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GEOLOŠKO POROČILO 
 

 
 

T.1          Splošno 
 
T.1.1 Povzetek vsebine poročila    
 

Po naročilu Občine Dobrna smo izvedli terenske raziskave in geološko poročilo za 
sanacijo na JP 965751 Švent – Pihler – Polenek – Žeblarjeva kapela (pri domačiji 
Alekš).  
 

T.1.2 Geografsko-geomorfološki opis trase 
 

Trasa ceste na območju plazu poteka po obrobju Paškega Kozjaka v K.O. Klanc. Na 
obravnavanem območju je aktiviran zemeljski plaz pod cesto in daljše plazišče na 
brežini nad cesto. Za določitev geoloških razmer je bilo mesto porušitve plazu pod 
cesto preiskano z raziskovalnimi vrtinami. 
 

T.1.3 Opis območja plazu 
 

Na JP se je na odseku ceste v dolžini ca. 10m aktiviral zemeljski plaz že v času 
močnih dežnih padavin med 17. in 19. septembrom 2010. V času junijskih dežnih 
padavin v letu 2019 (močno neurje s poplavami in točo 22. in 23. junija) so se 
razmere na plazu pod cesto še poslabšale in dodatno aktiviralo plazišče na brežini 
nad cesto  v dolžini 120m. 
Vozišče je v makadamski izvedbi, mešanem cestnem profilu, na območju plazu pod 
cesto v desni krivini, na območju plazenja brežine nad cesto pa v blagi levi krivini.  
Na območju plazu pod cesto sega odlomna razpoka in posedek preko celotnega 
vozišča. Vozišče je na območju plazu posedeno na celotni širini. Nariv zemeljskih 
mas je na brežini 25m pod voziščem. Za prevoznost vozišča je potrebna stalna 
izravnava vozišča s tamponskim materialom, rob vozišča pa je podprt z zabitimi 
jeklenimi profili. 
Na območju plazišča na brežini nad cesto odlomna razpoka poteka do zgornjega 
roba vkopne brežine, nariv zemeljskih mas je na vozišču, zato je potrebno stalno 
čiščenje narinjenega materiala iz ceste. 
Površinska voda ki priteče po cesti se v območju krivine na plazu pod cesto preliva 
na brežino, v nadaljevanju pa se voda odvaja po cesti ob vznožju brežine.   

Pričakovati je, da se bo območje splazitev še razširilo zaradi odprtih odlomnih razpok 
ob neugodnih vremenskih razmerah. 
 

T.1.4 Pregled že opravljenih raziskav na območju plazov  
 

Na obravnavanem območju so bile izvedene geološke raziskave plazu pod cesto že 
v letu 2011.  
 

T.2  Terenska dela 
 

Terenske raziskave so obsegale geodetski posnetek obravnavanega območja v juliju 
2019 in raziskovalno vrtanje s spremljajočimi raziskavami, ki je bilo izvedeno že v letu 
1911. 
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T.2.1 Inženirsko-geološki pregled terena 
 

Trasa ceste poteka po gričevnatem terenu, delno v nasipu, delno v ukopu. Plazovi  
so se aktivirali na pobočju, ki ga gradijo miocenski sedimenti. Osnovne geološke 
podatke smo povzeli po Osnovni geološki karti Slovenije v merilu 1:100000, list 33-55 
Slovenj Gradec.  
 

T.2.2 Opis raziskovalno vrtalnih del 
 

Za pridobitev potrebnih podatkov o plazu je bil izveden geodetski posnetek terena in 
terenske preiskave. Geodetski načrt je vpet v prostor z Gauss-Krugerjevimi 
koordinatami.  
Terenske preiskave so obsegale inženirsko geološko prospekcijo terena in 
raziskovalno vrtanje z izvedbo standardnih dinamičnih penetracij in  meritve enoosne 
tlačne trdnosti z žepnim penetrometrom. Sestav tal je bil ob izvajanju sondažnih del 
opredeljen z razvrstitvijo zemljin po AC klasifikaciji.  
 

Preglednica 1: Obseg terenskih del 
 
 

Vrsta raziskav Obseg del Rezultati 

Sondažno vrtanje 
- glina, pesek 
- prepereli lapor  
- lapor                                  

 
16,9m                
1,8m 
3,0m 

 
geotehnični profili vrtin 
geotehnični profili vrtin 
geotehnični profili vrtin 

Preiskave v vrtinah 
- SPP 

 
5pr. 

 
geotehnični profili vrtin 

Geotehnični popis vrtin 21,7 m geotehnični profili vrtin 

Odvzem vzorcev 6 vz.  

