
 

GEOLOŠKO GEOTEHNIČNI ELABORAT          št.: 010-SK/2021 

1.      NASLOVNA STRAN 

 
Številčna oznaka načrta  
in vrsta načrta: 
 
 

 
10. ELABORAT 
 
 

Investitor: 
 
 
 
 
 
 

Občina  

Gorenja vas - Poljane 

Poljanska cesta 87 

4224 Gorenja vas  

 

Objekt: 
 
Odsek: 
 

LC 601681 Volča - Malenski Vrh  
 
med HŠ Malenski Vrh 1 in 2 v dolžini 273 m 

 
Vrsta projektne 
dokumentacije 
 
 

ELABORAT 
preveritve cestnih prepustov na LC 601681 Volča - Malenski Vrh,  
med HŠ Malenski Vrh 1 in 2,  občina Gorenja Vas  - Poljane 

 
 

 
Za gradnjo: 
 
 
 

 
Rekonstrukcija 

Projektant: 
 
 
 

GeoTrias, družba za geološki inženiring d.o.o. 
Dimičeva 14, 1000 Ljubljana 
 

Odgovorni projektant: 
 
 
 
 

Klemen Sotlar, univ.dipl.inž.geol., IZS RG – 0069 
 
 
 
 
 
 

Odgovorni vodja projekta: Klemen Sotlar, univ.dipl.inž.geol., IZS RG – 0069 
 
 
 
 
 
 

Številka elaborata: 010-SK/2021 
 

Številka načrta, kraj in datum 
izdelave načrta: 
 

 
010-SK/2021, Ljubljana 23.2.2021 

 

 



 
 

 
2. KAZALO VSEBINE ELABORATA 
 
 
 

1  Naslovna stran 

2  Kazalo vsebine elaborata 

3  Tehnično poročilo 

4  Risbe 

 
    G.1_Situacija odvodnjavanja – prispevne površine   1:1000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 Stran 2 

 

3 TEHNIČNO POROČILO  

 
ŠT. NAČRTA: 010-SK/2021 
 
1. SPLOŠNO 
 
Predvidena je sanacije LC 601681 Volča - Malenski Vrh, natančneje na odseku ceste med HŠ Malenski Vrh 1 in 
2, v dolžini 273,21 m. Na tem delu so se po obilnem deževju, dne 3.2.2019 sprožili 4 plazovi. Cesta je asfaltna, 
povprečne širine 4,0 m. Na več mestih so robovi ceste posedeni.   
  
Cesta je pozicionirana v SZ pobočju, ki gravitira k potoku Logarščica, ki se v Hotavljah izliva v Poljansko Soro. 
Pobočja so strma in večinoma pogozdena, kopasti vrhovi in grebeni pa so naseljeni ali pa jih prekrivajo travniki 
in sadovnjaki.  
 
Na obravnavanem odseku smo evidentirali 5 cestnih prepustov, ki odvajajo vodo iz cestišča, 2 kombinirana 
prepusta ki odvajata vodo iz cestišča in objektov, ter 2 prepusta, ki sta namenjena le odvodnji objektov, skupaj 
9 prepustov. 
 

 
Slika 1: Pregledna karta z obravnavanim odsekom, ki je označen označen z rdečo črto (Vir: atlas okolja). 



  

 

 Stran 3 

V elaboratu preverjamo prevodnost in ustreznost obstoječih prepustov na obravnavanem odseku LC 601681 
Volča - Malenski Vrh, kjer se načrtuje sanacija ceste v dolžini 273,21 m. 
 
Ob preverbi prepustov (9) smo upoštevali življenjsko dobo ceste 20 – 30 let, s hidrološko analizo pa smo določili 
visoke vode Q 100 pri katerih smo upoštevali tudi vpliv podnebnih sprememb do konca stoletja, in naraščanje 
intenzitete padavin. 
 
Za vsak prepust smo preverili dimenzije pretočnih odprtin.    
 
2. HIDROLOŠKA ANALIZA 
 
Na obravnavanem odseku smo evidentirali 9 cestnih prepustov, od katerih: 

 je 5 cestnih prepustov (PP1, PP4, PP5, PP6 in PP9) 
 sta 2 kombinirana prepusta (cesta + objekt) PP 2 in PP7 
 sta 2 prepusta zaradi objektov (PP3 in PP8) 

 
Terenski ogled prepustov je bil izveden v februarju 2021. 
 
