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Opis projekta 

 

Projekt LIFE18 NAT/SI/000711 – LIFE AMPHICON predvideva v okviru akcije C.1 vzpostavitev 

40 vodnih habitatov za dvoživke na območju KP Radensko polje. Zaradi litoloških značilnosti 

območja, ki ga v osnovi gradijo zakrasele karbonatne kamnine, je pred začetkom gradnje 

potrebno ugotoviti debeline ilovnatih sedimentov na območjih predvidenih posegov.  

V okviru razpisa projekta je bila predvidena je izgradnja 40 mlak globine 1,5 m, od tega 3 mlake 

v obsegu cca 100 - 200 m2 in 37 mlak v obsegu 5 - 10 m2. V času izvajanja samega projekta so 

bile na terenu določene lokacije mlak. Določale so se v okviru treh terenskih pregledov, kjer 

smo sodelovali člani Oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani, predstavniki KP Radensko polje 

in predstavniki Centra za kartografijo flore in favne. Ob terenskih pregledih se je spremenilo 

njihovo število in vrsta (namembnost): določenih je bilo 9 lokacij za mlake v obsegu cca 100 - 

200 m2 in 21 mlak v obsegu 5 - 10 m2. Večje mlake naj bi bile primarno namenjene pupkom, 

medtem ko manjše mlake primarno urhom.  

Namen naše raziskave, ki smo jo opravili v okviru navedenega projektnega razpisa, je 

ugotavljanje primernosti lokacij za vzpostavitev habitatov za dvoživke na območju KP 

Radensko polje. Pri tem smo določili dva cilja: 

- Analiza globine sedimentov na izbranih lokacijah. 

- Analiza granulometrije sedimentov. 

Na osnovi prvega cilja, ki predvideva analizo globine sedimentov se bo določevala primernost 

lokacije za vzpostavitev habitatov. Izključno zadostna globina sedimentov omogoča gradbene 

posege na izbranih lokacijah. Zakrasela karbonatna kamninska podlaga mora biti na zadostni 

globini, da voda iz mlak ne bo odtekala v kraški vodonosnik, ampak bodo njihova dna v celoti 

v sedimentu. Hkrati bi gradbeni posegi v območju karbonatne kamninske podlage bistveno 

povečali obseg del v ranljivem okolju KP Radensko polje.  

V okviru drugega cilja, ki vključuje granulometrične analize sedimentov, bodo določeni 

volumski deleži posameznih frakcij v sedimentu. Grobozrnate frakcije sedimentov namreč 

zaradi medzrnske poroznosti prepustne za vodo. V primeru grobozrnatih frakcij se bodo tako 

izdelale granulometrične analize sedimentov na tistih lokacijah, s čimer se bo ugotovila njihova 

primernost za vzpostavitev mlak oziroma potreb po dodatnih ukrepih, ki bodo omogočili 

njihovo stalno vodnatost.  

Na osnovi analize globin sedimentov in granulometričnih analiz v primerih ugotovljenih 

grobozrnatih frakcij bomo podali oceno o primernosti lokacij za gradbene posege za 

vzpostavitev habitatov za dvoživke. Za neprimerne lokacije bomo podali razloge za 

neprimernost ter predloge za njihovo vzpostavitev, v kolikor so le-ti izvedljivi.  
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Osnovne geomorfološke in hidrološke značilnosti Radenskega polja 

 

Radensko kraško polje se nahaja v skrajnem jugovzhodnem delu Grosupeljske kotline. S 

površino 8,7 km2 sodi med večja kraška polja Slovenije (Stepišnik, 2020b). Na severozahodni 

strani prehaja proti Grosupeljski kotlini v približno 350 metrov širokem območju med 

vzpetinama Gradišče in Boštanj. Na zahodni strani ga omejujejo vzpeti deli Gradišča, Griča, 

Limberka in Velikega Ostrega vrha, na jugu hrib Boršt, na vzhodu pa se dviga hrbet s 

toponimom Reber. Polje je v povprečju široko en kilometer in poteka v dinarski smeri, dolžina 

znaša pet kilometrov (Gams, 1974; Gams, 2003). Razlike nadmorskih višin kraškega polja so 

med 325 m na severu in 320 m na jugovzhodu.  

