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Inženirsko statični biro d.o.o.  

  

 

TEHNIČNO POROČILO k PZI 

za sanacijo plazu v hudourniški grapi izza kmetije Paličnik,  

lastnik Napotnik Majda, Koprivna, nad cesto LC 052 031  

Šumel-mejni prehod  Luže 

 

 

T.1 PROJEKTNE OSNOVE 

 

  Izhodišče je obstoječa trasa ceste.  

              Geodetske podloge 

  Geomehansko poročilo  

 

 

T.1.1 Splošno 

 
T.1.1.1 Stanje plazišča  

  V močnem deževju 27. aprila  2017 je prišlo do pojava plazu-murastega toka v območju 

hudourniške grape, kateri je zdrsel s strmega pobočja gozda-gozdne vlake.    

              Videno je bilo sledeče: 

                -pojav murastega toka so povzročile v glavnem meteorne in podzemne vode iz gozda, 

cca 350-400 m nad kmetijo Paličnik, katere so prihajale po pobočju z vrha hriba  in se v 

območju nad gozdno vlako prelile v strmo brežino, katero sestavlja skrilavec , tako so se 

začeli prvi zdrsi, 

  -obstoja sum, da je bila izvedena širitev ceste z odkopnim materialom na rob in ta ni imel 

ustrezne stabilnosti, 

  -v območju izhodišča plazu  je odlomni rob širine cca 60 m in dolžine 85 m-100 m; s tega 

območja se je pričelo drsenje v naravni jarek.  

  S tega območja je zdrsnilo cca 500-1000 m3; 

  
 

Območje prelivanja na dolžini cca 60 m  v strmo brežino  Vidno drsenje po pobočju z naklonom 40°-50° 
levo od naravne hudourniške grape                                    v  smeri proti naravni   hudourniški grapi 
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             -naravni jarek ima vzdolžni sklon od 30º-50º, v območju pri kmetiji pa cca 15°-20°, kar je 

imelo za posledico, ob zatikanju plazine na manjših vzdolžnih sklonih, lokalne zajezitve, 

za tem pa so zaledne vode zaradi hidrostatičnega pritiska povzročile premik zajezenega 

materiala. Na ta način se je potencial murastega toka večal in dobival dovolj energije za 

poglabljanje - izpiranje jarka in podiranja dreves premera do 30 cm. Naravni jarek se je 

poglobil za 1-2 m (kar je jasno vidno na obronkih grape,) do skalnate osnove, in 

delno razširil, kar pomeni, da je na celotni poti  iz naravnega jarka izpralo cca 1000 

m3. Dno struge je izpralo do biotitovega granita in granodiorita; 

 

 
 

             -pri pregledu naravnega jarka je bilo vidno, da je nekatera drevesa, rastoča na robu jarka, 

porušilo, kar kaže lokalno na veliko hitrost murastega toka; ocenjujem, da je hitrost  

lokalno dosegala tudi do 50 km/h; 

  -vidno je, da je v naravnem jarku zemljine še do 1-3m3/m1, katero bodo vsake naslednje 

padavine izpirale, ostala podrta drevesa pa so na robu brežin in ni neposredne nevarnosti 

za njihov zdrs v jarek.  

               Največjo nevarnost predstavlja pojav bočnega drsenja brežin (kar se lokalno že 

pojavlja), kajti takrat bodo v jarek ponovno padla drevesa in povzročala zajezitev. 

