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GEOLOŠKO POROČILO 

 

T.1     Splošno 
 

T.1.1 Povzetek vsebine poročila    
 

Po naročilu investitorja Občine Dobrna smo izvedli terenske raziskave in geološko 
poročilo za plaz na LC št. 450041 Janškovo selo – Vinska gora (nad CUDV).  
 

T.1.2 Opis obstoječega stanja 
 

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.   
 

T.2  Terenska dela 
 

Terenske raziskave so obsegale geodetski posnetek, inženirsko geološko 
prospekcijo terena in izvedbo sondažnih izkopov s spremljajočimi raziskavami.  
 

T.2.1 Inženirsko-geološki pregled terena 
 

Plaz  leži na pobočju, ki ga gradijo miocenske plasti na geološki karti označenimi  z 
znakom (M2

1
). 

Osnovne geološke podatke smo povzeli po Osnovni geološki karti Slovenije v merilu 
1:100 000, list Slovenj Gradec.  
 

T.2.2 Opis raziskovalnih sondažnih del 
 

Terenske raziskave so obsegale inženirsko geološko prospekcijo terena in izvedbo 
dveh sondažnih izkopov s spremljajočimi raziskavami. Sestav tal je bil ob izvajanju 
sondažnih del opredeljen z razvrstitvijo zemljin po AC klasifikaciji.  
Sondažna izkopa sta locirana na brežini ob in pod cesto. Mesta sondažnih izkopov 
so razvidna iz situacije v M 1:250 v prilogi št. 4.1 ter geološkega prečnega profila v 
prilogi št. 4.2. 
Z izvedenimi sondažnimi izkopi smo ugotovili sestavo tal na območju plazu, globino 
drsine in koto zaledne vode. 

Si1    

0,0 - 0,5     tamponski prodec 
0,5 - 3,0     peščeno meljna glina rjave barve, lahko do srednje gnetne  
                  konsistence  (RP  0,5 / 0,75) 
3,0 - 4,5     melj sive barve, lahko gnetne konsistence, 
4,5 - dalje  prepereli peščeni lapor sivo rjave barve, poltrdne konsistence      
 

Podtalna voda se je v sondažnem izkopu pojavila na globini 4,5m.   
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Si2    

0,0 - 0,2    humus 
0,2 - 3,0    peščeno meljna glina svetlo rjave barve, težko gnetne  
                 konsistence  (RP 1,0 / 1,25) 
3,0 - 3,7    peščeno meljna glina svetlo rjave barve, srednje gnetne  
                 konsistence  (RP 0,75 / 1,0) 
3,7 dalje   prepereli peščeni lapor sivo rjave barve, poltrdne konsistence 
 

Podtalna voda se v sondažnem izkopu ni pojavila.   
 

T.2.3 Geotehnične meritve pri izvedbi sondažnih izkopov 
 

Geotehnične meritve v sondažnih izkopih so obsegale meritev enoosne tlačne 
trdnosti z ročnim penetrometrom.  
 

Konsistence kohezivnih zemljin so ocenjene po tabeli:                                                                       
 

               Konsistenca Enoosna tlačna trdnost 
Mpa 

Židka 0.25 

Lahko gnetna 0.25-0.50 

Srednje gnetna 0.50-1.00 

Težko gnetna 1.00-2.00 

Poltrdna 2.00-4.00 

Trdna >4.00 

 

 

T.3  Geološko – geotehnični opis 
 

Iz podatkov raziskovalnih vrtin in osnovne geološke karte SFRJ merila 1:100000 – 
lista Slovenj Gradec je razvidno, da 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.   

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/1,0-1,25), 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.     
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, 
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kamor zateka površinska voda. Vzdrževalec ceste odlomne razpoke in posedek 
sprotno dosipava s tamponskim materialom.  
 

T.4  Geotehnični pogoji za sanacijo plazu 
 

Karakteristične materialne lastnosti  
 

Brežino na obravnavanem območju gradijo koherentni materiali. Lastnosti zemljin iz 
obravnavanega območja so podane na osnovi rezultatov terenskih preiskav.  
 
 Peščeno meljna glina lahko do srednje gnetne konsistence  

Prostorninska teža  18,5kN/m
3
 

Strižni kot  25 

Kohezija  0 kPa 

 Melj lahko gnetne konsistence  

Prostorninska teža  18,8kN/m
3
 

Strižni kot  20 

Kohezija  0 kPa 

 Prepereli peščeni lapor 

Prostorninska teža  21,0kN/m
3
 

Strižni kot  30 

Kohezija  10kPa 
 

T.5      Stabilnostne analize 
 

Stabilnostne analize obstoječega 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.  

V stabilnostni analizi smo upoštevali odlom plazu na cestišču in nariv zemeljskih mas  
v vznožju cestne brežine. Skupno je bilo preverjenih osem drsin. S povratno 
stabilnostno analizo smo dobili najmanjši faktor varnosti F=0,992 za drsino z 
odlomom na cestišču in narivom zemeljskih mas na brežini. Drsina poteka po 
kontaktu melja in preperelega laporja. Faktorji varnosti za ostale drsine imajo 
vrednosti 0,998 do 1,287.   
 

V stabilnostni analizi je bil upoštevan predpostavljen nivo talne vode pri zdrsu. 

Z ozirom na obsežnost zdrsa, globino drsne ploskve in nivo zaledne vode 
predlagamo izvedbo sanacije z vkopanimi kamnitimi drenažnimi  rebri, izvedbo 
novega cestnega nasipa in novim zgornjim ustrojem vozišča ter ureditvijo odvoda 
površinske in zaledne vode. 

Stabilnostne analize obstoječega stanja so priložene v geološkem poročilu. 

Stabilnostna analiza sanirane brežine z vkopanimi kamnitimi drenažnimi rebri: 

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.  
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T.6     Zaključki in predlogi 
 

Sanacijo plazu predlagamo z izgradnjo konstrukcije pod cesto, izvedbo novega 
cestnega nasipa ter ureditvijo odvoda zaledne in površinske vode z odvodom vode 
izven območja plazu.    
Predlagana sanacija plazu je obdelana v tehnični dokumentaciji PZI. 
 
 
 
 
Priloga: 
Fotodokumentacija 
Stabilnostne analize  
 
 

 

 

 

 

 

Maribor, oktober 2017                                                                     Sestavila: 
                                          Manica Škrabl, inž.grad. 
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                                         ODLOMNA RAZPOKA NA CESTIŠČU 

 

   
 

    NARIV V VZNOŽJU CESTNE BREŽINE               IZVIR VODE NA SPODNJEM TRAVNIKU POD                

                                                                                                      OBMOČJEM PLAZU 
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          (voda v izkopu) 

                                                  

                                                             SONDAŽNI IZKOP Si1 

 

                                                                         
 

                                                          SONDAŽNI IZKOP Si2 

 