Radensko polje je nastalo vzdolž vertikalnih tektonskih dislokacij, ali pa zaradi večje dinamike 

denudacijskih procesov vzdolž tektonsko deformirane cone. Preko Grosupeljskega polja 

dokazano poteka manjši prelom, a v njegovi bližini poznamo dva večja vzporedna tektonska 

preloma: na zahodu Dobropoljski in na vzhodu Žužemberški prelom. Med njima so manjši in 

manj razviti prelomi (Buser, 1974). Prelom na Radenskem polju prav tako poteka v dinarski 

smeri, od Ilove gore vzhodno od griča Boršt nad Malo Račno, po sredini polja vzhodno od huma 

do zožitve med Boštanjem in Gradiščem, kjer se nadaljuje preko Grosupeljske kotline (Buser, 

1974).  

Radensko polje je na vzhodni, južni in zahodni strani obdano z zakraselimi apnenci jurske 

starosti, medtem ko najvišje dele sestavljajo triasni in kredni apnenci ter dolomiti. Hum in večji 

del zahodnega ter južnega oboda, poleg apnenca, sestavlja tudi zrnat dolomit jurske starosti. 

Matično podlago polja gradijo predvsem zakraseli apnenci in dolomiti, ki jih pokrivajo aluvialni 

kvartarni sedimenti, ki dajejo polju podobo izravnanega dna (Buser, 1974).  

Gams (2003) je opredelil Radensko polje kot pritočno-ponorniško polje oziroma robno kraško 

polje, na katerega pritekajo vode z nekraškega območja in na polju ponikajo. Ta opredelitev 

velja le za severni del Radenskega polja, saj sta v osrednjem in južnem delu občasno prisotna 

še vodotoka Zelenka in Šica. Južni del polja se zato po klasifikaciji Gamsa (1978) opredeljuje 

kot izvirno-ponorniško oziroma kot prelivno kraško polje. Po novi morfodinamični klasifikaciji 

kraških okolij (Stepišnik, 2020a; Stepišnik, 2020b) lahko Radensko kraško polje uvrstimo v 

kombiniran tip polja, kjer delujeta pritočni in prelivni tip.  

Grosupeljska kotlina zaradi prevlade dolomitne matične kamnine deluje kot fluviokraško 

okolje, severni del Radenskega polja tako leži na stiku fluviokraških in kraških okolij, kjer vode 

površinsko pritekajo na polja in na polju odtekajo v kraški vodonosnik. Severni del polja, kjer 

na polje pritekata površinska vodotoka Podlomščica in Grosupeljščica in nato pod skupnim 

imenom Dobravka odtekata proti ponikvam in ponorom, morfodinamično opredeljujemo, kot 

pritočno kraško polje. Za večja pritočna kraška polja je značilno, da so ob visokih vodostajih 

najnižji deli polj ob odtočnem delu tudi ojezerjeni. 
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Južni del polja ni vezan na fluviokraške procese kot severni, saj vode na zahodni strani iz krasa 

izvirajo, na vzhodni pa odtekajo v kraški vodonosnik. Ta tip polj, ki so značilni za okolja plitvega 

krasa, imenujemo prelivna kraška polja. Njihova dna segajo v epifreatično hidrogeološko 

kraško cono. Prelivna kraška polja v dneh površinski vodotok oziroma reko, ki prevaja vodo od 

izvirnega proti ponornemu delu polja. Prav zato jih je pretekla literatura tipizirala kot izvirno-

ponorniška polja oziroma prelivna polja (Gams, 1974; Gams, 1978; Gams, 2003). Ta tip polj je 

prostorsko vezan na tektonsko deformirana območja ali območja tektonskih ekstenzij, vzdolž 

katerih so nastali znižani deli reliefa oziroma podolja. Hidrološko bariero na območju polja 

lahko tvorijo tudi nekraške kamnine. Če je hidravlični gradient prečen na cono hidrološke 

bariere, ob kateri je oblikovano polje, se površinske vode preko njega prelivajo od izvirnega k 

ponornim delom. Na pritočni strani vodotoki najpogosteje izvirajo v izvirnih zatrepih in 

zatrepnih dolinah, reke pa preko polj zaradi drobnozrnatih sedimentov in majhnega 

hidravličnega gradienta navadno meandrirajo. Za odtočne dele teh kraških polj so značilne 

ponikve in ponori, ki so navadno pod strmimi pobočji. 

