada, 20% dežela in 10%
ob ina). Zakon v 5. lenu navaja, da vzdrževanje objektov v višini 840 kron letno izvaja Vodna
zadruga, ki se je ustanovila za te zadeve. V kolikor denarja ne porabijo, se sredstva prenesejo v
naslednje leto. Vsakih 5 let se izvedejo obsežnejša vzdrževalna dela. Zakon je pri el veljati
11.07.1902. Za primerjavo naj navedemo podatek, da je cesta na Predmejo, ki so jo za eli graditi
leta 1891 in kon ali leta 1896, dolžine 6295 m s tremi predori, stala 72.000 kron.
Sanacija struge Grajš ka in Lokavš ka je potekala med leti 1902 in 1908. Stroški del so bili 77.262
kron. Zgrajenih je bilo 18 kamnitih pregrad in tlakovali so strugo Grajš ka. Med pregradami niso
prekora ili naklona terena 15°. Dela je izvajal gozdno-tehni ni oddelek iz Beljaka. Na rt je bil
narejen samo za hribovit del Grajš ka, tako da dolinskega dela niso regulirali. Ajdovska ob ina ni
dovolila, da bi se vode iz Grajš ka speljale v Lokavš ek, ker so menili, da je voda iz Grajš ka
neužitna. Dela so se ustavila, ker ob ina Lokavec ni poravnavala svojih obveznosti. Ob ina je bila
v finan ni stiski, zato so 19.05.1914 prosili deželni zbor, da jih oprosti teh dajatev. Obravnava na
sodiš u je bila 04.08.1914 ob za etku I. svetovne vojne. Dolg ni bil nikoli pla an.
Po prvi svetovni vojni je bila Primorska priklju ena Italiji. Leta 1933 je takratna fašisti na oblast
zahtevala, da se poruši stara cerkev in zgradi nova cerkev Sv. Lovrenca na vplivnem obmo ju
plazu. Arhitekt Maks Fabiani je tej zamisli odlo no nasprotoval, ker se je zavedal, da je lokacija
neprimerna za gradnjo. To je tudi zapisal v pismu, ki ga je poslal takratnemu nadškofu v Gorico.

Slika 2. Poplave v Ajdovš ini leta 1926 (zaznamek spodaj na sliki je napa en).
Po drugi svetovni vojni, leta 1954, je sredstva za regulacijo Lokavš ka, Grajš ka in Hublja dobilo
takratno Vodno gospodarstvo. Na Grajš ku in Lokavš ku so strugi skozi vas regulirali tako, da so
strugi zožili. Strugo Grajš ka so zožili iz 35 m na 2,5 m, Lokavš ka pa iz 60 m na 2,5 m,
pridobljeno zemljiš e pa prodali kot zazidalno obmo je. Po tem asu so se vzdrževali samo deli
struge, ki so potekali skozi vas.
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17.11.2000 se je plaz ponovno sprožil. Odlomni rob je bil na koti približno 600 m. Leta 2000 je na
tem obmo ju padlo ve kot 990 litrov dežja/m2 v treh mesecih, kar je 60% povpre ne letne višine
padavin. Plaz je najprej segal do kote 460 m v dolžini 500 m in v širini od 60 do 250 m. V globino je
meril do 16 m. Najve ja hitrost premikanja plazu je bila 90 m na dan. V naslednjih dneh je plaz
dosegel obmo je zahodno od cerkvice Sv. Urbana. Plazenje se je ustavilo. Leta 2001 se je zaradi
padavin spet za el premikati in se je ustavil 300 m niže pod Grajš kovim slapom. Pri tem so
nastajali številni bo ni zemeljski plazovi.
Na celotnem plazu je bilo petnajst manjših plazov. Septembra 2001 se je na vrhu plazu sprožilo
dodatnih 80.000 m3 materiala, tako je bilo skupaj v gibanju 900.000 m3 materiala. Pri tem so
nastajali tudi blatni in drobirski tokovi, ki so po strugi potovali skozi Lokavec. Zato so leta 2002
za eli graditi gradbiš no cesto za odvoz materiala, za izgradnjo kamnite pregrade za zadrževanje
drobirskega toka in za razširitev struge Grajš ka skozi vas. Z gradnjo te ceste so zaklju ili leta
2003. Odpeljalo se je 230.000 m3 materiala iz spodnjega dela plazu na deponijo, ki je na severni
strani letališ a v Ajdovš ini.

