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T. TEKSTUALNI DEL 
 

T.1. TEHNIČNO POROČILO 
 

T.1.1 OSNOVE ZA PROJEKT SANACIJE 

 

Pri izdelavi projekta za izvajanje sanacije plazu na brežini, ob Platiševi cesti, smo 

kot projektne osnove uporabili naslednje podloge: 

� geodetski posnetek obravnavanega območja, 

� geološko – geotehnični elaborat naslovom: »Geološko – geomehansko poročilo«, 

ki ga je izdelalo podjetje Geologija d.o.o. Idrija, odgovorni projektant Jože 

Janež, univ.dipl.inž. geol., februar 2011. 

 

 

T.1.2 SPLOŠNO 

 

Na Platiševi cesti se je v brežini nad opornim zidom pojavil plaz.  Z brežine je 

zdrsnil del materiala in deloma zasul tudi cesto. Cesta zaradi tega ni bila 

poškodovana. Plaz v brežini se je aktiviral v širini okrog 20 m. 

 

Vzrok za nastanek zdrsa je podzemna voda, ki je zatekala v brežino. Za odpravo 

tega bo potrebno najprej zajeti vode in jih speljati po ceveh v bližnjo grapo in šele 

nato pristopiti k sanaciji degradirane brežine. 

 

 

T.1.3 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

 

Pri izdelavi projekta za izvajanje del sanacije brežine smo uporabili podatke iz že 

izdelanega geološko – geomehanskega poročila in ugotovitve na terenu. Kot osnova 

za izdelavo načrtov je služil geodetski posnetek območja. Prikazan je na prilogi 2.  
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T.1.4 POGOJI ZA IZVEDBO 

 

Lokacija obravnavanega območja je prikazana na pregledni karti v merilu 1:5.000 

na prilogi 1. 

 

Rezultati terenskih preiskav in inženirsko – geološkega kartiranja kažejo, da bo 

potrebno zdrselo in degradirano brežino zaščititi z opornim zidom. Dolžina 

opornega zidu je 32 m. 

 

Rezultati terenskih preiskav in inženirsko – geološkega kartiranja kažejo, da bo 

potrebno zdrselo in degradirano brežino zaščititi z opornim zidom. Kot oporno 

konstrukcijo smo torej izbrali armirano betonski težnostni zid, ki lahko s svojo 

oblikovno in težnostno zasnovo ter maso sodelujoče zemljine prenaša zaledne 

pritiske zemljine in koristne obtežbe na temeljna tla. Tak zid smo izbrali predvsem 

zaradi slabih lastnosti temeljnih tal, ki se nahajajo v podlagi in v zaledju. Statični 

izračuni so pokazali, da mora imeti zid za dosego večje stabilnosti tudi konzolo. 

Dolžina konzole je 15 m, širina 1,5 m in debelina 0,5 m.  

 

Zid se gradi z dvostranskim opaženjem. Celotna konstrukcija opornega zidu je v 

betonu kvalitete C25/30 z dodatkom XC4 in XF4. Zid se gradi v šestih kampadah 

dolžine po 5,3 m razdeljen pa je z eno dilatacijo. Povprečna globina temeljenja je 

2,0 m (spredaj je noga temelja na globini 1,8 m zadnji del pa je temeljen na 

globini 2,2 m) in je določena na osnovi statičnih izračunov.  

 

Izkop za temelj zidu je potrebno izvajati v kampadah dolžine po 5,3 m. Celotna 

konstrukcija je sestavljena iz šestih kampad. Izkopni profil mora biti večji od 

prereza zidu zaradi opaženja. Upoštevati pa je potrebno tudi izvedbo zasipa na 

zaledni strani, ki mora biti ustrezno komprimiran, tako da doseže dinamični modul 

EVD = 100 MPa. Zasip se vgrajuje z utrjevanjem do višine konzole. Nad konzolo se 

zasip ne sme vgrajevati z vibriranjem, dovoljeno je samo statično utrjevanje. V 

izkop za temelje se najprej položi podložni beton C12/15 v debelini 10 cm in nato 

nanj potrebna armatura.  