2.1 METODOLOGIJA  
 
S pomočjo javno dostopnih podatkov (ARSO) smo izdelali LIDAR območja (1x1 m) in s programom Surfer izdelali 
senčen relief na katerem smo generirali površinske vodne razvodnice in prispevne količine za vsak posamezen 
prepust. 
 
Za vse obstoječe prepuste smo iz digitalnega modela reliefa konstruirali vodozbirna območja in z uporabo 
empiričnih enačb določili pričakovane količine vode v vsakem prepustu. 
 
2.2 TOPOGRAFSKA ANALIZA 
 
S programskim paketom Surfer smo obdelali digitalni model reliefa za to območje, ki je javno dostopen na 
spletnih straneh ARSO (http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda_Lidar@Arso) in določili 
prispevna območja za posamezne prepuste na lokalni cesti, naklone pobočja in dolžino poti od najbolj 
oddaljenega območja vodozbirnega območja  
 
Slika 1 na naslednji strani prikazuje generirana vodozbirna območja in površinske odtoke vsakega območja. 
Temno modre linije so generirane vodne razvodnice, kar pomeni, da so programsko definirane. Vodni tok se 
izriše po najnižjih točkah posameznega zbirnega zaledja. Tako lahko iz prikaza sklepamo na vodne poti 
površinskih in talnih voda. 
 
Na sliki 2 pa je prikaz obdelanih površin za vsak iztok (prepust) posebej z izračunanimi površinami vodozbirnega 
zaledja. 
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Sliki 1 in 2: Iz modela reliefa izpeljana in obdelana vodozbirna območja za PP1 do PP9. Z zeleno barvo so 
prikazani prepusti.  
 
2.3 DOLOČITEV ODTOČNIH KOFICIENTOV IN NAKLONOV  
 
Iz DMR 1x1 m in DOF_2014 ter situacije ceste in pregleda terena določimo in vrednotimo prispevno območja. 
Pri tem upoštevamo več kot 7% naklon pobočja in 5 letno povratno dobo: 
  

 območja cest, ki so asfaltirana - odtočni koeficient za urbane površine Curb=0,8 
 območje, ki je poraslo s travo -  travnate površina pa Ctr=0,37 
 gozdna površina  - gozd Cgo=0,39 
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Slika 3: karta naklonov na obravnavanem območju (v ˚)  



  

 

 Stran 6 

 
Preglednica1: Koeficient odtoka za različne tipe površine (Chow in sodelavci, 1988: str. 498) 
 
2.4 PADAVINE  
 
Izračune o pričakovanih ekstremnih padavinah podajamo kot projektno osnovo za dimenzioniranje  
ponikovalnic ali določitev cevnih prerezov v primeru odvodnjavanja iz urbanih površin kot so steze, ceste, 
objekti, ipd. Najbližja merilna postaja obravnavni parceli je postaja v Javorju, katere podatke uporabimo  za 
izračun prispevne količine meteornih voda iz urbanih površin. 
 
Postaja: JAVORJE NAD POLJANAMI   
Količina padavin (l/sec/ha) 

trajanje POVRATNA DOBA 

padavin 1 leto 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let  

5 min 219 281 367 423 495 548 601 670 l/sec/ha 
10 min 166 227 311 367 437 489 540 608 l/sec/ha 
15 min 143 195 266 314 373 418 462 520 l/sec/ha 
30 min 124 171 235 278 332 372 411 463 l/sec/ha 
45 min 93 135 193 232 280 316 352 399 l/sec/ha 
60 min 71 107 156 188 229 260 290 329 l/sec/ha 

 
Verjetnost pojavljanja povečanih kratkotrajnih in dolgotrajnih nalivov je v podnebnem scenariju ocenjen kot 
verjeten (pričakovano naraščanje v ekstremnih padavinah je med 1,4 in 2,8 % na desetletje).  
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Višina padavin na letni ravni in pozimi se bo po zmerno optimističnem in pesimističnem scenariju izpustov sredi 
ali konec 21. stoletja znatno povečala. V primeru obeh scenarijev izpustov bo povprečno povečanje letnih 
padavin konec stoletja v primerjavi z obdobjem 1981–2010 do 20 %. Še bolj se bodo padavine povečale pozimi, 
nekoliko bolj na vzhodu države. Že v sredini stoletja se bodo v vzhodni Sloveniji zimske padavine povečale do 
40 %, do konca stoletja pa bo v primeru pesimističnega scenarija izpustov tudi več kot 60 % več zimskih padavin. 
 
