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GEOLOŠKO GEOMEHANSKO POROČILO 
 
3.1 Splošno 
 

Po naročilu občine Vojnik smo izdelali geološko geomehansko poročilo za izdelavo 
PZI sanacije plazu na JP 965611 Štimulakova kapela – Kolar (pri Najdeniku). 

Na obravnavanem območju je prišlo do aktiviranja plazu v dolžini 55m. Cesta je v 
mešanem profilu, vozišče je makadamski utrditvi. Območje plazu je cestišče in 
brežina pod cestiščem.  

Plaz se je aktiviral po daljšem obdobju padavin in zaradi dogodka poplave in toča 
med 22. in 23. junijem 2019.  Plaz se nahaja na gričevnatem območju na parcelah št. 
804/1, 586/4, 586/1 in 534 v K.O. 1045 Klanc.  

 

karta lege plazu in širše okolice 

 

 

foto posnetek z označeno lego plazu  
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Cestišče je bilo izvedeno z vkopom v brežino in z manjšim nasipom pod cestiščem. 

Na desni strani cestišča je strma vkopna brežina, porasla s travo, nižjim grmovjem in 
posameznimi drevesi. Leva, strma brežina pod cestiščem je travnik, na začetnem 
delu obravnavanega območja z nižjim grmovjem, v nadaljevanju pa tudi s 
posameznimi drevesi. Na robu cestišča se na območju plazu nahaja ograja z 
lesenimi stebriči in šestimi vrstami jeklenih žic. Pobočje v območju plazu vpada proti 
vzhodu, nagib raščenega terena pod cesto je do 32°. 

Odlomni rob plitvega plazu je na levem robu vozišča, neizrazit izrivni rob je na brežini 
pod cestiščem na oddaljenosti do 14m od vozišča. 

Odvodnjavanje površinskih vod ni urejeno, površinska voda teče po vozišču in zateka 
preko bankin na brežino. 

Glede na dane razmere obstaja velika nevarnost, da se ob novem poslabšanju 
razmer območje obstoječega plazu poveča, kar lahko vodi k neprevoznosti ceste. 
Predlagamo, da se čim prej pristopi k sanaciji plazu. 

Za potrebe izdelave geološko geomehanskega poročila smo izvedli geomehanski 
ogled, izdelali terenske preiskave ter geodetski posnetek terena z izrisom situacije in 
prečnih profilov. Na osnovi pridobljenih podatkov smo izdelali stabilnostne analize, 
določili geomehanske lastnosti materialov in podali predlog možne sanacije plazu. 

 
3.2 Terenske preiskave  
 

Na obravnavanem območju smo za ugotovitev sestave brežine in temeljnih tal izvedli 
tri globoke sondažne vrtine in osem standardnih penetracijskih preizkusov (SPP). 
Sondažne vrtine so bile izvedene na levem robu vozišča. Pri popisu sondažnih vrtin 
smo izvedli vizualno klasifikacijo, v koherentnih materialih smo ugotavljali tudi 
enoosno tlačno trdnost z ročnim penetrometrom. Talna voda se v času vrtanja ni 
pojavila v nobeni vrtini. 

 
3.3 Geološko-geotehnični opis področja   
 

Obravnavano območje se nahaja na Osnovni geološki karti Slovenj Gradec L 33-55. 
Pripada tektonski enoti Terciarni in pliokvartarni bazeni, Velenjsko-Dobrniški bazen. 
Leži na ozemlju, ki je na karti označeno z M2

1 - lapor. 

 
izsek inženirsko geološke karte Slovenj Gradec 
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V miocenu je ozemlje na obravnavanem območju zajela intenzivna, pretežno radialna 
tektonika, nastali so bazeni. Pliokvartarni bazeni predstavljajo posamezne bloke, ki 
so zajeti z neotektonskim pogrezanjem. Navadno so deli miocenskih bazenov, ali 
njihovo obrobje. 

Na ozemlju, označenim z M2
1, so sedimenti pretežno odloženi na metamorfno 

podlago. Nad debelozrnatimi klastičnimi sedimenti fluviativno-terestičnega značaja 
nastopajo postopoma limnični, brakični in morski sedimenti. Pojavljata se peščena 
glina in lapor, vmes pa so še posamezne plasti sljudnatega peščenjaka.  

Iz izvedenih sondažnih vrtin je razvidno, da podlago na obravnavanem območju 
sestavlja lapor, ki je trdne konsistence do visoke penetrabilnosti.  

Nad podlago se nahaja plast delno preperelega laporja, višje pa peščeno meljna 
zemljina, ki je v srednje do težko gnetnem konsistenčnem stanju. Nad peščeno 
meljno zemljino (raščen teren)  se nahaja  cestni nasip iz kamnitega materiala. 

 
3.4 Sestava tal (povzetek terenskih preiskav) 
 

Na obravnavanem območju smo izvedli tri globoke sondažne vrtine, vse na območju 
levega roba vozišča. Vrtine so locirane v treh geoloških prečnih profilih in enem 
geološkem vzdolžnem profilu. Mesta vrtanja in sestava vrtin so razvidna iz situacije, 
geoloških prečnih profilov in geološkega vzdolžnega profila v grafičnih prilogah. 

Vrtalna dela je izvajalo podjetje Geodrill d.o.o iz Maribora. Vrtalna dela so se vršila s 
strojno vrtalno garnituro GEO 305 Comaccio. 

