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1. Uvod 

Predmet projekta je na območju Tolminskih korit povečati kapacitete parkirnih površin na območju parcele 
št. 242/1 k.o. Zatolmin. Zaradi strme konfiguracije obravnavanega terena se novo zasnovana parkirna 
površina izvede z razširitvijo obstoječe peščene površine parkirišč z izvedbo ustrezno zasnovanih podpornih 
zidov, oziroma skalometov.  
 
Izhodišče izdelave PZI projektne dokumentacije je izdelan PGD projekt Zunanje ureditve parkirišč in gradnje 
javnih sanitarij v Tolminskih koritih, št.: 2-PGD/2017, Maj 2017- čistopis November 2017, naročnik: Občina 
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin 5222, na katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje št.: 351-
194/2017, z dne 12.11.2018. 
 
Obravnavana PZI projektna dokumentacija obravnava I. FAZO gradnje, ki zajema zunanjo ureditev parkirišč. 
Gradnja javnih sanitarij je predvidena v II. FAZI gradnje in ni predmet obravnave navedene PZI projektne 
dokumentacije. Prav tako ni predmet obravnavane PZI projektne dokumentacije obstoječi podporni zid ob 
cesti v Čadrg in obstoječi kamniti podporni zid, ki oblikuje parkirišče za avtobuse. 
 
V obravnavani PZI projektni dokumentaciji se v skladu s 66. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, 
št. 61/2017) in  tehničnimi normativi, določenimi za ureditev obravnavanega parkirišča, predvidi na lokaciji 
profilov P1, P2, P3, P4, P5, P6 in P7 znižanje podpornih zidov za 30 cm, glede na projektirano višino 
obravnavanih podpornih zidov v zgoraj navedeni PGD dokumentaciji. Iz navedenega razloga je potrebno 
izdelati novo geološko geomehansko poročilo. 
 
Premik podpornega zidu glede na PGD projektno dokumentacijo in sicer za 30cm navzdol, proti površini 
parkirišča, se izvede na lokaciji profilov P4, P5, P6 in P7. Na lokaciji profilov P2 in P3 pa se v določeni točki 
stika dveh nizov podpornega zidu izvede zasuk podpornega zidu, za maksimalno 30 cm, proti obstoječemu 
parkirišču za avtobuse. 
 

2. Geografske razmere  

Obravnavano območje predvidene gradnje se nahaja v Zatolminu v območju vstopa v Tolminska korita. 
Proti severu, vzhodu in zahodu je omejeno večinoma z gozdom in deloma travniki. Južno oziroma 
jugovzhodno mejo predstavlja dostopna cesta. Lokacija je vznožju pobočja, ki pada proti jugovzhodu proti 
reki Tolminki, oziroma na rečni terasi nad Tolminko. Nadmorska višina obravnavane parcele znaša med 224 
in 231 m, spodnji ravninski del ja na nadmorski višini 224 do 225 m. Struga Tolminke je ca 45 m nižje na koti 
180,5 m. Naklon travnatega pobočja nad terasno izravnavo je med 20° in 25° (zaradi gruščev v vznožju 
pobočja), višje navzgor 28°, pod teraso navzdol proti Tolminki pa okrog 36°. 
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Slika 1: Letalski posnetek z lokacijo obravnavanega območja (Atlas okolja, maj 2019) 

 
Slika 2: Relief (Atlas okolja, maj 2019) 
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Slika 3: Položaj lokacije na osnovni geološki karti list Tolmin 

 
 

3. Geološke razmere 

Geološko podlago na obravnavani lokaciji gradijo pobočni grušč in nesprijeta ledeniška morena. Sestava 
obeh je podobna in sicer ju gradi slabo sortiran pretežno karbonatni grušč, ki je lahko rahlo zaglinjen in je 
močno zbit. Lahko se pojavijo tudi večji apnenčevi bloki. Ponekod je material sprijet v rahel konglomerat. 

Gruščnati sedimenti so pokriti s ca 0,4 - 0,5 m debelim slojem humusa.  

 

4. Seizmika 

Obravnavano območje spada po Karti potresne nevarnosti v Sloveniji (MOP, 2001) s povratno dobo 475 let 
v območje zahodne Slovenije, kjer se upošteva projektni pospešek 0,200 g. Temeljna tla po svoji sestavi 
ustrezajo tipu tal E (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1 :2006; profil tal, kjer površinska aluvialna plast z 
debelino med okrog 5 in 20 m, in vrednostmi vs, ki ustrezajo tipoma C ali D, leži na bolj togem materialu z 
vs>800 m/s. 
 

5. Hidrogeološki opis  

Gruščnat material, ki je rahlo zaglinjen je srednje do dobro vodoprepusten. Zaradi zbitosti je lahko 
vodoprepustnost močno zmanjšana samo lokalno. Globlje se lahko nahajajo slabo prepustni sloji 
zaglinjenega grušča, ki onemogoča odtekanje vode. Stalna podtalnica se sicer giblje v nivoju reke Tolminke, 
ki se nahaja na koti ca 180 m n.v. V opisanih plasteh se lahko pojavljajo viseče talne vode, ki se izcejajo iz 
pobočja v zaledju. 
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Površinskih voda na obravnavani lokaciji ni. Območje ni v vodovarstvenem pasu.  
 