Slika 3. Drsna ploskev se je ob asno razkrila.
Material iz plazovine se je odvažal sedem mesecev. Isto asno so na vrhu plazu ravnali plaz in
izvajali ukrepe površinskega odvodnjavanja. Po geoloških raziskavah, ki so pokazale, da je za
stabilnost plazu pomembna podzemna voda, ki priteka v plazovino od spodaj, po razpokah v flišu,
so leta 2004 za eli na zgornjem delu plazu graditi vodnjake – moznike. V asu gradnje prvih treh
vodnjakov je bilo obilno deževje. Zaradi tega so se vodnjaki še pred zaklju kom gradnje premaknili
za 20 m v dolino. Po tem dogodku se je zgradilo dodatnih osem vodnjakov, spremenila se je tudi
tehnika zavarovanja izkopa za vodnjake. Tega leta je bil tudi vzpostavljen sistem za spremljanje
plazu in sicer z video nadzornim sistemom in vremensko postajo z merilniki padavin, sistem
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merjenja sukcije in pornih tlakov v plazu ter nihanja vode v vodnjakih pa se je vzpostavljal
postopoma, do leta 2008. Vodnjake in površinsko ter globoko drenažno odvodnjavanje na vrhnjem
delu plazu so kon ali leta 2007. Pozidavo naravnega slapa na Grajš ku so za eli in izgradili v
obsegu 50% predvidenih del leta 2009.

Slika 4. Pogled na vodnjake in površinske odvodnike iz !avna.

Slika 5. Pogled na plaz Slano blato, spodaj Lokavec.
57

Igor Benko
Zgodovinski pregled intervencij na plazu Slano blato

Od leta 2009 dalje se na plazu Slano blato izvaja samo monitoring plazu in georadarske raziskave
odlomnega roba plazu. Od leta 2009 do danes se je nad vodnjaki sprožilo okrog 80.000 m3
materiala, ki ga vodnjaki uspešno zadržujejo. Odlomni rob se je dodatno premaknil še za 50 m
višje, proti severu. Za sanacijo plazu Slano blato so do sedaj porabili ve kot 8 milijonov evrov.Ta
denar se je rpalo iz zakona za sanacijo velikih plazov, sprejetega 2000, ki je prenehal veljati leta
2010. Ker ni bilo nikoli dogovorjeno, kako in kdo bo vzdrževal objekte na plazu, le-ti propadajo.

