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TEHNIČNO POROČILO 

 

T.1          OSNOVE ZA PROJEKT SANACIJE 
 

Po naročilu Občine Dobrna smo izdelali projekt sanacije plazu na LC št. 450041 
Dobrna – Janškovo selo – Vinska gora.  
Za potrebe izdelave projekta sanacije plazu so bile predhodno izvedene geološke 
raziskave in geodetski posnetek plazu z izrisom situacije in prečnih profilov.  
 

T.2          GEOTEHNIČNO POROČILO (povzetek) 
 

Trasa ceste na območju plazu poteka po gričevnatem terenu nad naseljem Dobrna. 
Plaz leži na pobočju, ki ga gradijo miocenske plasti, na geološki karti označene z 
znakom (M2

1
). 

Osnovne geološke podatke smo povzeli po Osnovni geološki karti Slovenije v merilu 
1:100 000, list Slovenj Gradec. 
Obravnavano območje gradijo miocenski sedimenti, njihova splošna značilnost je 
vertikalno menjavanje posameznih litoloških členov. Po litoloških značilnostih ločimo 
v severnem delu lista slabo vezan konglomerat – radeljske plasti, konglomerat, 
peščenjak in lapor – ivniške plasti in v južnem delu lista peščenjak in peščeni lapor – 
helvetske plasti. Helvetski sedimenti, ki so na južnem delu lista, so podobni ivniškim 
plastem, vendar vsebujejo znatno manj konglomerata. V spodnjem delu je sljudnat 
peščenjak, v zgornjem pa je več peščenega laporja.   
 

Za določitev sestave tal v območju porušitve sta bila izvedena sondažna izkopa.  

Iz sondažnih izkopov Si1 in Si2 lociranih na območju plazu na brežini ob in pod cesto 
je razvidno, da brežino sestavlja peščeno meljna glina, rjave barve, v območju ceste 
lahko do srednje gnetne konsistence (RP/0,5-0,75), ki z globino prehaja v melj sive 
barve lahko gnetne konsistence. Na kontaktu s preperelim laporjem se preceja 
zaledna voda. V spodnjem delu brežino gradi  peščeno meljna glina, svetlo rjave 
barve, v težko gnetnem konsistenčnem stanju (RP/1,-1,125), ki prehaja v peščeno 
meljno glino svetlo rjave barve, srednje gnetne konsistence (RP/0,75-1,0). V globini 
3,70 do 4,5m ti materiali prehajajo v sloj preperelega peščenega laporja sive barve, 
poltrdne konsistence.     
 

T.3          OBSTOJEČE STANJE 
 

Plaz se je aktiviral na asfaltnem cestišču v dolžini 20m v aprilu 2017 v času 
močnejših dežnih padavin. Na dolžini 15m se je na zunanji tretjini vozišča aktivirala 
odlomna razpoka in posedek vozišča. Za prevoznost vozišča je območje 
posedenega vozišča dosuto. Nariv zemeljskih mas je na brežini v vznožju cestnega 
nasipa. Cesta poteka v vzponu po pobočju v mešanem profilu, z vkopno levo in 
desno nasipno brežino. Na območju plazu je cesta v desni krivini s prehodom v levo 
krivino.  Površinska voda se odvaja po zemeljskem jarku na levi strani ceste, odvod 
vode na desno brežino je pred območjem plazu. Na območju plazu se voda preliva 
preko bankine na brežino. Cestna brežina pod cesto je zaraščena z grmovjem in 
drevjem, pod njo pa je travnato pobočje. Nad cesto je gozd.   
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T.4          SANACIJSKI UKREPI 
 

Sanacija plazovitega območja je predvidena z izvedbo vkopanih kamnitih                
reber pod cesto, izvedbo novega cestnega nasipa, sanacijo cestišča in ureditvijo 
odvodnjavanja površinskih in zalednih vod.  
 

T.4.1       Organizacija prometa med gradnjo  
 

Sanacija plazu bo izvedena ob popolni zapori vozišča. Zapora vozišča se uredi s 
postavitvijo predpisanih znakov in obvestilnih tabel. Zaporo uredi upravljalec ceste.  
 

T.4.2        Deponije 
 

Izkopani material je potrebno sproti nakladati na kamione in ga odvažati na trajno 
deponijo gradbenih odpadkov. Material ki se bo ponovno vgradil po sanaciji se 
odpelje na začasno deponijo gradbenih odpadkov, oziroma deponira ob izkopu. 
 

T.5          IZVEDBA KAMNITIH DRENAŽNIH REBER 
 

T.5.1       Izvedba  gradbiščne ceste 
 

Gradbiščna cesta se uredi iz lokalne ceste do delovnega platoja (kote kamna v  
rebrih). Gramozira se v širini 3m, v debelini 20cm in utrditi. Po izvedeni sanaciji se 
brežina uredi v prvotno stanje. 
 