Geotehnične meritve v vrtinah so obsegale meritve standardnih penetracijskih 
preizkusov (SPP), opazovali pa smo tudi morebiten pojav talne vode v času vrtanja. 
Pri popisu vrtin smo v koherentnih materialih izvajali tudi meritve z ročnim 
penetrometrom. 

V času vrtanja se v nobeni vrtini ni pojavila talna voda.  

Pri izvedbi vrtanja je bilo izvedenih osem standardnih penetracijskih preizkusov. 
Rezultati SPP so izraženi s številom udarcev N prosto padajoče uteži mase 63,5kg z 
višine 76,5cm, ki so bili potrebni za zabitje penetracijske konice v globino 30,5cm, 
njihovi rezultati pa so podani na geoloških prečnih profilih, geološkem vzdolžnem 
profilu in popisih vrtin v grafičnih prilogah. 

Preiskave so izvedene skladno z zahtevami SIST EN ISO 22476-3:2005/A1:2012.  

Preiskave standardnih penetracijskih preizkusov se izvajajo predvsem v nevezljivih 
zemljinah za določitev njihove relativne gostote in strižnega kota. V primeru meritev 
SPP v glinah ali penetrabilnosti v hribini, lahko ti podatki služijo le kot primerjalne 
vrednosti konsistence teh materialov.  

Zaradi tega nismo izvedli interpretacije dobljenih rezultatov. Za uporabljeno vrtalno 
opremo pa bi bil upoštevan korekcijski koeficient prenosa energije k60 = 0,85 ter 

korekcije zaradi uporabe konice (), dolžine drogovja () in koeficienta napetosti v 
zemljini, prekonsolidacije in gostote (CN). 

Na vzorcih koherentnih zemljin smo izvedli tudi preiskave z ročnim penetrometrom 
(RP) za ugotavljanje enoosne tlačne trdnosti (qu) in ocenitev konsistence.  
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Konsistenco kohezivnih zemljin lahko ocenimo na osnovi nekorigiranih vrednosti po 
tabeli: 
 

KOHEZIVNE ZEMLJINE 

izmerjeni N 
št.ud./30cm 

konsistenca enoosna tlačna 
trdnost  (MPa) 

2 židka 0,25 

2-4 lahko gnetna 0.25-0,50 

4-8 srednje gnetna 0,50-1,00 

8-15 težko gnetna 1,00-2,00 

15-30 poltrdna 2,00-4,00 

>30 trdna >4,00 
 
Kriterij za vrednotenje gostotnega stanja nekoherentnih zemljin je podan v naslednji 
tabeli: 

gostotno stanje DR (N1)60 

zelo rahlo 0-15 0-3 

rahlo 15-35 3-8 

srednje gosto 35-65 8-25 

gosto 65-85 25-42 

zelo gosto 85-100 42-58 

 
Penetrabilnost, oziroma stopnjo preperelosti hribine smo ovrednotili po A. C. 
Stamatopaulusu in Kotziasu, ki podajata naslednje merilo za penetrabilnost glede na 
pomik konice po izvedenih 60 udarcih: 
 

penetrabilnost cm / 60udarcev 

zelo nizka 0-1 

nizka 2-4 

srednja 5-8 

visoka 9-15 

zelo visoka 16-30 

 
S sondažnimi vrtinami je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem območju trdno 
podlago sestavlja lapor, nad laporjem je plast preperelega laporja. Raščen teren nad 
podlago sestavlja peščeno meljna zemljina. Nad raščenim terenom se nahaja cestni 
nasip iz kamnitega materiala. 

Iz rezultatov SPP (primerjalne vrednosti) je razvidno, da so koherentni materiali v 
srednje do težko gnetnem konsistenčnem stanju, podlaga pa trdnem konsistenčnem 
stanju oziroma nizke do visoke penetrabilnosti.  

Iz rezultatov meritev z ročnim penetrometrom pa je razvidno, da so glineni materiali v 
srednje do težko gnetnem konsistenčnem stanju. 
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3.5 Fizikalno mehanske lastnosti zemljin 
 

Na osnovi podatkov iz izvedenih terenskih preiskav in stabilnostnih analiz, ki so 
opisane in podane v P943 K, podajamo fizikalno mehanske lastnosti zemljin in 
hribine, ki se nahajajo v območju plazu: 

-  peščeno meljna zemljina    =19,0 kN/m3      c= 3kPa         =27°   

-  preperel lapor     =21,0 kN/m3      c= 5kPa         =35°   

-  lapor          =22,0 kN/m3        c= 10kPa       =36°  

-  cestni nasip       =20,0 kN/m3        c= 0,5kPa       =36°  

Navedene karakteristike je potrebno upoštevati pri izdelavi statičnih in stabilnostnih 
izračunov za stanje po izvedeni sanaciji. 

 
3.6 Zaključek s predlogom sanacije  
 

Glede na stanje poškodb predlagamo, da se čim prej pristopi k sanaciji plazu, saj bi 
ob ponovnem poslabšanju razmer lahko prišlo do takšnih poškodb, ki bi onemogočile 
promet po cesti. 

Na osnovi pridobljenih podatkov predlagamo, da se za sanacijo plazu predvidi 
izvedba podporne konzolne pilotne stene iz mikropilotov povezanih z gredo, izvedba 
cestnega nasipa in nove voziščne konstrukcije ter ureditev odvodnjavanja površinskih 
in pronicajočih vod.  

 
 
 
 
 
 
 
                                  Sestavil: 
                         Mitja Birsa, univ.dipl.inž.grad. 
 
 