 

Betoniranje stene se izvaja po dograditvi temeljnega dela, ki služi kot podlaga za 

postavitev opažnih elementov. V prvi fazi se stena izvede do višine konzole. Po 

zabetoniranju konzole se izvede še preostali del zidu in nato zaledni zasip.  
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Zaradi velike višine opornega zidu in strme brežine nad njim predlagamo, da se na 

krono zidu postavi žična ograja.    

 

 

T.1.5 GEOLOŠKO – GEOTEHNIČNI ELABORAT (POVZETEK) 

 

Geološko - geotehnični elaborat je izdelalo podjetje Geologija d.o.o. Idrija, 

odgovorni projektant Jože Janež, univ.dipl.inž.geol., februar 2011.  

 

Hribinsko osnovo terena na obravnavanem območju gradijo psevdoziljski skladi, ki 

sestoje iz temnosivega skrilavega glinovca, litičnega in tufskega peščenjaka ter 

keratofirskega tufa. Matična hribinska podlaga je preko celotnega območja prekrita 

s pokrovom gline in glinastega grušča.  

 

Inženirsko geološke in geomehanske razmere  

 

Izveden je bil en sam sondažni izkop, ki je pokazal, da temeljna tla nad hribinsko 

osnovo skrilavca sestavljajo plasti gline in zaglinjenega grušča. Tudi v zaledju 

plazine se nahajajo ti materiali, ki imajo slabe trdnostne in deformabilnostne 

lastnosti.  

 

Hidrogeološki podatki  

 

Daleč v zaledju se nahaja močilo, katerega voda zateka v plazino in je tudi glavni 

povzročitelj nastalega plazu. V okviru tega projekta bo potrebno zajeti to vodo in 

jo potem v plastičnih ceveh preko vtočnih  jaškov speljati v grapo. Vtočni jaški so 

potrebni za čiščenje cevi. Predlagamo, da se iz zgornjega platoja cevi položi ob 

notranji strani dostopne ceste in nato v grapo.       

    

 

T.1.6 OBSTOJEČE STANJE 

 

Na Platiševi cesti se je v brežini nad opornim zidom pojavil plaz.  Z brežine je 

zdrsnil del materiala in deloma zasul tudi cesto. Cesta zaradi tega ni bila 

poškodovana. Plaz v brežini se je aktiviral v širini okrog 20 m. 

 

Vzrok za nastanek zdrsa je podzemna voda, ki je zatekala v brežino.  
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Ob pojavu plazenja obstoječi armirano betonski zid višine od 1,2 m do 1,8 m in 

debeline 30 cm ni bil poškodovan, niti ni opaziti eventualnih deformacij ali nagibov 

zidu.   

 

 

T.1.7 SANACIJSKI UKREPI 

 

V projektu smo obdelali ureditev podzemnih vod in pa izdelavo novega opornega 

zidu. Na obravnavanem območju se je v dolžini cca 20 m pojavil plaz v brežini nad 

cesto. Brežina je močno poškodovana in del materiala iz brežine se je zrušil na 

cesto.  

 

Za sanacijo bo potrebno zgraditi nov oporni zid. Predvideni oporni zid je armirano 

betonski težnostni zid s konzolo na globini 3,10 m pod krono zidu. Zid je debel 0,9 

m. Njegov nagib je 5 :1, njegova višina pa se spreminja od 2 m do 7,1 m.  Za 

temelj zidu se izvede izkop do maksimalne globine 2,30 m. Zid bo temeljen v 

podlago gline in zaglinjenega proda.    

 

Vodo izza zidu se spelje s pomočjo drenažnega tepiha, ki se ga pritrdi na steno zidu 

in drenažne cevi premera Ø150 mm. Drenažni tepih se na lokaciji konzole polaga le 

pod konzolo, na mestih, kjer konzole ni se tepih položi po celotni višini zidu. 