Glede na morfodinamične procese, ki se nanašajo tako na hidrološke, kot geomorfološke 

procese na Grosupeljskem kraškem polju lahko pričakujemo dva različna tipa sedimentov. Na 

severnem delu površinski pritoki prinašajo sediment, ki vsebuje bolj grobe frakcije, kot so 

peščene in prodnate. V poplavnem delu severnega dela in v poplavnem delu južnega dela pa 

pričakujemo izključno finozrnate frakcije v sedimentu s prevlado meljaste in glinaste frakcije, 

morda tudi drobnega peska. Tovrstna sedimentacija je namreč značilna za nizkoenergetska 

poplavna oziroma jezerka okolja.  
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Metode 

Določevanje globin sedimentov smo opravili na terenu z uporabo raziskovalnega kompleta za 

splošne geološke raziskave podjetja Eijkelkamp Soil & Water. Komplet se lahko uporablja za 

vrtanje v heterogenih tleh (kmetijske in okoljske raziskave tal). S tem standardnim kompletom 

je mogoče izvajati ročna vrtanja do globine 7 metrov. Komplet za sondiranje vključuje 4 vrste 

Edelmanovih svedrov (tip za glino, pesek, grob pesek in kombinirani tip) in ročaj s 

podaljševalnimi palicami.  

Granulometrične analize sedimentov smo opravili v Fizičnogeografskem laboratoriju Oddelka 

za geografijo Univerze v Ljubljani. Laboratorij omogoča kemične in mehanske analize 

sedimentov, prsti in vod. Razpolaga tudi z laboratorijskimi in terenskimi instrumenti za 

zajemanje različnih in-situ vzorcev. 

Slika 1: Eijkelkamp komplet za splošne geološke raziskave. 
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Debeline aluvialnih ilovnatih naplavin in granulometrija sedimenta na 

Radenskem polju 

 

Namen naše raziskave, ki smo jo opravili v okviru navedenega projektnega razpisa, je 

ugotavljanje primernosti lokacij za vzpostavitev habitatov za dvoživke na območju KP 

Radensko polje. Pri tem smo določili dva cilja: 

V okviru projekta smo analizirali globino in strukturo sedimenta na območju Radenskega polja 

z namenom ugotavljanja primernosti lokacij za vzpostavitev habitatov za dvoživke na območju 

KP Radensko polje. Ob terenskih pregledih v času trajanja projekta smo določili 9 lokacij za 

mlake v obsegu pribl. 100 - 200 m2 in 21 mlak v obsegu 5 - 10 m2. Za večje mlake smo vzorčili 

sediment na dveh mestih; poziciji obeh mest sta v območju predvidene mlake, razdalja med 

vzorčnimi mesti pa 8 - 10 metrov. Za potrebe velikih mlak smo tako vzorčili na 18 lokacijah. Za 

manjše mlake smo vzorčili le na enem mestu, kar pomeni na 21 različnih lokacijah. Globina 

vzorčenja pri velikih mlakah je bila 3 metre, pri majhnih pa 2 metra.  

Vzorčna mesta smo označili z zaporednimi številkami, ki jih opredeljujeta dve cifri. Prva cifra 

opredeljuje zaporedno številko širšega vzorčnega mesta, ki se pogosto nahaja na isti katastrski 

parceli ali na sosednjih parcelah. Druga cifra pa označuje zaporedno številko vzorčenja na tem 

širšem vzorčnem mestu.  