6. Inženirsko geološke razmere, stabilnost in erozijska ogroženost 

 
Glede na inženirsko geološke in geomehanske lastnosti prištevamo pobočne grušče in morenski material 
med mešane zemljine. 
 
Teren na predmetni lokaciji obravnavamo kot pogojno stabilen. Morfologija terena na lokaciji in v okolici 
sicer ne kaže na to, da bi se v preteklosti na tem območju pojavljali primeri nestabilnosti. Obstoječi objekti v 
okolici so stabilni. 
 
Teren je srednje erozijsko ogrožen, zato je pri projektiranju in izvedbi del obvezno upoštevati v tem 
elaboratu podane pogoje. 
 

7. Opis posega 

 
Projektna osnova za geomehanski elaborat je Načrt arhitekture, faza PZI, Zunanja ureditev parkirišč in 
gradnja javnih sanitarij v Tolminskih koritih -1. Faza , projektantke Jasmine Šavli Lapanja, št. pr. 1-PZI/2019, 
april  2019. 
 
 

8. Geomehanske razmere in pogoji izvedbe 

8.1 Sestava in karakteristike tal 

 
Sestavo tal in geomehanske karakteristike zemljin smo določili izkustveno na podlagi terenskega ogleda. 
Spodaj so podani geomehanski parametri ugotovljenih slojev. 
 
SLOJ 1: POBOČNI GRUŠČ IN LEDENIŠKA MORENA: Ta sloj se nahaja direktno pod slojem humusa. Je 
mešana zemljina z dobro nosilnostjo. Uvrščamo ga med srednje do dobro vodoprepustne plasti.  

 Strižni kot φ = 32°  
 Kohezija c = 0-1 kPa 
 Prostorninska teža γ = 19,5 kN/m3  
 Dopustna nosilnost Pd= 200 kN/m2 
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8.2 Izkopne kategorije 

 

Tabela 1: Kategorije izkopa (po 5 stopenjski lestvici Direkcije za infrastrukturo RS) 

Sloj Kategorija Naziv 

kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa 

 

 

SLOJ 1– 

Pobočni grušč 

in ledeniška 

morena 
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Drobnozrnata 
(vezljiva) in 
grobozrnata 
(nevezljiva) 
zemljina 

 

Nahaja se pod plodno 
zemljino: 

-v srednje gnetni do trdni 
konsistenci (zemljine), ali 
- v zbitem stanju (pesek, 
grušč, jalovina) 

 

>15% Φ<0,063 mm 

<15% Φ>0,063 mm 

<30% Φ>63 mm 

Φ<300 mm 

 

Buldožer, bager, 
buldožer z 
rijačem 
(občasno) 

 
 

8.3 Pogoji izvedbe  

 
Podporna konstrukcija bo temeljena v sloju rahlo zaglinjenega morenskega grušča. Sloj humusa bo 
potrebno v celoti odstraniti. Glede na globino zmrzovanja, mora biti zagotovljena minimalna globina 
temeljenja podpornih zidov vsaj 0,7 m. 
 
Za podornimi zidovi je potrebno urediti drenažo (podložni beton, drenažna cev fi150, drenažni zasip ovit s 
filcem). Zidove se lahko opremi tudi z izcednicami. 
 
Pri projektiranju podpornih konstrukcij naj projektant-statik upošteva geomehanske karakteristike zemljine, 
podane v poglavju 8 tega poročila in na prilogi 3. 
 
Pred temeljenjem mora biti podlaga uvaljana/komprimirana do dinamičnega deformacijskega modula Evd = 
40 MPa, kar se med gradnjo kontrolira z meritvami z dinamično ploščo s padajočo utežjo. 
 
Posedki bodo minimalni in sprejemljivi, velikostnega reda pod 1 cm. 
 
Pri dimenzioniranju temeljev se lahko računa z: 

- dopustno nosilnostjo temeljnih tal Pd = 250 kN/m2. 
- Modulom reakcije tal Ks = 30000 kN/m3. 

 
Pri izvedbi zemeljskih izkopov je potrebna previdnost. Varne nezavarovane vkopne delovne brežine se lahko 
izvede v naklonu 1:1 (45°). Predlagamo izvedbo po kampadah dolžine 4 m. 
 
Meteorne vode naj se odvaja v obstoječe površinske odvodnike. Ponikanje na lokaciji objekta naj se ne 
izvaja! 
 
Zemeljska dela naj se izvajajo v sušnem obdobju. Izkopni material je potrebno odlagati na stabilno deponijo.  
 
Med izvedbo naj se izvaja geološko geomehanski nadzor, ki bo preverjal ustreznost temeljnih tal in po 
potrebi podal dodatna navodila. 
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4. Priloge 
 

1. Fotografije            
2. Situacija       M 1 : 500   
3. Geološko geomehanski prerezi     M 1 : 250 
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PRILOGA 1: Fotografije 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Foto: Jože Janež 
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