  Pri ogledu je bilo vidno, da je občina za normalno odvodnjo očistila korito. 
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Pogled iz kanjona proti kmetiji                                     Pogled saniranega korita proti LC; na desni               

brežini je bilo gospodarsko poslopje 

 

 
 

          Pogled iz ceste v smeri korita in kmetije          Viden odstranjen nasip ob lokalni cesti v    

               v dolžini cca70m                  
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          Pogled gorvodno v korito, na predviden jeklen zadrževalnik, kjer bodo skozi »grablje«propustnost materiala, 

do frakcije 300-400mm, ves ostali material se bo zadrževal izza »grabelj«, kapaciteta cca 150-160m3 

 

 
Pogled dolvodno na lokacijo, kjer je predvidena zadrževalna pregrada vsega materiala, kapacitete 

cca 250m3-300m3 
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Kamnito betonsko korito širine 0,8 /1,8m višine 1,0m, do 0,8/3,8m, višine 3m v globjem delu korita 

se izvedejo kaskadni pragovi višine 1-1,5m, za umiritev vodnega potenciala     

 

 

T.1.1.2 SANACIJSKI POSEGI 
 

                        Z ozirom na veliko možnost  ponovitve dogodka predlagam, da se izvede sledeče: 

   -izvede se dostopna pot za mehanizacijo v graben, 

   -najprej se izvede kovinski zadrževalnik (izvrtajo se luknje fi 300mm, postavitev tirnic 

v vertikalo in zalijejo z betonom, postavitev in montaža prečnega pajnerja in opornikov)  

   -izvede se kamnito betonska pregrade, 

   -izvede se AB kamnito betonsko korito z kaskadnimi pragovi in prepustom preko  

korita, 

   -obnova dostopne ceste do kmetije. 

  

   Za stabilnost korita-umiritev potenciala v naravnem žlebu je potrebno izvesti 

jekleni zadrževalnik, kateri bo zadrževal grobi material (skale in drevje). 

              Kamnito betonska pregrada ima funkcijo zadrževanja materiala od 0-

300mm, do nje bo ob koritu struge preko dvorišča omogočen dostop za 

čiščenje pregrade (odvoz materiala). 

   Kamnito betonsko koritu se izvede za odvod vode, katere je po oceni 

vplivnega območja cca 1,2-1,5m3/s, v strmejšem delu korita se izvedejo 

kaskadni pragovi za umiritev vodnega potenciala. 

     

.   
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T.1.4 Geološki geotehnični elaborat 
 Za določitev sestave tal v območju porušitve je  bil izveden geološki pregled terena 

 Istočasno je bilo izvedena na petih lokacijah poizkusna penetracija z zabijanjem jeklene 

tirnice z 300kN nabijalom izkazalo se je ta kljub na konico odrezani tirnici ni bilo možno 

prebiti očitno biotitovega granita, kateri nima niti večjih razpok. Lokalno  je hribinska 

osnova na površini. 

               V prerezu, ki poteka smerno z kamnito betonskim koritom  je vidno, da je na tej lokaciji 

naplavinski nanos, kajti na obeh bokih je hribina 1-3m pod površino. 

 Razlog za nastanek murastega toka je bil  sledeč; ko je prišlo do izgradnje gozdne ceste, 

je le ta v območju nastanka plazu v konkavi, kar pomeni da se vode koncentrirajo  na 

prelivanje v ožjem območju, z tem pa imajo večji potencial za odnašanje krovne plasti. 

Integrirana združitev vseh najslabših okoliščin je povzročila murasti tok, kateri je z 

lahkoto drvel po kanjonu z naklonom 50°-15°, dodatno pa še je pritekala voda iz območja 

gozda. 

 Murasti tok je očitno na lokacijah naletel na naravne ovire, kajti vidno je da so drevesa ob 

bokih korita porušena.  

               V sestavi vezljivih zemljin v pobočju  se pojavljajo pretežno rjave  gline pomešane z 

gruščem, kateri omogoča pronicanje vod v večje globine.  

              Kohezivne zemljine nalegajo na hribinsko podlago.  

  Vse zadrževalne konstrukcije je potrebno temeljiti  v plast kompaktne hribine   

nosilnosti ≥1000kN/m2, ob pogoju da mora biti sprednji del kamnito betonskega 

zidu min. 80-100cm v kompaktnem skalnati osnovi. 