Zato tveganje zaradi pričakovanih podnebnih sprememb numerično ovrednotimo z računom povečanja količin 
padavin. Tako v računu upoštevamo pričakovano povečanje intenzitete kratkotrajnih padavin. Dodatni 
prilagoditveni ukrep je zagotavljanje večje kapacitete odvodnje in kanalizacije, pri čemer je glede na 
pričakovane podnebne spremembe upoštevana 14 % večja intenziteta kratkotrajnih padavin.  
 
2.4.1 PRILAGODITVENI UKREPI 
 
Tveganje zaradi pričakovanih podnebnih sprememb bomo numerično ovrednotili z računom povečanja količine 
padavin. 
 
Račun pretokov izvedemo za obstoječe padavinske razmere in za pričakovano povečanje intenzitete 
kratkotrajnih padavin. Pri tem smo upoštevali 14 % povečanje intenzitete padavin. 
 
Razpredelnica: povratne za padavine s 100 letno povratno dobo za različne intervale nalivov  

Trajanje padavin (min) 
Količina padavin (l/s.ha) sedanje 

stanje 
Količina padavin (l/s.ha) projekcija 

do 2100 

5 601 685 
10 540 616 
15 462 527 
20 411 469 
60 244 278 

360 63 72 
1440 26 30 

 
Te podatke se smiselno upošteva pri dimenzioniranju kanalov in prepustov. 
 
2.5 IZRAČUN ODTOČNIH KOLIČIN VODE  
 
Za izračun najprej določimo čas koncentracije. Izberemo enačbo po Kirpich-u: 
 

𝑡 = 0,0078
𝐿 ,

𝑆 ,
 

Kjer je : 
tc čas koncentracije v minutah  
L dolžina poti od najbolj oddaljenega območja vodozbirnega območja  
S povprečen naklon vodotoka  
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Pričakovane količine meteorne vode izračunamo za padavinsko postajo Javorjea s pomočjo racionalne enačbe, 
kjer upoštevamo 10 minutni naliv s povratno dobo 100 let (P100): 
 

Qd = A · I · φ 
kjer je: 
Qd količina vode v l/s 
A površina vodozbirnega območja v ha 
φ odtočni koeficient  
I intenziteta padavin v l/s.ha 
 

Izračun količin meteornih voda z na posameznem prepustu PP1 - PP9 
povpr. 

odtočni 
koeficient 

obstoječe  prognoza 

 
prepust stacionaža površina  dolžina naklon tc  

540  
l/s/ha 

q100(10min) 

 616  
l/s/ha 

q100(10min) 
  m ha m % min   l/s l/s 

PP1 10,7 0,48 95,00 0,56 0,7 0,42 108 123 
PP2 25,5 0,23 73,40 0,58 0,5 0,60 76 87 
PP3 55,8 0,17 112,70 0,29 1,0 0,70 63 72 
PP4 97,8 0,27 127,20 0,37 1,0 0,44 64 73 
PP5 143,0 0,22 133,60 0,47 0,9 0,45 53 61 
PP6 164,5 0,25 126,40 0,49 0,9 0,43 59 67 
PP7 186,4 0,83 153,00 0,42 1,0 0,65 292 333 
PP8 206,5 0,07 38,00 0,64 0,3 0,75 28 32 
PP9 252,8 0,54 113,00 0,55 0,7 0,43 125 142 

 
 
3.0 HIDRAVLIČNA PREVODNOST PREPUSTOV  IN PREDLAGANE UREDITVE 
 
Na podlagi izračuna prispevnih kritičnih količin vode ob kritičnem nalivu in dimenzij odvodnikov v nadaljevanju 
izvajamo preverbo pretočnosti prepustov po Manningu. 
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3.1 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP1 na stac. 10,7 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP1; betonska cev FI 40 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,42 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  

 Hitrost vode  v = 3,06 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust 
(cestni)  

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina Prevodnost nove 
odprtine (l/s) 

123,0  BC  FI 40 cm 0,143 m Obst. ustrezna / 

 Ureditev v sklopu sanacije plazu 1, morda nadomestitev z PE cevjo (tip Mapikan). Ureditev odvodnika 
do grape. 