RAZMIŠLJANJE IN RAZPRAVA
Poveljniki Civilne zaš ite ob in (CZO) so po zakonu o naravnih nesre ah dolžni voditi intervencije
po na rtih, ki jih naredijo ob ine za vsako nesre o posebej. Pri tem jim svetujejo strokovnjaki, ki jih
poveljniki sami izberejo ali pa jim jih dolo ijo razli na ministrstva, odvisno od vrste naravne
nesre e.
Ne glede na mnenja strokovnjakov, ki niso vselej enotna in nedvoumna, morajo kon ne odlo itve o
ukrepanju sprejeti poveljniki CZO sami, sami nosijo tudi odgovornost. V ob inah ni profesionalnih
poveljnikov CZO, profesionalci so njihovi namestniki ali svetovalci. Poveljnika CZO dolo i in razreši
župan ob ine. Preda mu vsa pooblastila v zvezi z Zaš ito in reševanjem. Ko pride do nesre e
ve jih rasežnosti in ta prizadene ve ob in, prevzame povelje poveljnik CZ regije, ki je
profesionalec.
Plaz Slano blato se je ponovno sprožil v asu tragedije v Logu pod Mangartom, ki je zaznamovala
celotno Slovenijo. Vplivni strokovnjaki, ki so pomagali pri reševanju posledic nesre e v Logu in so
prihajali na Slano blato, so bili v za etku pod mo nim vtisom tragedije in so se bali, da se ta lahko
ponovi tudi v Lokavcu. Na plaz so dnevno prihajale razno razne komisije strokovnjakov, ki so jih
imenovala razli na ministrstva in njihove službe.
Med strokovnjaki sta prevladovali dve razli ni mnenji glede scenarija možnih dogodkov. Po prvem
naj bi bil pesimisti ni scenarij tak, da bi plaz naenkrat zgrmel v dolino z veliko hitrostjo in uni il del
vasi Lokavec, še preden bi bilo možno izvesti intervencijo. Druga razlaga pa je bila, da bo plaz
potoval po asi, s hitrostjo kot jo je imel dotlej, to je do 90 m/dan in bo na voljo ve dni asa za
evakuacijo ogroženih prebivalcev.
Najbolj kriti no je bilo dne 16.12. 2000, ko je obilno deževje zelo poslabšalo stanje na plazu in je
bila pred poveljnikom CZO težka odlo itev, kateremu od obeh strokovnih mnenj naj verjame. Ve ji
del strokovnjakov na takratni seji Štaba CZ je podpiral prvo razlago in posledi no takojšno
evakuacijo vseh ogroženih prebivalcev. Poveljnik CZO se je takrat odlo il za drugo razlago
predvsem zato, ker so jo zagovarjali tisti strokovnjaki, ki so od samega za etka spremljali plaz
Slano blato in so ga zato tudi najbolje poznali. Kasnejši dogodki so pokazali, da je bila odlo itev
pravilna.
Po tem dogodku je postopoma prevladalo mnenje, da je bolj realna druga razlaga, ki so jo potrdile
tudi posebne laboratorijske preiskave. Hkrati se je pokazalo, kako pomembno bi bilo, da bi v državi
imeli ekspertno skupino strokovnjakov za velike zemeljske plazove, ki bi pomagali ob inskim
poveljnikom CZ pri sprejemanju odlo itev in ki bi se tudi izobraževali iz primerov dobre prakse iz
drugih držav.
Ko je bil v Sloveniji sprejet zakon o sanaciji velikih plazov, je bil formiran tudi strokovni odbor, ki je
odli no sodeloval z Ob insko upravo, poveljnikom CZ Ob ine Ajdovš ina in dežurnim geologom.
Strokovni odbor je deloval kot ekspertna skupina, ki se je z leti delovanja tudi sama izpopolnjevala
v znanju tako, da je postala ena bolj prepoznavnih skupin v svetu pri problematiki sanacije velikih
zemeljskih plazov.
Plaz Slano blato je postal u ni poligon za raziskavo uporabe novih tehnologij sanacije,
geotehni nih in vremenskih opazovanj in alarmiranja v slu aju nevarnosti. Na plazu Slano blato je
trenutno vzpostavljen najbolj celovit in napreden nadzor nad dogajanji na plazu v Sloveniji in tudi v
58