 

 

T.1.7.1 Faznost izvajanja del 

 

Pred pričetkom izdelave opornega zidu je potrebno najprej urediti in zajeti 

zaledno vodo, ki sedaj zateka v plazino. Na platoju nad plazom, kjer se nahaja 

močilo iz katerega voda nekontrolirano zateka v brežino, je potrebno izvesti dva 

drenažna jarka  v obliki črke Y. Vodo se potem spelje s plastično cevjo Ø 300 mm v 

vtočni jašek globine od 1 m do 2 m in premera 1,0 m. Vsega skupaj so predvideni 

trije jaški, ki so potrebni za zmanjšanje vodne energije in za čiščenje cevi. Iz 

zadnjega jaška, ki se nahaja ob dostopni poti se potem s plastično cevjo Ø 300 mm 

spelje vodo navzdol ob notranji strani dostopne poti v bližnjo grapo.  

 

Gradnja novega zidu mora potekati od profila P-6 proti profilu P-1, to je v smeri 

Cerknega. Star, obstoječi zid, se v fazi gradnje ne sme porušiti v celoti, ampak se 
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ga ruši skladno z napredovanjem oziroma gradnjo novega AB zidu. S takim načinom 

gradnje se zagotovi varnost ter večja stabilnost pred zdrsom materiala, ki se 

nahaja v brežini za obstoječim zidom. 

Izkop za temelje novega zidu se izvaja v kampadah dolžine od 4 m do 6 m in sproti 

podzidava z izgradnjo temeljnega dela novega zidu. Na dno izkopa se položi 

podložni beton C12/15 v debelini 10 cm. Nato se zgradi temeljni del zidu v betonu 

C25/30 z dodatkom XF4 in XC4. 

 

Na območju splazitve mora biti izkopni profil večji od prereza zidu zaradi 

opaženja. Upoštevati je potrebno tudi izvedbo zasipa na zaledni strani, ki mora biti 

ustrezno komprimiran, tako da doseže dinamični modul merjen s ploščo EVD = 100 

MPa. Zasip se vgrajuje z vibracijskim komprimiranjem do višine konzole. Nad višino 

konzole se za vgrajevanje materiala ne sme uporabljati vibracijskega utrjevanja.  

 

Oporni zid se izvede s postavitvijo armature in dvostranskim opaženjem. Debelina 

zidu je 0,9 m. Betoniranje stene se izvaja po dograditvi temeljnega dela, ki služi 

kot podlaga za postavitev opažnih elementov. V prvi fazi se stena izdela do višine 

konzole. Po zabetoniranju konzole se izvede še preostali del zidu in zaledni zasip 

za končno ureditev v nagibu 2 : 3.  

 

Pred pričetkom vgrajevanja komprimiranega zasipa se ob zid pritrdi drenažni tepih 

(sistem Enkadrain) z drenažno cevjo premera Ø 150 mm. Na mestu konzole je tepih 

položen le pod konzolo, drugje pa po celotni višini zidu. 

 

Na koncu se uredi še končne brežine nad krono zidu do zgornje dostopne poti. Za 

zagotovitev stabilnosti je potrebno raščene brežine stopničiti, kot je prikazano na 

prečnih profilih. Končne brežine je potrebno zgraditi iz kvalitetnega materiala. 

Material se vgrajuje v horizontalnih plasteh debeline 40 cm. Ob vgrajevanju je 

potrebno material sproti utrjevati zato, da se lahko doseže stabilne brežine v 

naklonu 2 :3.         

 

 

T.1.7.2 Organizacija prometa med gradnjo 

 

Med sanacijskimi deli bo potrebna polovična zapora ceste. Polovična zapora vozišča 

se uredi s postavitvijo predpisanih znakov in obvestilnih tabel. V času sanacije bo 

promet urejen s semaforji. 
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T.1.7.3 Deponije 

 

Odvečni izkopani material je potrebno odpeljati na trajno deponijo. Izkopani 

material, ki se po izkopu lahko ponovno uporabi, pa se odloži na začasno deponijo. 

 

 

T.1.7.4 Izvedba odvodnjevanja  

 

V okviru sanacije je potrebno najprej zajeti zaledne podzemne vode in jih speljati 

stran od brežine. To se izvede z dvema drenažnima jarkoma, vodo pa se potem s 

plastičnimi cevmi preko vtočnih jaškov, kot je prikazano na prilogi 3 na tlorisni 

situaciji in na prilogi 12 v prečnem prerezu, spelje navzdol ob notranjem robu 

dostopne poti do grape.  