Vsako vzorčno mesto smo označili z zaporedno številko, pod katero je zavedeno tudi na karti 

in v digitalni obliki pripadajoče dokumentacije projekta. Pri vsakem vzorčnem mestu smo 

navedli tudi katastrsko občino, številko parcele in njen parcelni del ter koordinate v WGS 84 

koordinatnemu zapisu. Opredeljena mikromorfologija vzorčnega mesta opisuje njegove 

morfografske značilnosti. Morfografsko smo opredelili predvsem hidrološko funkcijo 

vzorčnega mesta. Pod kategorijo namen vzorčnega mesta smo opredelili namen vzorčenja. Za 

izgradnjo večjih mlak v obsegu pribl. 100 - 200 m2, ki so namenjene predvsem pupkom, smo 

povsod izdelali dve vrtini (zaradi večjega obsega mlak), vrtine pa so bile globoke 3 metre 

(globina opredeljena tudi pod kategorijo globina vrtine). Za manjše mlake v obsegu 5 - 10 m2, 

ki so namenjene predvsem urhom, pa smo izdelali po eno vrtino z globino 2 metra. Opis 

vzorčnega mesta opredeljuje različne strukture sedimenta v vrtini, ocena primernosti pa 

podaja našo oceno primernosti vrtine za izgradnjo mlake na tem mestu. Ob neustrezni oceni 

so podana tudi dodatna pojasnila.  
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Slika 2: Razporeditev vrtin in zaporedne številka širših vzorčnih mest na območju KP Radensko polje.  
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Vzorčno mesto 1.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 942 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,663942773° 

- Y: 45,93642663° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob občasnem izviru, katerega odtok je kanaliziran 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,5 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2,7 m organski horizont z vodo (šota) 

- do 3 m glinena frakcija sive barve 

Ocena primernosti: primerno ob upoštevanju dodatnih ukrepov  

 

Vzorčno mesto 1.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 942 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,66398027° 

- Y: 45,93635463° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob občasnem izviru, katerega odtok je kanaliziran 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta:  
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- do 0,4 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2,8 m organski horizont z vodo (šota) 

- do 3 m glinena frakcija sive barve 

Ocena primernosti: primerno ob upoštevanju dodatnih ukrepov 

 

Slika 3: Karta 1. skupine vzorčnih mest. 
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Vzorčno mesto 2.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 1009 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6614708° 

- Y: 45,9338688° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: mrtvica, najverjetneje hidrološko aktivna ob višji vodi 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,15 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m horizont glinaste in meljaste frakcije sive barve; vmes so rdeče ilovnate plasti 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 2.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 1009 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6614305° 

- Y: 45,9339399° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: mrtvica, najverjetneje hidrološko aktivna ob višji vodi  

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 
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- do 0,20 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m horizont glinaste in meljaste frakcije sive barve; vmes so rdeče ilovnate plasti 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 2.3 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 1009 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6612277° 

- Y: 45,9340905° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: mrtvica, najverjetneje hidrološko aktivna ob višji vodi 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,50 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m horizont meljaste in glinaste frakcije sive in sivorjave barve 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 2.4 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 1009 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6610993° 

- Y: 45,9341782° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: mrtvica, najverjetneje hidrološko aktivna ob višji vodi 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 
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Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,25 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1,2 m horizont meljaste in glinaste frakcije sivorjave barve 

- do 2 m meljasta in peščena frakcija bele in svetlorjave barve. 

Ocena primernosti: Lokacija brez dodatnih ukrepov za zadrževanje vode na površju ni 

primerna za vzpostavitev habitata za urha. Na globini 1,2 m je sediment, ki vsebuje do 43 % 

drobne peščene frakcije, ki je zaradi poroznosti bolj prepusten za vodo. Če bo gradnja na 

vzorčnem mestu plitvejša od 1,2 m, je lokacija primerna.  

 

Vzorčno mesto 2.5 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 1009 

Parcelni del: 0  

Koordinata x in y:  

- X: 14,6608355° 

- Y: 45,9337304° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob občasno aktivni mrtvici 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,10 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 4: Karta 2. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 3.1 

Katastrska občina: Račna 

Številka parcele: 528/2  

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6897836° 

- Y: 45,91268353° 
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Mikromorfologija vzorčnega mesta: občasno ojezerjeno območje 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,40 m humusno akumulacijski horizont (do 0,50 m zasičeno z vodo) 

- do 1 m rjav glinen in meljast horizont 

- do 3 m glinen horizont z visoko vsebnostjo vode 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 3.2 

Katastrska občina: Račna 

Številka parcele: 528/2 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,68977367° 