Igor Benko
Zgodovinski pregled intervencij na plazu Slano blato

Evropi ni veliko plazov s tako kompleksno zasnovanimi opazovanji za potrebe operativne rabe.
Dnevno in v živo (on line) dobivamo iz samega plazu naslednje skupine podatkov:
- stanje površine plazu nadziramo preko video nadzora, ki ga izvajamo preko treh kamer.
Kamere so prirejene tako, da dnevno in v dolo enem asu posnamejo to no dolo eno
podro je plazu. S kombiniranjem posnetkov tako dobimo podatke o kumulativi in zna aju
premikov v dolo enem asu na dolo enem mestu plazu (slika 6, slika 7),
- v okviru vremenskih podatkov merimo temperaturo, koli ino padavin, son no sevanje in
hitrost vetra, kar nam omogo a izra un izhlapevanja na površini,
- stanje zemljine na plazu, ki je zelo ob utljiva na vlago in se pri dolo eni vlagi spreminja v
blatni tok, merimo z merilniki sukcije in temperature v vplivni globini pojavljanja blatnih
tokov (slika 8),
- z merjenjem pornih tlakov z nivojskimi merilniki in z avtomatskim merjenjem gladine vode v
vodnjakih merimo odzive vodnjakov in tal na padavine na lokaciji plazu in na padavine na
Trnovski planoti (slika 9, slika 10),
- z merjenjem pomikov spremljamo gibanje plazu, ki ga ni možno spremljati s klasi nimi
piezometri in inklinometri, ker so premiki plazu preveliki in so vrtine prestrižene že v nekaj
tednih ali mesecih.

Slika 6. Pogled na Slano blato iz zraka in opazovane to ke v zgornjem delu plazu: CAM – kamera,
P – nivojski piezometer, MS – profili z merilniki sukcije in temperature. Na lokaciji CAM 1 je tudi
vremenska postaja.
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Slika 7. Sestavljanka stanja in dogajanj na odseku brežine v izbranem obdobju, kot jih je
dokumentirala kamera CAM 1.
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Slika 8. Rezultati meritev koli ine padavin in sukcije v zemljini v obdobju 2007 – 2010, mersko
mesto sukcije MS 2.
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Slika 9. Rezultati meritev gladine podzemne vode v piezometru (GW) v povezavi s koli inami
padavin in gibanjem sukcije v zemljini – mersko mesto MS 1.
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Slika 10. Meritve gladine podzemne vode v enem od vodnjakov v povezavi s padavinami.
Z analizami tako dobljenih podatkov opazovanj smo ustvarili pogoje za ustrezen nadzor na plazu,
predvsem pa smo izboljšali znanja na podro ju izdelave prognoze pri akovanih novih proženj in
hitrosti gibanja plazu, ki so klju nega pomena za pravilno ukrepanje in alarmiranje. Na sliki 8 na
primer vidimo, kako se zemljina na plazu na površini v asu suše suši, saj je sukcija narasla na
vrednosti nad 50 kPa, na globini 1,5 m pa ostaja vlaga prakti no nespremenjena in kaže na
latentno prisotnost blata (mulja) pod navidezno suho površino.
Na sliki 9 vidimo, da se gladina podzemne vode in sukcija zemljine ne odzivata simultano na
padavine, temve je znižanje zemljinske sukcije v dolo enem asovnem zaostanku. To je
pomembno za razumevanje procesa proženja blatnih tokov na plazu, ki lahko te ejo tudi, ko ni
obilnejših padavin. Slika 10 prikazuje, kako nivoji vode v opazovanem vodnjaku reagirajo na
padavine in potrjuje u inkovitost vloge vodnjakov pri razbremenjevanju pritiskov podzemne vode.
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Sama sanacija plazu Slano blato je potekala po fazah: najprej odvoz materiala iz pete plazu, sledilo
je pove anje prepustnosti struge Grajš ka skozi naselje do izliva potoka v Lokavš ek, nato
izgradnja AB vodnjakov (moznikov) na vrhnjem delu plazu, izgradnja globoke in površinske
drenaže v obliki ribje kosti na srednjem delu plazu z odvodnjo po desni strani plazu in delno
oja itev naravnega slapu potoka. Izvajalska dela so potekala delno v planiranih rokih do leta 2008,
ko je takratni minister za okolje in prostor razrešil star in v praksi preizkušen strokovni odbor za
sanacijo velikih plazov in imenoval novega, v katerem so sedeli tudi taki »strokovnjaki«, ki se s
plazovi niso nikoli ukvarjali. Novi strokovni odbor se ni nikoli sestal in posledi no so se ustavila dela
na vseh velikih plazovih. S tem je bila storjena nepopravljiva škoda, saj so plazovi le delno sanirani,
zgrajeni objekti na njih pa niso vzdrževani in propadajo. Obseg labilnih površin se ve a in stroški za
trajno sanacijo bodo vedno višji.
Konec septembra 2010 se je sprožil plaz Stogovce. Poveljnik CZ ob ine Ajdovš ina je sklical del
starega strokovnega odbora, katerega lani so se takoj odzvali zaradi kolegialnih odnosov in
eti nih na el in za eli reševati nastalo stanje kot ekspertna skupina. V rekordnem asu tri mesece
je bila za rtana trasa in zgrajena nova (nadomestna) cesta v dolžini 4,5 km preko izjemno
zahtevnega in plazovitega terena in na ta na in ponovno vzpostavljena direktna povezava
Trnovske planote z dolino. Izveden je bil posek dreves na plazu in izdelane minimalne potrebne
terenske in laboratorijske preiskave, ki so zadostovale za izdelavo projekta delne sanacije in
opazovanja plazu Stogovce. Sedaj so interventna dela še v teku, vendar promet nemoteno te e
mimo osrednjega dela plazu. To je rezultat, ki ga lahko imenujemo primer dobre prakse. S tem smo
ponovno dokazali, da je s pravim na inom sodelovanja z ministrstvi in s strokovnjaki ter s podporo
ob inske uprave in zaupanjem med njimi možno delati udeže tudi v zelo težkih in na prvi pogled
nerešljivih situacijah.
Intervencija na plazu Slano blato neprekinjeno te e že enajst let, na plazu Stogovce eno leto. To
pomeni, da so vsa dela na plazu interventna. Dela se izvajajo po zakonu o naravnih nesre ah s
sklepom poveljnika CZO in zaradi tega niso potrebna gradbena dovoljenja in druga soglasja za
za etek del. Dovoljenja in soglasja se urejajo po izvedenih interventnih delih.