 

Za opornim zidom je potrebno na zaledni strani prav tako urediti odvodnjevanje 

podzemne vode. To se izvede s pritrditvijo drenažnega tepiha na zid in postavitvijo 

drenažne cevi premera Ø 150 mm na temelj zidu.       

 

  

T.1.7.5 Ureditev brežin in okolice  

 

Po izvršeni sanaciji degradirane brežine z opornim zidom je potrebno brežino med 

krono zidu in zgornjo dostopno potjo urediti v naklonu 2:3. Kvaliteten material se 

vgrajuje na predhodno stopničeno brežino v horizontalnih plasteh debeline 40 cm. 

Končno se brežine še zahumusira in zatravi.   

 

 

T.1.7.6 Statični izračun 

 

Statične izračune smo naredili ob upoštevanju geotehničnih parametrov 

nastopajočih zemljin in hribin, ki so podani v geološko – geomehanskem poročilu.  
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Statične analize armirano betonskega opornega zidu smo naredili s programom 

Larix. Izračuni so prikazani na prilogi 14.  

 

Generalno stabilnostno analizo in statične izračune obenem, smo naredili s 

programom Plaxis. Postavljeni numerični model smo analizirali z uporabo metode 

končnih elementov. Vse izračune smo naredili v profilu P-4, ki predstavlja najbolj 

kritičen prerez. Izračuni narejeni s programom Plaxis so prikazani na prilogi 15.  

 

 

T.1.7.6.1 Parametri za izračun 

 

Za dimenzioniranje predvidenih podpornih ukrepov smo uporabili geomehanske 

parametre, ki so podani že v geološko – geomehanskem poročilu. Nekatere 

vrednosti smo nekoliko modificirali.   

 

Vsi izračuni so narejeni z upoštevanjem naslednjih parametrov:  

 

1. Zasip  

prostorninska teža  γ = 20 kN/m3 

kohezija   c = 5 kPa 

kot notranjega trenja φ = 35° 

modul stisljivosti  Mv = 65 MPa 

Poissonov količnik   ν = 0,30  

 

2. Skrilavec 

prostorninska teža  γ = 22 kN/m3 

kohezija   c = 30 kPa 

kot notranjega trenja φ = 35° 

elastičnostni modul   Mv = 120 MPa 

Poissonov količnik   ν = 0,30 

 

3. Meljasta glina  

prostorninska teža  γ = 19 kN/m3 

kohezija   c = 5 kPa 

kot notranjega trenja φ = 32° 

modul stisljivosti  Mv = 20 MPa 

Poissonov količnik   ν = 0,30 
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4. Nasip  

prostorninska teža  γ = 20 kN/m3 

kohezija   c = 3 kPa 

kot notranjega trenja φ = 35° 

modul stisljivosti  Mv = 60 MPa 

Poissonov količnik   ν = 0,30 

 

5. Zaglinjen prod  

prostorninska teža  γ = 20 kN/m3 

kohezija   c = 5 kPa 

kot notranjega trenja φ = 33° 

modul stisljivosti  Mv = 60 MPa 

Poissonov količnik   ν = 0,30 

 

 

T.1.8 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

 

Projekt predvideva sanacijo degradirane brežine, ki je splazela, z izgradnjo 

armirano betonskega težnostnega zidu. Vidni del zidu je visok od 2 m do 7,1 m, 

njegova debelina pa je 0,9 m. Zid ima na globini 3,1 m od vrha zidu konzolo, ki 

izboljša statično stabilnost zidu. 

 

Vsa zemeljska dela se izvedejo s pomočjo mehanizacije. Izkopni material se 

transportira na predvideno deponijo. 

 

Pred pričetkom gradnje zidu je potrebno zajeti zaledno vodo in jo speljati stran od 

degradirrane brežine. To se izvede z vgradnjo dveh drenažnih reber na gornjem 

delu platoja, nato pa se voda s plastičnimi cevmi preko treh vtočnih jaškov spelje 

navzdol ob dostopni cesti do grape. 