  Temeljna peta mora imeti z 10% naklon proti zaledju. Na dnu izkopa se mora 

vgraditi 20cm sloj betona C 16/20, da bo stik zidu z hribino intakten.  

  

 

T.2  OPIS KONSTRUKCJE 

 

      2.1 Zadrževalnik iz jeklenih tirnic 

   Za zaustavitev nadaljnjega nanosa materiala v območje objektov in LC 052 031, 

je predvidena izvedba jeklenih »grabelj« iz jeklenih tirnic, pravokotno na strugo 

jarka, raster tirnic osno na 50-60cm, na ta način bo zagotovljeno, da bo skozi 

prepust prihajala le voda in deli kamenine do preseka cca 30cm. 

   Funkcija »grabelj«  je da zadrži drevesa in eventuelne večje skale. 

   V območju posega se izvede delovni plato, širine 3m do kompaktne skale. 

   Iz tega nivoja se na vsakih 50-60cm izvrtajo 1,0m globoke vrtine, fi 300mm, 

vanje se vgradijo jeklene tirnice dolžine l=6m, tirnice se zabetonirajo z betonom C 

25/30 z dodatkom expanzije  (nabrekilo) 

   V liniji 1m pod vrhom  tirnic se na sprednji strani se z jeklenimi objemkami 

pritrdi HEA 300, z namenom prerazporeditve lokalnih udarnih sil v tirnice, 

istočasno pa v funkciji podpore vsem tirnicam, kajti na vsaki strani se v skalo 

izvede ležišče za podporo HEA 300. 

   Priporočam da se vsi jekleni deli po končani gradnji pobarvajo z zeleno epoxi 

barvo z namenom bolj sonaravnega izgleda. 

   Pri dimenzioniranju jeklenih »grabelj« je upoštevana udarna sila kotalenja 

kamnov z pripadajočo silo in na popolno zapolnitev do vrha »grabelj«.  

   Na osnovi videnega pri čiščenju je bilo videno, da so v območje korita in ceste 

prihajali kamni preseka do 50cm in mase cca 300kga. 

   Na osnovi zatečenega je privzeto v izračun kotalenje in udarna sila skale 

50/50/50cm z maso cca 312kg, pri potencialu padca-kotalenja z 10m je ta 
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energija cca 31,2kJ, ob predpostavki, da se pri odbijanju cca 50% energije 

izgubi je kinetična energija 0,5 Wp=31,2kJ, iz tega sledi če je podajnost jeklenih 

»grabelj« 50mm daje silo 320kN, dobimo energijo 16kJ.  Polnoplastični 

moment katerega tirnica prenese je 85,5kNm, ta sila pa se s pomočjo HEA 300 

prerazporedi na ostale tirnice. HEA 300 je fiksiran ob bokih v skalo in ima 

vmesno podporo, katera pa je ob direktnem udarca sposobna prevzet to silo. 

 

   Kamnito betonska pregrada 

 

   Izkop za pregrado  se izvede z zasekom v hribinsko osnovo v globino cca 1,0m 

pod koto terena, v primeru nedoseganja tega kriterija je temeljenje potrebno 

poglobiti. 

   Dno izkopa mora biti min 10% v zaledje. 

   Na zaledni strani se uvrtajo luknje fi 36mm, globine 2m, na rastru 1,0m,  v katere 

se v ekspanzijsko cementno maso vgradijo pasivna sidra fi 25mm, katera morajo 

10cm nad koto dna izkopa biti v linijo temelja . 

   Vgradi se 10-20cm sloj betona C 25/30 in priključna armatura za zaledni natezni 

del zidu. 

   V svež beton se vgradijo kamni magmatskega lomljenca 500-1500kg (tonalit).   (z 

ozirom da se bo dobavljal zemeljsko vlažen beton ga je potrebno na mestu 

vgradnje ustrezno navlažiti in ga vibrirati da se bo armatura in taktno sprijela).  