T.5.2       Zemeljska dela 
 

V I. fazi se izvede široki izkop do kote dna cestnega nasipa (kote kamna v rebrih). V 
II. fazi se izvajajo kampadni izkopi v dolžini 3-4m za drenažno rebro.   
Gradbene jame za rebra je potrebno razpirati. Material iz izkopa se odpelje na trajno 
deponijo. Temeljna tla kamnitega rebra mora prevzemati geomehanik, ki bo tudi 
določil točno globino izkopa in dolžino kampade. Temeljna tla kamnitega rebra 
morajo biti vkopana v sloju preperelega laporja, min. 0,5m pod drsino.  
Po izvedbi kamnitih reber do projektirane kote, se izvede cestni nasip s kamnitim 
materialom do kote spodnjega ustroja ceste, ki se vgrajuje po plasteh debeline 30cm 
in sprotno utrjuje. 
 

T.5.3       Odvodnjavanje 
 

Za odvod zalednih vod se v dnu kamnitih drenažnih reber položijo drenažne cevi 

160mm. Voda iz drenažnih reber se spelje v betonski jašek 80cm na priključku 
vseh treh kamnitih drenažnih reber.  
 

T.5.4         Izgradnja vkopanih kamnitih drenažnih reber 
 

Kamnita drenažna rebra se izvede v skupni dolžini 40m. V dno izkopa za kamnito 
rebro se vgradi 20cm pod betona C16/20. Kamnito rebro širine 1,5m v dnu mora biti 
temeljeno v preperini peščenega laporja poltrdne konsistence, oziroma 0,5m pod 
drsino. Temeljna tla mora prevzemati geomehanik ali nadzornik. Kamnito rebro se 
izvede z zlaganjem lomljenega kamna velikosti 50 do 80cm. Kamne je potrebno 
zlagati s kleščami za kamen tako, da se doseže čim boljša zaklinjenost med kamni. 
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Kamni kot osnovni gradbeni material mora ustrezati naslednjim zahtevam: 

- kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni,  

- velikost posameznih kamnov je večja od 0,5m, 

- kamniti bloki morajo biti pred vgradnjo čisti. 

 

T.6           KOMUNALNI VODI 
 

Izvajalec mora pred pričetkom gradbenih del preveriti podatke o poteku morebitnih 
komunalnih vodih. 
 

T.7          OBNOVA CESTIŠČA 
 

Na območju sanacije plazu je predvidena sanacija cestišča z vgradnjo novega 
zgornjega ustroja  v celotni širini.  
 

Predvidena je vgradnja novega zgornjega ustroja v plasteh: 
 

  3cm AC 8 surf B50/70 A3  
  5cm AC base B50/70 A4 
25cm tamponski drobljenec TD 32 
35cm kamniti zmrzlinsko odporni material 
68cm zg. ustroja 
 

T.8         STABILNOSTNE ANALIZE 
 

Stabilnostne analize saniranega stanja smo izdelali s pomočjo računalniškega 
programa JANBU. 
Stabilnostno smo obdelali območje profila P4 (GP1), ki poteka preko pobočja nad in 
pod cesto. Brežino v analiziranem profilu gradi peščeno meljna glina lahko do 
srednje gnetne konsistence in melj lahko gnetne konsistence (plazina), ki leži na 
preperelem peščenem laporju poltrdne konsistence.  

Izvedena je globalna stabilnost sanacije plazu s kamnitimi drenažnimi rebri.  

Skupno je bilo preverjenih deset drsin, ki potekajo v različnih globinah. Faktorji 
varnosti za analizirane drsine se spreminjajo od F=1,368 do F=1,598.  
 

T.9          ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 
 

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi 
in standardi. Izkope za kamnita drenažna rebra mora obvezno prevzeti geomehanik 
ali nadzornik. Nadzornik mora vršiti kontrolo nad vgrajenimi materiali.  

Izvajalec mora pri izvedbi sanacije upoštevati pogoje komunalnih služb in 

lastnikov parcel. 

Pred pričetkom del mora izvajalec evidentirati in foto dokumentirati vse 

obstoječe poškodbe na cestišču LC do območja sanacije plazu.    
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Glede na preiskan sestav in lastnosti temeljnih tal, opažene deformacije in 
konfiguracijo terena je pričakovati, da se bo območje plazu še razširilo. Razmere so 
v tem času toliko bolj kritične zaradi splazele zemljine na brežini in odlomnih razpok, 
kamor zateka površinska voda. Vzdrževalec ceste odlomne razpoke in posedek 
sprotno dosipava s tamponskim materialom.  
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