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OPIS POTI – LASTNA OPAŽANJA

S šolo smo se odpravili na ekskurzijo in sicer v Log pod Mangartom, da bi si ogledali 
kakšno škodo je na tem območju 15.11.2000 napravil plaz.
 

            Naša ekskurzija se je pričel v Ljubljani in sicer smo se ob 7.30 zbrali v Tivoliju. 
 Z dvema avtobusoma smo se odpravili proti Mangartu, na prvem avtobusu so bile naše 
punce, na drugem pa smo bili pod vodstvom profesorja Radomana fantje.
 Jaz sem se usedel poleg Lourota, saj je imel seboj mp3 player. Skoraj celo pot sva poslušala 
glasbo in se tudi kartala. Peljali smo se po avtocesti, zato je bila vožnja kar prijetna.
Do Jesenic smo se vozili dokaj mirno. 
Ko smo prispeli v Jesenice smo naredili prvo postojanko na bencinski črpalki.
Vsak izmed nas je odšel v trgovino in si kupil kako malenkost. Nekateri so si kupili celo 
revije, da smo potem lahko malo brali. 
Pot smo nadaljevali enako kot prej, le da smo dobili tri delovne liste in tudi sedaj je profesor 
Radoman začel govoriti na mikrofon. Pripovedoval je o raznih zanimivostih, katerih krajev 
smo se peljali mimo. Pripovedoval je tudi o vzroku za nastanek plazu in tudi njegov potek. 
Nekateri so si te stvari tudi zapisali, vendar to so bile v glavnem punce. 
Prečkali smo mejni prehod Rateče in se nato peljali v Italiji. Peljali smo se mimo Trbiža, kjer 
smo izvedeli, da se tu splača priti po zimi, saj je tu smučarska sezona in tudi smučarski skoki 
se odvijajo. Ko pa smo se peljali mimo Rablja pa nisem toliko poslušal, saj me tudi ni preveč 
zanimalo.
 Nato nas je profesor Radoman razdelil v skupine in eden v skupini je dobil termometer, saj je
nato na različnih lokacijah izmeril temperaturo zraka. V naši skupini je to čast dobil Jure, 
vendar smo na koncu ugotovili da sploh ni meril, zato smo rezultate prepisali od drugih. 
Nato smo zopet prispeli v Slovenijo skozi mejni prehod Predel. Ne vem zakaj je bilo treba 
seboj prinesti potni list, saj ga tako ali tako nismo rabili (toda nikoli se ne ve). 
Peljali smo se še nekaj minut po tej čudoviti pokrajini z gorami in se nato smo se vstavili ob 
plazu, ki se je na tem območju zgodil pred tremi leti.
 Plaz sprva sploh ni zgledov tako velik, toda kasneje ko sem ga videl v celoti sem spremenil 
mnenje. Plaz je bil v resnici ogromen gruščnati tok, ki je meril v dolžino več sto metrov. 
Stopili smo iz avtobusov, se pomešali med skupinami in nekaj časa skupaj hodili. 
Nato nam je profesor Radoman imel nekaj zanimivega za pokazati (sploh ne) in nadaljevali 
smo vsak v svoji skupini. 
Predmet, ki nam ga je hotel pokazati je bil zelo droben pesek, ki naj bi preprečil drsenje 
kamnin, ko pa se ta pesek napolni z vodo postane zelo mehek in to naj bi bil tudi glavni razlog
za nastanek plazu. Ta pesek sem tudi sam prijel in videl da je to zelo na fino izbrušen 
apnenec.  
Hoja po plazu je bila nekoliko nevarna in dolgočasna, zato smo morali biti zelo pazljivi, da si 
nebi kaj naredili.
 Na plazu smo videli velike skale, ki jih je nosil plaz, alarmne sisteme, da bi imeli ljudje ob 
ponovnem plazu možnost pobega in tudi manjšo strugo vode, ki akumulira material z vrha 
plazu do tal.
Profesor nam je pokazal tudi kako delavci intenzivno odkopavajo in čistijo strugo, vendar mi 
delavcev sploh nismo videli.
 Ko smo prispeli do vrha je bilo tam več tisoč ton kamnin malo smo po komentirali, vendar 
smo se kar hitro odpravili proti avtobusu. 
Nato smo se odpravili proti Bovcu. Peljali smo se mimo Loga pod Mangartom, vasjo ki jo je 
zasul plaz in videli da so veliko hiš že obnovili ali na novo sezidali. 
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V Bovcu smo naredili daljšo postojanko. Tam smo s sošolci in sošolkami odšli na pizzo, saj 
smo bili že zelo lačni. V restavraciji smo se imeli zelo dobro.
 Malo smo kartali in pojedli pizzo, nato pa se je bilo treba vrniti nazaj na avtobus. Za tem smo
se odpravili proti Vršiču. 
Pot do Vršiča je bila grozna bilo mi je zelo slabo. Poleg tega pa so mi še sošolci nekoliko 
nagajali in imeli razne pogovore o hrani, zato mi je počitek na Vršiču prišel zelo prav. 
Tam smo odšli na stranišče, se malo poslikali s sošolkami in se zopet odpravili naprej proti 
Kranjski Gori. Od tod je bila le še direktna pot proti domu. 