   Na zaledni strani pregrade je potreba takšna pozidava, da se bo v zaledju izvajalo 

AB jedro d=30-40cm.(izvedba nevidnega opaža) 

   Kamnito betonski zid se izvaja v   betonu C 16/20, kateri mora zapolniti vse pore 

med kamni.  

   Kamni morajo biti čisti in po vgradnji je potrebno kamnito zložbo vlažiti, da ne 

bo »izgorel« beton, predvsem če se bodo dela izvajala v poletnem času. 

   Stične ploskve med kamni morajo imeti vsaj 8-10% proti zaledju 

   Vidna stran kamnitih zložb je v naklonu 3:1. 

   Kamnita zložba se izvede iz zmrzlinsko odpornega kamna (tonalit) v razmerju 

40% beton C 16/20 : 60% kamen. 

   Krona na vrhu  se izvede v betonu C 25/30, XF 4,PV II, prereza 25/120cm.  

V srednjem delu pregrade se vgradijo izpusti 30/60cm na razmaku 1,0m v dveh 

vrstah. 

Vzporedno z deli na kamnito betonskem zidu je potrebno izvajati dela na ureditvi 

korita pod kamnito zložbo, to je izvedba podslapja,. 

Dela je potrebno po operativnem planu zastaviti obvezno tako, da ko se bo 

izvajal kamnito betonski zid ob desni strani pod pregrado za dostopno pot 

čiščenja naplavin,  kjer se navezuje korito, je potrebno izgraditi korito do 

kamnito betonskega zidu, z namenom, da se bo vzpostavil homogeni stik med 

AB oblogo korita. 

 

 

T.3 STATIČNI RAČUN 

 

T.3.1 Zasnova 

 

  Statični račun je izveden s programom MIDAS GTS ,kjer je upoštevan  zaledni 

zemeljski pritisk in promet. Izkazana je tudi globalna stabilnost konstrukcij. 
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  Nasutje  =19,0kN/m3 

              Strižni kot =30 

 

T.3.2   Parametri za izračun 

     
Glinen pokrov  

 

Sestava Peščena rjava glina lahko do težko gnetne konsistence  

Prostorninska teža 2,1 18,5-19,5,0 kN/m3 

Strižni kot 1,2 24 

Kohezija 1,2 0-2kPa  

  

  

 

Hribina   

  

Sestava Biotitov granit 

Prostorninska teža 1 28,0kN/m3 

Strižni kot 1 40º  

Kohezija1 40-50kPa 

Tlačna trdnost                               ≥1000kPa ≥ 500kPa 

  

 

    

  

  

T.3.3   Obremenitve in dimenzioniranje 

   Upoštevan je aktivni  zaledni pritisk.  

   Statični model ja zasnovan tako, da bo pregrada togo vpeta konzola. Dodatna 

varnost in vpetje bokov pregrada, kar pomeni da je v smeri struge skoraj 

nepodajna.  

   

   Pri dimenzioniranju jeklenih »grabljh« je upoštevana udarna sila kotalenja 

kamnov z pripadajočo silo in na popolno zapolnitev do vrha »grabelj«.  

 

 

T.3.4   Potrebni izračuni 

   Izkazani izračuni izkazujejo, notranje statične količine in iz njih sledijo: 

              -izkaz stabilnosti na zdrs,  

   -faktor je  1.337≥1,25 

          -max. napetosti v tleh so za merodajne prereze  ne presegajo 244kN/m2, kar je   

bistveno manj od dopustne 1000kPa. 

    

      

T.4 ODVODNJAVANJE 

  Odvodna se izvede z armirano betonskim koritom, kjer se profilirano korito 

izvede se na plast podbetona C 16/20 v debelini cca 10-15cm vgradi Q mreža 226, 

nanjo plast betona cca 10cm in vanjo vgrajeni kamni d=30-40cm.  
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  Koritu v dnu je svetle širine 80cm in izvede v naklonu 2:1, višina korita min. 1m 

do max.  višine 3m, na globjem delu korita se izvedejo kaskadni pragovi višine do 

1,5m. 