- Y: 45,91259904° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: občasno ojezerjeno območje 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m  

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,30 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1 m rjav glinen horizont 

- do 3 m glinen horizont sive barve z visoko vsebnostjo vode 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 5: Karta 3. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 4.1 

Katastrska občina: Račna 

Številka parcele: 536/1 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,68787° 

- Y: 45,91244° 
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Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg rečne struge, ki je aktivna ob visokih vodah 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,50 cm humusno akumulacijski horizont 

- do 1,5 m glinen horizont rjave barve  

- do 3 m siv glinen horizont zasičen z vodo 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 4.2 

Katastrska občina: Račna 

- Številka parcele: 536/1 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,68782608° 

- Y: 45,91251151° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg rečne struge, ki je aktivna ob visokih vodah 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,40 cm humusno akumulacijski horizont 

- do 1,6 m glinen in meljast horizont rjave barve 

- do 3 m siv glinen horizont zasičen z vodo 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 6: Karta 4. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 5.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2031/1 

Parcelni del: 2 

Koordinata x in y:  
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- X: 14,68336° 

- Y: 45,92091° 
 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasnega izvira 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,30 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjavi horizont glinene in meljaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 5.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2031/1 

Parcelni del: 2 

Koordinata x in y:  

- X: 14,68301° 

- Y: 45,92114° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasnega izvira 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m  

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,40 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont glinene in meljaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 5.3 

Katastrska občina: Slivnica 
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Številka parcele: 2031/1 

Parcelni del: 2 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6833591° 

- Y: 45,92116881° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasnega izvira 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

- Opis vzorčnega mesta: do 0,40 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1,5 m rjavi horizont glinene in meljaste frakcije 

- do 2 m glinen horizont sive barve 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 5.4 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2031/1 

Parcelni del: 2 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6836805° 

- Y: 45,92100165° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasnega izvira 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta:  

- do 0,40 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjavi horizont glinene in meljaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 7: Karta 5. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 6.1 

Katastrska občina/številka parcele: Slivnica/2004/1  

Koordinata x in y:  

- X: 14,6866644° 

- Y: 45,9179899° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: naplavna ravnica 
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Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,40 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 6.2 

Katastrska občina/številka parcele: Slivnica/2004/1  

Koordinata x in y:  

- X: 14,6867259° 

- Y: 45,9179684° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: naplavna ravnica 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,30 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 8: Karta 6. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 7.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2090 

Parcelni del: 2  

Koordinata x in y:  

- X: 14,6801199° 
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- Y: 45,9199116° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob občasnem vodotoku, ki je kanaliziran 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,30 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1,5 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- do 3 m horizont meljaste in glinaste frakcije rjave barve s sivimi pasovi 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 7.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2090 

Parcelni del: 2  

Koordinata x in y:  

- X: 14,6800572° 

- Y: 45,9199151° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob občasnem vodotoku, ki je kanaliziran 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,30 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1,7 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- do 3 m horizont meljaste in glinaste frakcije rjave barve s sivimi pasovi 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 9: Karta 7. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 8.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2086/1 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6799941° 
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- Y: 45,9221334° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasno aktivne rečne struge 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,25 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 8.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2086/1 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6799759° 

- Y: 45,9221322° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasno aktivne rečne struge 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,25 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 8.3 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2086/1 
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Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6796667° 

- Y: 45,9222307° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasno aktivne rečne struge 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,40 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 8.4 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2086/1 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,678354° 

- Y: 45,9220347° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasno aktivne rečne struge 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,60 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 
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Vzorčno mesto 8.5 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2086/1 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6776021° 

- Y: 45,922484° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: breg občasno aktivne rečne struge 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,50 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 10: Karta 8. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 9.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2072/5 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  
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- X: 14,6799539° 

- Y: 45,9293054° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: reliktni okljuk 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,10 m humusno akumulacijski horizont 

- do 0,7 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- do 2 m siv horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 9.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2072/3 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,68017948° 

- Y: 45,92957593° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: reliktni okljuk 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,15 m humusno akumulacijski horizont 

- do 0,6 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- do 2 m rjav in siv (menjavanje v pasovih) horizont meljaste in glinaste frakcije  

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 9.3 

Katastrska občina: Slivnica 
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Številka parcele: 2072/9 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6813007° 

- Y: 45,9294359° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: reliktni okljuk 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,45 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 9.4 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2072/9 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,68137062° 

- Y: 45,92948125° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: reliktni okljuk 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,40 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije; pasovi glinaste frakcije sive barve. 