 

 
                FOTO 1,2: prepust PP1 na stac 10,7 m 



  

 

 Stran 10 

3.2 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP2 na stac. 25,5 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP2; betonska cev FI 30 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,60 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  

 Hitrost vode  v = 2,83 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust 
(hišni  + cestni)  

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

87,0 BC  FI 30 cm 0,135 m Obst. ustrezna / 

 PP2 odvaja vodo iz objekta in ceste.  Pod cesto je cev vkopana do vznožja, vendar svetujemo 
podaljšanje odvodnika. 

  

 
               FOTO 3,4: prepust PP2 in odvodnja spodaj 
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3.3 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP3 na stac. 55,8 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP3; PVC cev FI 20 cm, naklon cevi I = 5%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,70 
 Hrapavost cevi  n = 0,018  

 Hitrost vode  v = 2,57 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(hišni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

72,0 PE  FI 20 cm 0,166 m Obst. neustrezna FI 30 

 PP2 se uporablja samo za stanovanjsko hišo št.1. Izračunani pretoki pa upoštevajo tudi cesto in zaledje. 
Ob sanaciji plazu št. 2 svetujemo, da se obstoječi prepust nadgradi in se v odvodnik spelje preko 
dodatnega RJ tudi drenažna voda, ki jo lovimo ob kamniti zložbi.   

 

 
                               FOTO 5,6: prepust PP3 in cev po površini 
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3.4 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP4 na stac. 97,8 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP4; betonska cev FI 40 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,44 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  

 Hitrost vode  v = 2,64 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(cestni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

73,0 BC  FI 40 cm 0,109 m Obst. ustrezna / 

 Prepust PP4 je ob pregledu nedelujoč, oziroma zamašen. Cestna voda odteka naprej.  

 

 
                               FOTO 7,8: prepust PP4 
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3.5 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP5 na stac. 143,0 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP5; betonska cev FI 40 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,45 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  

 Hitrost vode  v = 2,50 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(cestni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

61,0 BC  FI 40 cm 0,099 m Obst. ustrezna / 

 Prepust PP5 je ob pregledu zamašen, odvaja pa tudi vodo iz izvira v zaledju.  
 

 
                   FOTO 9,10: prepust PP5 in bazen 
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3.6 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP6 na stac. 164,5 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP6; betonska cev FI 40 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,43 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  

 Hitrost vode  v = 2,57 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(cestni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

67,0 BC  FI 40 cm 0,104 m Obst. ustrezna / 

 Za prepustom je iztok urejen preko 2eh RJ in vkopane cevi v grapo 
 

  
         FOTO 11,12: prepust PP6 
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3.7 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP7 na stac. 164,5 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP7; betonska cev FI 40 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,65 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  

 Hitrost vode  v = 3,93 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(hišni + cestni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

333,0 BC  FI 40 cm 0,20 m Obst. neustrezna FI 40 cm 

 PP7 je namenjen odvodnji tako gospodarskega objekta, ceste in zaledja. Izračunani pretoki pa 
upoštevajo tudi cesto in zaledje. Ob sanaciji plazu št. 3 svetujemo, da se izdela nov prepust, ki poteka 
čez telo kamnite pete. Uredi naj se tudi odvodnik v nadaljevanju, do grape.   

 

      
            FOTO 13,14: prepust PP7 in cevni iztok 
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3.8 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP8 na stac. 206,5 m 
 
Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP7; PE cev FI 20 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,75 
 Hrapavost cevi  n = 0,018  

 Hitrost vode  v = 1,61 m/s 
 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(hišni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

32,0 PE  FI 20 cm 0,12 m Obst. neustrezna FI 30 cm 

 PP8 je namenjen odvodnji stanovanjskega in pomožnega objekta. Iz ceste se voda odvaja naprej v PP9. 
Izračunani pretoki pa upoštevajo tudi zaledje objekta. Ob sanaciji plazu št. 3 svetujemo, da se izdela 
nov prepust, ki poteka ob kamnite peti in preko RJ zajeme tudi drenažno vodo. Uredi se tudi odvodnik 
v nadaljevanju, do grape.   