 

Gradnja novega AB zidu mora potekati v smeri proti Cerknem, od profila P-6 do 

profila P-1. Izkop mora tako kot gradnja zidu potekati v kampadah od 4 m do 6 m. 

Med izkopom za temelj zidu je potrebno pozornost nameniti stabilnosti zaledne 

izkopne brežine. V kolikor se pojavijo znaki nestabilnosti je potrebno izkop za 

temelj na zgornji strani zaščititi z zabitimi zagatnicami oziroma tirnicami, ki jih je 

potrebno založiti s plohi. Na območju obstoječega zidu je potrebno le-tega rušiti 
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kampadno, skladno z napredovanjem gradnje. Obstoječega zida se nikakor ne sme 

porušiti v celoti. 

 

Predlagamo, da se izkop izvaja v kampadah od 4 m do 6 m in se sproti vgrajuje 

temeljni del zidu in zid do višine konzole. 

 

Po izdelavi temeljnega dela zidu se na ta del postavi armaturo in se zid 

obojestransko zaopaži. Zid se zgradi do višine predvidene konzole. Po razopaženju 

se na zid pritrdi drenažni tepih in na spodnji del temelja se položi drenažno cev 

F150 mm. Nato se prične vgrajevati zaledni nasip, ki mora biti dobro komprimiran. 

Izmerjeni dinamični modul, merjen s togo ploščo, mora biti EVD = 100 MPa. Na ta 

zasip se postavi armaturo in vgradi še konzolo. Po izgradnji konzole se dogradi še 

zid do zahtevane višine. 

 

Po izdelavi zidu se uredi še brežine nad krono zidu in zgornjo dostopno cesto. 

Brežine se uredi v nagibu 2:3, nato je potrebno vgrajevati kvaliteten gramozni 

material. Brežine se vgrajuje v horizontalnih plasteh debeline od 30 cm do 40 cm in 

se jih sproti utrjuje. Končno se brežine še zahumusira in zatravi. 

 

 

T.1.9 KOMUNALNI VODI 

 

Projekt sanacije degradirane brežine predvideva izgradnjo armirano betonskega 

zidu. Ker temelj oporne konstrukcije sega skoraj 2 m v cesto je potrebno pred 

gradnjo pridobiti podatke o poteku komunalnih vodov. V primeru ugotovitve, da se 

na območju nahajajo kakršnikoli vodi je potrebno kontaktirati odgovorne osebe in 

ustrezno ukrepati. 

 

 

T.1.10 ZAKLJUČEK 

 

Projekt za sanacijo splazele degradirane brežine je bil narejen ob skromnih 

geološko – geomehanskih raziskavah. Narejen je bil samo en sondažni izkop, ostali 

podatki pa so se pridobili iz vrtin, ki so bile narejene v neposredni bližini za 

potrebe sanacije plazu »Tušar«.  
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Predlagamo, da se vsaj na začetku pri izdelavi izkopa za temelj zidu zagotovi 

geološko spremljavo, ki potrdi ujemanje geološke sestave s prognozirano. 

 

V primeru, da se pri izdelavi izkopa za temelj zidu naleti na slabo nosilno glino, 

predlagamo, da se v izkop vgradi 0,5 m debel tamponski sloj, ki pa mora biti dobro 

uvaljan, tako da je izmerjeni dinamični modul EVD = 100 MPa oz. ustrezni modul 

stisljivosti MV = 60 MPa. 

 

Predlagamo, da se zaradi velike višine brežine na krono zidu vgradi žična ograja. 

Prav tako bo potrebno po končani sanaciji ponovno urediti vozišče, vključno z 

dimenzioniranjem voziščne konstrukcije, kar pa ni predmet tega projekta. 

 

Izvedbo sanacije z AB zidom je narekovalo tudi dejstvo, da so na zgornji asfaltni 

dostopni cesti že nastale nove razpoke, ki lahko nakazujejo na pojav nestabilnosti 

brežine.         

 

  

 

 

 

 