Ocena primernosti: primerno 
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Slika 11: Karta 9. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 10.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2073/6 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6785719° 
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- Y: 45,9273339° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: območje občasnih izvirov 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,05 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1,3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- na 1,3 m je matična kamnina 

Ocena primernosti: neprimerno, saj je matična kamnina je v bližini površja. 

 

Vzorčno mesto 10.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2073/6 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,67855836° 

- Y: 45,92737081° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: območje občasnih izvirov 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,10 m humusno akumulacijski horizont 

- do 0,9 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- na 1,1 m je matična kamnina 

Ocena primernosti: neprimerno, saj je matična kamnina je v bližini površja 
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Slika 12: Karta 10. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 11.1 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/10 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,677175° 
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- Y: 45,925797° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: korito občasnega potoka 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,5 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 11.2 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/10 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,67739192° 

- Y: 45,92568903° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: korito občasnega potoka 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: velika mlaka 100 - 200 m2 za pupke 

Globina vrtine: 3 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,5 m humusno akumulacijski horizont 

- do 3 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 11.3 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/8 
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Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6769079° 

- Y: 45,9252276° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: terasa med dvema občasnima rečnima strugama 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,4 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 11.4 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/7 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6767303° 

- Y: 45,9250683° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: terasa med dvema občasnima rečnima strugama 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,25 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 
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Vzorčno mesto 11.5 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/6 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6769574° 

- Y: 45,9247811° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: blago pobočje občasne rečne struge, morda izvira 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,4 m humusno akumulacijski horizont 

- do 1,2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

- do 2m siv horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 11.6 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/7 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X:14,6773277° 

- Y:45,9248604° 
 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: blago pobočje občasne rečne struge, morda izvira 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,25 m humusno akumulacijski horizont 
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- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 11.7 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/8 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6775772° 

- Y: 45,9249676° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: blago pobočje občasne rečne struge 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,3 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

 

Vzorčno mesto 11.8 

Katastrska občina: Slivnica 

Številka parcele: 2081/10 

Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6778388° 

- Y: 45,9254016° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob občasno ojezerjenem območju 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 
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Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,4 m humusno akumulacijski horizont 

- do 2 m rjav horizont meljaste in glinaste frakcije 

Ocena primernosti: primerno 

Slika 13: Karta 11. skupine vzorčnih mest. 

 

 

Vzorčno mesto 12.1 

Katastrska občina: Račna 

Številka parcele: 2045/1 
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Parcelni del: 0 

Koordinata x in y:  

- X: 14,6936244° 

- Y: 45,8977074° 

Mikromorfologija vzorčnega mesta: ob rečnem bregu, antropogeno preoblikovano površje 

Predvidena gradnja na vzorčnem mestu: mala mlaka v obsegu 5 - 10 m2 za urhe 

Globina vrtine: 2 m 

Opis vzorčnega mesta: 

- do 0,45 m humusno akumulacijski horizont 

- Pri 45 cm je kamnita osnova; preperel dolomit ali prekrit gradben material. Tik nad 

kamninsko osnovo tanka plast oglja.  

Ocena primernosti: neprimerno. Glede na to, da gre najverjetneje za območje nekdanjega 

mlina na vrtu Žabje hiše je poseg za gradnjo male mlake izvedljiv z nekoliko večjim gradbenim 

posegom in uporabo nepropustnih folij ali glin za zadrževanje vode. 
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Slika 14: Karta 12. skupine vzorčnih mest. 
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Ustreznost lokacij za gradnjo mlak 

Za potrebe gradnje mlak, z namenom vzpostavitve habitatov za dvoživke na območju KP 

Radensko polje v okviru akcije C.1 projekta LIFE18 NAT/SI/000711 – LIFE AMPHICON, smo 

izvajali predhodne določitve ustreznosti sedimenta za gradnjo mlak. Na vzorčnih mestih, kjer 

so predvidene lokacije mlak, smo določevali ustreznost globine sedimenta in ustreznost 

njegove strukture. Ob tem smo izdelali 18 vrtin do globine 3 metre in 21 vrtin do globina 2 

metra. Granulometrična analiza je bila izvedena le na vzorcih iz vrtin na vzorčnem območju 2, 

kjer je bil ob terenskem pregledu sediment nekoliko bolj peščen. Ostale lokacije so izkazovale 

prevlado glinaste in meljaste frakcije v sedimentih, zato dodatna granulometrična analiza ni 

bila potrebna.  