V Tivoli smo prišli okoli 17. ure in se nato z mestnimi avtobusi odpeljali domov. 

Ekskurzija mi ni bila preveč všeč, saj je bila nekoliko dolgočasna, pa tudi preveč časa smo 
preživeli na avtobusu, jaz osebno pa se ne maram preveč voziti.

Plaz pod Mangartom 

V sredo, 15. 11. 2000, se je v času med 12:30 in 12:45 nad dolino Mangartskega potoka
sprožil plaz v kvartarnem morenskem materialu, ki je odnesel 150 m ceste Strmec-
Predel in dosegel strugo potoka Predelica, kjer se je nato ustavil. 

Plaz se je sprožil zaradi pretiranega dežja, saj je v tistem tednu padlo okoli 1000 mm padavin, 
zato se zemlja napila vode in se je odtrgal plaz. 
Nad območjem plazenja prvega plazu se je čez čas sprožil drugi, večji plaz, ki je sprva 
dosegel le dno doline Mangartskega potoka, kasneje pa tudi Log pod Mangartom. 
Nakopičena gmota iz glacialnega morenskega drobirja, jezerskih sedimentov, 
fluvioglacialnega materiala, skrilavcev, peščenjakov, tufov in laporja se je zaradi obilnih 
padavin, dotoka  Mangartskega potoka in drugih manjših pritokov prepojila z vodo. 
Kritično točko zasičenosti z vodo je gmota dosegla v noči s četrtka na petek in opolnoči se je 
sprožil blatno-gruščnati tok, ki je že čez nekaj minut dosegel vas Log pod Mangartom. 
Odnesel je most čez Predelico, zasul, odnesel ali prestavil nekaj stanovanjskih hiš, zahteval pa
je tudi smrtne žrtve. 

Plaz v dolinah Mangartskega potoka, Predelice in Koritnice je ena najhujših naravnih nesreč 
na slovenskem ozemlju v zadnjih nekaj sto letih.
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Plaz je v sredo 15. 11. 2000 odnesel 
dobrih sto metrov glavne ceste Strmec-
Predel. Most je nekaj časa zadrževal 
plazenje, vendar je hitro popustil in velika
gmota plazu se je ustavila šele v dolini 
Predelice. Veliki pritiski so dodobra 
razmajali bregove, na katerih speljana 
cesta.

V ozadju fotografije vidimo zgornji del 
plazišča, ki je oblikovano v zgornje 
triasnih formacijah (skrilavci, tufi, lapor, 
peščenjaki in dolomit), v ospredju pa 
spodnji del plazišča, ki je oblikovan v 
glacialnem (morene) in periglacialnem 
materialu.

Domačija na levem bregu Koritnice južno
od Gornjega Loga. Ujma je odnesla staro 
hišo, nova pa je zasuta z blatom. Tik ob 
mestu, kjer je stala stara hiša, si je 
Koritnica vrezala novo strugo. Tukaj sta 
dve osebi izgubili življenje.
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