Geodetski posnetki vrtin 3pos. geotehnični profili vrtin 

 

Za določitev sestave tal v območju porušitve plazu pod cesto so bile izvrtane tri 
raziskovalne vrtine skupne dolžine 21,7m. Vrtini V1 in V3 sta locirani ob desnem robu 
cestišča, vrtina V2 pa na brežini pod cestiščem. Vrtalna dela so se vršila s strojno 
vrtalno garnituro MVS-3, med 09.02.2011 in 11.02.2011. Vrtina V2 je bila izvedena z 
lažjo vrtalno garnituro, zaradi težkega dostopa na strmi brežini. Izvedena je bila v 
kombinaciji z vrtanjem in izvedbo penetrabilnosti. Vrtine so locirane v 2 prečnih 
profilih. Mesta vrtanja so razvidna iz inženirsko geološke karte v M 1:250 v prilogi št. 
7.1 in geoloških prečnih profilih v prilogi št. 7.2. 
 

 

Preglednica 2:  Podatki o nadmorskih višinah ustij vrtin, globinah in nivojih vode 
 

Oznaka vrtine Kota terena 
(m) 

Globina 
(m) 

           Nivo vode  
                 (m)                               

    

V1 503,64 7,0 / 
 

V2 498,43 2,7 / 
 

V3 502,73 12,0 / 
 

 

 
T.2.3 Geotehnične meritve v vrtinah 
 

Geotehnične meritve v vrtinah so obsegale meritve pojavov podtalne vode (PPV) v 
času vrtanja in standardne dinamične penetracije (SPP).  
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T.2.3.1  Nivo vode 
 

V času vrtanja se talna voda ni pojavila v nobeni vrtini. Vezana je na bolj propustne 
peščene sloje zemljin. Njena količina se spreminja, odvisna je predvsem od 
vremenskih razmer, lahko pa tudi od umetnih posegov v prostor.   
 

T.2.3.2  Standardne penetracijske preiskave  
 

Preiskave standardne dinamične penetracije 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 trdnosti teh materialov. V raziskovalnih vrtinah je bilo opravljenih 8 
preizkusov, njihovi rezultati (ne korigirane vrednosti) pa so podani na geoloških 
prečnih in popisih vrtin v prilogah št. 7.2 in 5. 
 

Interpretacija rezultatov preizkusov je izvedena v skladu z zahtevami EUROCODE 
7/3, ki zadeva uporabo in vrednotenje rezultatov SPT testov. Za uporabljeno vrtalno 
opremo je upoštevan korekcijski koeficient prenosa energije k60 = 1,05 ter korekcije 

zaradi uporabe konice (), dolžine drogovja () in koeficienta napetosti v zemljini, 
prekonsolidacije in gostote (CN). Merjene vrednosti SPP, korigirane vrednosti, 
relativna gostota, strižni kot in pripadajoče zemljine so prikazane v preglednici 3.  
 

Preglednica 3:  Podatki SPP 
 
 

Vrtina Globina  
(m) 

N/30.5 cm 
Cm/60 ud. 

N60 (N1)60 DR 

(%) 
 

() 

Klasifikacija 

        

V1 2,85 23 15,9 13,6   peščena gl. tež. gn. 
kon. z vl. hribine 

 6,15 3cm/60ud     peščeni lapor 

V3 3,15 18 12,1 10,6   peščena gl. tež. gn. 
kon. z vl. hribine 

 7,15 21 13,7 15,7   peščena gl. tež. gn. 
kon. z vl. hribine 

 11,20 4cm/60ud     peščeni lapor 

 
Gostoto nekohezivnih zemljin in konsistenco kohezivnih zemljin lahko ocenimo na 
osnovi nekorigiranih vrednosti po tabeli: 
 

NEKOHEZIVNE ZEMLJINE KOHEZIVNE ZEMLJINE 

Odpor 
proti 

prodiranju 
konice  
c Mpa 

št. udarcev 
za 1 čevelj 
=30.5cm 

penetracije 
N 

 
Relativna 

gostota RD 
% 

 
 

Stanje 
gostote 

Odpor proti 
prodiranju 

konice  
C MPa 

Št. Udarcev 
za 1 čevelj 
=30.5cm 

penetracije 
N 

 
 

Konsistenca 

 
Enoosna 

tlačna 
trdnost 
Mpa 

<15 4 0-20 Zelo rahlo <5 2 Židka 0.25 

15-40 4-10 20-40 Rahlo 5-10 2-4 Lahkognetna 0.25-0.50 

40-120 10-30 40-60 Sredn. gosto 10-15 4-8 Srednje 
gnena 

0.50-1.00 

120-200 30-50 60-80 Gosto 15-30 8-15 Težko gnetna 1.00-2.00 

>200 50 80-100 Zelo gosto 30-60 15-30 Poltrdna 2.00-4.00 

    >60 >30 Trdna >4.00 
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Penetrabilnost, oziroma stopnjo preperelosti hribine smo ovrednotili po A. C. 
Stamatopaulusu in Kotziasu, ki podajata naslednje merilo: 
 