  Vzdolž korita se izvede 1,25m ograja  iz ALU stebričkov in alu žičnatega pletiva s 

tremi vodilnim žicami in natezalci. 

  

T.5 ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 

 

  Glavnino izgleda predstavljaja kamen v betonu, katere pa je sonaravnega izgleda, 

za hribovsko območje . 

 

T.6 UREDITEV BREŽIN IN OKOLICE 

 

  Brežine se uredijo skladno s obstoječim terenom in zatravijo v naklonu 1:2 do 1:3 

pravokotno na trapezni kamnito betonski odvodnik. 

 

T. 7       KOMUNALNI VODI 

 

          V območju posega po zagotovilu investitorja ni komunalnih vodov.          

Izbran izvajalec naj v fazi gradnje, preko domačinov preveri ali imajo kakšne 

svoje komunalne vode v območju posega. 

 

T.8        OBNOVA DOSTOPNE CESTE 

Po dostopni cesti v spodnjem delu do kmetije  je pričakovati, da bo prišlo vsled 

težkih kamionov do poškodb, katere je potrebno na koncu sanirati, v ta namen je 

potrebno pred pričetkom gradnje izvesti detajlni pregled in popis obstoječega 

stanja. 

Deformacijski modul EV2 na planumu zgornjega ustroja naj znaša vsaj 60MPa. 

Tamponski sloj naj bo 20-25cm in na vrhu tega sloja naj znaša deformacijski 

modul 80-100 MPa. 

Na pripravljeno podlago se vgradi dograditev ceste  v debelini 7cm  z AC 22surf 

B 50/70, A3. 

Pred vgradnjo bitumenskega betona je potrebno stikovanje z obstoječim voziščem 

pofrezati min 3 cm, stike in obstoječe površine pa  premazati z bitumensko 

emulzijo in  nanjo vgraditi bitumenski beton 4cm AC 11surf B 70/100 A3. 

Na dostopni makadamski cesti, katera ni sposobna vzdržati predvidenih obtežb je 

potrebno pred pričetkom del izvesti lokalne sanacije z drenažami in cesto na teh 

lokacijah dograditi vsaj z 20-40cm slojem lomljenca 0-64mm, Cesto je potrebno 

ves čas gradnje vzdrževati  v fazi  končanja del pa je potrebno dodatno po celotni 

dolžini dograditi z TD 0/32 (100% drobljenca in jo uvaljati na 100 Mpa)  
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T.9  UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 

   Cesta bo tekom gradnje prevozna, potrebno jo je le ustrezno vzdrževati. 

 

T.10 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 

    

  Temeljna tla mora prevzeti geomehanik-nadzor, vse eventuelne spremembe, pa je 

potrebno izvršiti v soglasju s projektantom. 

  Investitor je dolžan, da stanje zaplavljenosti grabelj in pregrade kontrolira po 

vsakem večjem deževju, posebej je potrebno pozornost posvetiti ko bodo polne 

kovinske grablje, kajti za tem bo zaplavljalo betonsko pregrado in ko bo 70% 

polno jo je potrebno očistiti. 

 

T.11  PREDRAČUNSKI ELABORAT 

 
  Upoštevane so povprečne cene v nizko gradnji. 

     Stroški pridobitve stalnih in začasnih zemljišč ni zajet. Popis in predračunski elaborat 

je izdelan skladno s smernicami. 

    Z ozirom, da gre za relativno specifično gradnjo je predvideno 5% nepredvidenih 

del, vendar je za ta dela potrebno izvesti vpis v dnevnik, pri kakršnih kolih večjih 

spremembah pa je obvezno pridobiti soglasje projektanta in recenzenta. 

 

 

 

   Maribor, marec   2018    Sestavil: 

                                                       Metod Krajnc dipl. ing. gr. 
 