 

 
                FOTO 15, 16: prepust PP8 
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3.9 LC 601681 Volča - Malenski Vrh;  PP9 na stac. 252,8 m 
 

Rezultati izračuna za obstoječ prepust PP7; BC cev FI 40 cm, naklon cevi I = 4%: 

 Povprečni odtočni koficient po Manningu n = 0,43 
 Hrapavost cevi  n = 0,012  
 Hitrost vode  v = 3,18 m/s 

 

q100(10min)  

(l/s) 

Obstoječi prepust  
(hišni) 

Višina vode v cevi 
pri q100(10min)  

Potrebna odprtina PREMER novega 
prepusta (cm) 

142 BC  FI 40 cm 0,15 m Obst. neustrezna FI 40 cm 

 Pod PP9 je obsežen plaz. Ob sanaciji plazu št. 4 svetujemo, da se izdela nov prepust, ki poteka preko 
kamnite pete in 2eh KZ. Odvodnik za prepustom naj se uredi tako, da sprejema tudi drenažne vode. 
Odvodnja po cevi naj poteka še nižje v grapo.   

 

 
               FOTO 17, 18: prepust PP9 in iztok 
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4.0 ZAKLJUČKI 
 
Izvedeni elaborat preveritve prepustov obravnava odsek LC 601681 Volča - Malenski Vrh v dolžini 273,21 m, ki 
se nahaja med HŠ Malenski Vrh 1 in 2. Na tem delu so se po obilnem deževju dne 3.2.2019 sprožili 4 plazovi. 
Cesta je asfaltna, povprečne širine 4,0 m. Na več mestih so robovi ceste posedeni.   
  
Cesta je pozicionirana v SZ pobočju, ki gravitira k potoku Logarščica, ki se v Hotavljah izliva v Poljansko Soro. 
Pobočja so strma in večinoma pogozdena, kopasti vrhovi in grebeni pa so naseljeni ali pa jih prekrivajo travniki 
in sadovnjaki. Na obravnavanem odseku smo evidentirali 5 cestnih prepustov, ki odvajajo vodo iz cestišča, 2 
kombinirana prepusta ki odvajata vodo iz cestišča in objektov, ter 2 prepusta, ki sta namenjena le odvodnji 
objektov, skupaj 9 prepustov.  
 
V elaboratu preverjamo prevodnost in ustreznost obstoječih prepustov na obravnavanem odseku LC 601681 
Volča - Malenski Vrh, kjer se načrtuje sanacija ceste v dolžini 273,21 m. Ob preverbi prepustov (9) smo 
upoštevali življensko dobo ceste 20 – 30 let, s hidrološko analizo pa smo določili visoke vode Q 100 pri katerih 
smo upoštevali tudi vpliv podnebnih sprememb do konca stoletja, in naraščanje intenzitete padavin. 
 
S pomočjo javno dostopnih podatkov (ARSO) smo izdelali LIDAR območja (1x1 m) in s programom Surfer izdelali 
senčen relief na katerem smo generirali površinske vodne razvodnice in prispevne količine za vsak posamezen 
prepust. Za vse obstoječe prepuste smo iz digitalnega modela reliefa konstruirali vodozbirna območja in z 
uporabo empiričnih enačb določili pričakovane količine vode v vsakem prepustu. 
 
Ti podatki so potrebni za projektiranje hidrotehničnih ureditev. Pri 5/9 prepustov smo ocenili, da  so obstoječi 
odvodniki pravilno dimenzionirani. Za 4 prepuste pa smo ocenili, da jih je potrebno sanirati, vendar ne zato ker 
bi bili poddimenzionirani, temveč zaradi potrebnih sanacij plazov, kjer posegamo tudi v cestno telo. Pri tem 
smo imeli predvsem v mislih navezave drenažnih vodov na odvodnik, oziroma prepust in ureditev odvodnje 
nižje v pobočju zaradi preprečevanja formiranja novih plazov.  
 
Pri prepustu PP3 (ob Hiši Malensk Vrh 1), ki je namenjen odvodnjavanju objekta, pa predlagamo nov prepust 
ki bo odvajal vodo tudi iz ceste in drenaž, s tem da se ga preddimenzionira, v nadaljevanju pa odvodnik vkoplje 
(sedaj je cev speljana po površini) in spelje do nižje ležeče grape. 
 
V tem elaboratu smo združili odvodnjo ceste in zaledja, ki pomembno prispeva k vodnatosti območja. 
Registriranih površinskih odvodnikov (potoki, hudourniki), ki bi tangirali cesto, na obravnavanem odseku ni.  
 
Ljubljana, 23.2.2021       Obdelal: 
         Klemen SOTLAR, univ.dipl.inž.geol. 
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