V okviru naše raziskave zaključujemo, da so lokacije na 35 vzorčnih mestih popolnoma 

primerne za gradnjo mlak takšnih dimenzij, kot so tam predvidene. Gradnja mlak na teh 

lokacijah so mogoče, saj je globina sedimenta je ustrezna, tako da pri gradbenih delih ne bo 

posegov v kamninsko podlago polja. Primerna je tudi struktura sedimenta saj je na vseh 

lokacijah prisoten finozrnat sediment z meljasto in glinasto granulometrijo. Tovrstni sedimenti 

so neprepustni ali slabo prepustni za vodo, kar bo omogočalo stalno vodnatost predvidenih 

mlak. V okviru mikromorfološke analize lokacij mlak smo zaključili, da sama gradnja in obstoj 

teh mlak ne bosta bistveno vplivala na lastnosti vodotokov in vodni režim na Radenskem 

polju. 

Neustrezne, oziroma pogojno ustrezne pa so lokacije na štirih vzorčnih mestih. Lokaciji na 

vzorčnih mestih 1.1 in 1.2, ki se nahajata na parceli Slivnica 942/0, okoli 150 m zahodno od 

vasi Malo Mlačevo, imata s stališča ustreznosti globine in strukture sedimenta idealno lokacijo. 

Sediment je bil tudi v sušnem delu leta popolnoma prepojen z vodo, v podlagi na globini okoli 

3 metre, pa je oglejen glinen horizont sive barve. Težava je v šotni plasti, ki sega do globine 

okoli 2,5m, saj predstavlja nestabilno podlago za uporabo težke mehanizacije ob morebitnih 

gradbenih posegih. V kolikor se ne najde ustrezna rešitev za posege na tovrstni geološki 

podlagi, opredeljujemo ti dve lokaciji kot neprimerni za gradnjo mlak.  

Neustrezna je tudi lokacija na vzorčnem mestu 2.4, ki se nahaja na parceli Slivnica 1009/0, 

okoli 300 metrov jugozahodno od vasi Malo Mlačevo. Na tem vzorčnem mestu je do globine 

1,2 metra ustrezen finozrnat sediment, kjer prevladuje meljasta in glinasta frakcija rjave in sive 

barve. Na globini od 1,2 - 2 metra pa je peščen in meljast sediment, kjer drobna peščena 

frakcija presega 40 % volumski delež. Barva tega dela profila je bela in svetlorjava, zato 

sklepamo da gre bodisi za preperelo dolomitno matično podlago, bodisi za rečni sediment 

(pesek in prod), ki ima izvor v dolomitnem zaledju Grosupeljske kotline. Zaradi visokega deleža 

peščene frakcije je sediment bolj prepusten za vodo. Lokacija je brez dodatnih posegov 

neprimerna za gradnjo mlake.  

Lokacija na vzorčnem mestu 12.1, ki se nahaja na parceli Račna 2045/1/0, prav tako ni ugodna 

za gradnjo manjše mlake. Lokacija se nahaja na živoskalnem otočku v bližini Žabje hiše in izvira 
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Sušice. Pri vzorčenju smo na globini 0,45 metra naleteli na kamnino ali pa zakopan gradben 

material, saj so bili v sedimentu v bližini kosi oglja in razpadlega betona. Gradnja mlake na 

tem območju je mogoča ob izvedbi ustreznih ukrepov kot so uporaba nepropustnih folij ali 

glin za zadrževanje vode na površju. Gradnja mlake na tej lokaciji ne bo vplivala  na lastnosti 

vodotokov (Šice, ki teče v njeni bližini). 
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