ZAKLJU EK
Naravne nesre e vseh vrst so pestile loveštvo skozi vso zgodovino. O dogodkih, ki so se zgodili v
daljni preteklosti, je malo dokumentiranih zapisov, vendar pa ostajajo ustna izro ila in zgodbe, ki so
nastale na osnovi ustnih izro il in ki nam, e jih pravilno poslušamo, dajejo dober vpogled v
pretekle dogodke in pomagajo pri razumevanju sedanjih. Pomembna sporo ila dajejo tudi lokalna
imena.
Žal pa se s asovno oddaljenostjo od katastrofalnih dogodkov pospešeno zmanjšuje tudi
spoštovanje ljudi in oblasti do vseh vrst naravno pogojenih dejavnikov tveganja, med katerimi
zavzemajo poplave in plazovi pomembno mesto. Zato nas le-ti znova in znova »presene ajo« z
vso svojo silovitostjo in rušilno mo jo.
Veliki plaz Slano blato, ki se je sprožil v letu 2000, je le eden od številnih plazov, ki so se sprožili v
tem prostoru v zadnjih 400 letih. Sodobne raziskave na plazu Slano blato, izvedene v zadnjih letih,
niso v ni emer ovrgle ugotovitev v zapisih naravoslovca Hacqueta iz leta 1789, kot tudi ne zasnove
projektnih rešitev, izdelanih pred ve kot 100 leti. To dokazuje, da so imeli strokovnjaki, ki so pred
ve kot 100 leti delovali na tem podro ju, izjemno visok nivo naravoslovnih in tehni nih znanj. !e bi
spoštovali njihove napotke in vzdrževali objekte, ki so jih zgradili pred 100 leti, bi bile posledice
obilnih padavin v letu 2000 bistveno manjše.
Žal pa nas zgodovinski zapisi in asopisne novice od za etka 20. stoletja pa do danes utrjujejo v
prepri anju, da se miselnost, na ini delovanja in kratek spomin vsakokratnih aktualnih oblastnikov
in uradnikov niso bistveno spremenili.
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