 
            0-1 cm   (60 udarcev)                    zelo nizka penetrabilnost 
            2-4 cm   (60 udarcev)                    nizka penetrabilnost 
            5-8 cm   (60 udarcev)                    srednja penetrabilnost 
            9-15 cm (60 udarcev)                    visoka penetrabilnost 
          16-30 cm (60 udarcev)                    zelo visoka penetrabilnost 
 

T.3  Laboratorijske preiskave 
 

Laboratorijske preiskave fizikalno mehanskih lastnosti zemljin so bile izvedene na 3 
vzorcih, določene so naravna vlažnosti, konsistenčne meje židkosti in plastičnosti, 
indeks plastičnosti ter indeks konsistence. 
Rezultati preiskav so podani na preglednicah laboratorijskih preiskav v prilogi št.6. 
 

Relativna vlažnost (w) zemljin je bila določena skladno s standardom JUS U.B1.012 

s sušenjem zemljin pri temperaturi 105 C do konstantne teže. 

Rezultati preiskave: 

vzorec iz vrtine  vzorec iz vrtine V1 (3,6-3,7m) w=16,87%, vzorec iz vrtine V3 (75-
7,6m) w=27,40% in vzorec iz vrtine V3 (9,1-9,2m) w=22,20%.  

Konsistenčna meja židkosti (wL) je bila določena s konusnim penetrometrom 
(Britanski konus), meja plastičnosti (wP) pa z izdelavo svaljkov skladno z BS 1377. 
Indeks plastičnosti  (IP) predstavlja vsebnost vode v zemljini med obema 
konsistenčnema mejama ( IP = wL – wP). Indeks konsistence (IC) številčno opredeljuje 
konsistenčno stanje zemljine pri njeni naravni vlažnosti ( IC = (w - wL)/ IP).  
 

Rezultati preiskave: 

vzorec  iz  vrtine  V1  (3,6-3,7m)  wL=35,44%, wP=19,66%, Ip=15,78% in Ic=1,176, 
vzorec iz vrtine V3 (7,5-7,6m)  wL=47,91%, wP=23,91%, Ip=24,62% in Ic=0,833, 
vzorec iz vrtine V3 (9,1-9,2m) wL=34,18%, wP=21,59%, Ip=12,59% in Ic=0,951. 
 

T.4  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.   
 

Podatki vrtin kažejo, da so zemljine v območju plazu po celotni globini podobne 
sestave. Glede na njihove fizikalno mehanske lastnosti jih tako lahko razdelimo v dve 
karakteristični plasti. Prvo plast predstavljajo peščene gline v težko do poltrdnem 
konsistenčnem stanju z vložki hribine. Gline so odložene na plasti preperelega 
laporja poltrdne konsistence, ki nalega na strmi podlagi laporja sive barve, srednje do 
nizke penetrabilnosti. Slednji se pojavi v globinah od 5,0m  do 11m in predstavlja 
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stabilno podlago. Podtalna voda se v času vrtanju ni pojavila v nobeni vrtini. 
Iz porušene brežine nad cesto je vidno, da je zdrsel krovni sloj peščeno meljne 
zemljine po strmi podlagi plastovitega preperelega laporja z narivom zemljine na 
vozišče.  
 

 
 

T.5  Geotehnični pogoji za sanacijo plazu 

 Fizikalno mehanske lastnosti zemljin 
 

Povprečne fizikalno mehanske lastnosti zemljin iz obravnavanega območja, 
interpretirane na osnovi terenskih raziskav in laboratorijskih analiz so za opisane 
sloje zemljin sledeče:  
 

Zemljina Prostorninska teža Kohezija Strižni kot 

    

I. plast – (de)    

Peščena glina sred.gn. do tež. kon. 19,0 kN/m3 0,0 kN/m2 27° 

II. plast – ( )    

Prepereli lapor 21,0 kN/m3 8 kN/m2 30° 

Peščeni  lapor 23,0 kN/m3 20 kN/m2 32° 

 

T.6 Zaključki in predlogi 
 

Na osnovi analiziranih podatkov o globini hribinske osnove in sestave brežine, 
predlagamo sanacijo plazu pod cesto z izvedbo podporne AB sidrane pilotne stene, 
sanacijo plazovite brežine nad cesto pa z oporno kamnito zložbo, odvodnjavanjem 
zalednih in površinskih vod ter obnovo vozišča.   
 

 
 

Priloga: fotodokumentacija 
 

 
Maribor, julij 2019                                                          Sestavila: 

                                                                                Manica Škrabl, ing.gr.   
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Plaz pod cesto 
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Plazenje brežine nad cesto 
 
 


