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VODNOGOSPODARSKIH PROJEKTOV 

REGULACIJA DOBRENJSKEGA POTOKA 
OB AC ŠENTILJ - PESNICA 

1. UVOD 

Dobrenjski potok 
površino 8,0 km 2 
Pesnico 187 m. 

je levi pritok Pesnice. Povodje se razteza v dolžini 8,8 km s 
in višinsko razliko med povirnim delom potoka in vtokom v 

Trasa avto ceste Šentilj Pesnica poteka po razmeroma ozki dolini 
Dobrenjskega potoka pretežno po stari strugi, kar pomeni eleminacijo obstoječega 

korita. 

2. PROJEKTNA REŠiTEV 

PrOjekt, regulacija Dobrenjskega potoka, je sestavljen iz štirih med seboj navezujočih 

se odsekov. 

a) ODSEK I 

Sega od vtoka v Pesnico do AC profila 394 v dolžini 535 m. Pred viden je profil s 
širino dna b=2,0 m, naklonom brežine m = 2 in padcem dna I = 1,5% . Brežine so 
zavarovane z lesenimi piloti in oblicami. 

b) ODSEK II 

Poteka med AC profili 340 do 380 v dolžini 1060 m. Predviden je isti prečni profil, 
kot na odseku 1, le da je padec dna I = 3% . Peta je še dodatno zavarovana s 
talnimi stabilizacijskimi pragovi. 

c) ODSEK III 

Odsek je lociran v zgornjem delu Dobrenjskega potoka med profili je tudi padec 
dna potoka I = 9,7"/00. Zaradi tega je potrebno dno in brežine zaščititi z zloženim 
kamnom. Tak način zavarovanja pete in brežine upočasni tok in nudi vodnemu 
življenju ustrezno zavetje. Predvideni sta dve stopnji višine 30 in 70 cm. 

d) ODSEK OB AC 

Je najdaljši odsek, kateri poteka med profili 168 do 340 in 380 do 394 v dolžini 
5069 m. V tem odseku poteka regulacija potoka po novi strugi med AC in deviacijo. 
Brežine nove struge praktično prehajajo v brežine AC na eni strani na drugi pa v 
brežine deviacij. Brežine nove struge imajo naklon m = 2,0 m, širina dna je b = 1,8 
m s padcem v peti struge I = 3%. 

* Marjan KOLARiČ. inž.gr. Vodnogospodarsko podjetje DRAVA Ptuj Žnidaričevo nabrežje 11 

MiŠiČEV VODARSKI DAN '94 



- 94 -

M. Kolarič 

PREDSTAVI1VE IN IZKUŠNJE PAl IZVAJANJU 

VODNOGOSPODARSKIH PROJEKTOV 

Peta brežine je zavarovana z lesenimi piloti in oblicami. Na tem 
odseku sta predvideni dve stopnji h = 1 ,O m. 

3. PRISTOP K IZVEDBI REGULACIJE 

Po detaljni preučitvi projekta in ogledu trase na terenu samem, ter zahtevi investitorja 
po čim hitrejši preusmeritvi potoka v novo strugo v smislu hitrejšega izsuševanja 
Dobrenjske doline, smo se odločili, da bomo k regulaciji Dobrenjskega potoka 
pristopili v več fazah : 

posek dreves in vejevja ter izkop panjev 

- odriv humusa 

- izkop jarka do nivelete brez berme brežine 1:1,5 

- zaščita brežine 

- zaščita dna izkopa 

detaljni izkop brežine in berme po prečnem profilu 

- ureditev brežine 

ODRNHUMUSA 

I IZKOP 1:1.5 
r--

I 
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POSEK DREVES IN VEJEVJA TER IZKOP PANJEV 

V 1, II in III odseku, kjer regulacija poteka po stari strugi smo izvršili posek dreves in 
vej ter izkop panjev po celotni trasi stare struge tako, da smo večja drevesa kjer je 
bilo to mogoče ohranili. Seveda smo pri tem morali upoštevati poglobitev in razširitev 
struge in glede na to selekcionirati drevesa za rušenje. 

ODRIV HUMUSA 

Humus smo med mejama obdelave odrinili po celotni trasi do globine 0,3 m in ga 
deponirali zraven objekta samega. Kasneje smo ta humus uporabili za humuziranje 
brežin in deponij nenosilne zemljine. 

IZKOP JARKA DO NIVELETE BREZ BERME BREŽiNE 1: 1,5 

Zaradi čim hitrejše odvod nje - preusmeritev potoka iz stare struge v novi jarek v 
smislu izsuševanja stare struge in tehnologije zabijanja pilotov, smo izkopali novi jarek 
do nivelete z naklonom brežine 1:1,5. Takšna brežina se je izkazala kot dovolj 
položna, da je prenesla obremenitve zaradi začasno odloženega materiala v kroni 
izkopa, omogoča pa tudi neovirano gibanje gradbenih strojev po robu izkopa. 

Na posameznih delih trase smo naleteli na trd lapor, katerega ni bilo mogoče izkopat 
z bagrom ali strgat z buldožerjem. Na teh mestih smo izkop vršili tako, da smo lapor 
razstrelili do nivelete nato pa ga z bagrom počisti l i. 

Pri globokih jarkih 4 m ali več smo izkop vršili tako, da smo si izkopali vmesno 
bermo za širino bagra (3m), s tem pa nismo presegli širino izkopa po prečnem 

profilu. Vmesna berma ni segala izven profila in tako ni vplivala na stabilnost brežine 
v dokončnem izkopu. 

ZAŠČiTA BREŽiNE 

Na I in II odseku ter odseku ob AC smo izvedli zaščito dna struge in brežine z 
lesenimi piloti _ 20cm dolžine 1,5m. Pilote zabijamo z bagrom v medsebojni 
oddaljenosti 1,0 m tako da gledajo iz zemlje cca 30 cm. Na strani brežine za pilote 
postavimo oblice v dveh vrstah in jih z žičniki pribijemo na pilote. 
Na odseku III smo zaščito brežine izvršili s kamnometom. To smo izvedli tako, da 
smo z bagrom naložili kamen na brežino do višine 45 cm in ga vtisnili v podlogo. 

ZAŠČiTA DNA IZKOPA 

Dno izkopa se pred erozijo vode najbolje zaščiti tako, da se voda umiri. To smo 
dosegli tako, da smo izdelali stabilizacijske pragove na II odseku v oddaljenosti 80 do 
100 m. Na III odseku kjer je padec največji pa smo dno zaščitili s kamnom katerega 
smo strojno dodajali in vtiskovali v podlogo. 

IZKOP BREŽiNE IN BERME PO PREČNEM PROFILU 

Dokončni izkop vršimo tako, da brežine poglobimo do naklona 1:2 vmes pa izdelamo 
bermo. 
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Brežine uredimo tako, da jih zatravimo z mešanico avtohtonih trav in zasadimo 
vrbine in jelšine potaknjence. S tem smo dodatno stabilizirali brežino. 

SKLEPNA MISEL 

Omeniti je potrebno, da je uspešna izvedba regulacije Dobrenjskega potoka pogoj 
za hitro in kvalitetno gradnjo AC Šentilj - Pesnica, zato smatram, da bi investitor 
moral oddati dela za regulacijo direktno vodarjem in to tako, da bi bila 

regulacija končana vsaj leto dni pred pričetkom gradnje AC. S tem bi investitor 
dosegel to, da bi bila dolina izsušena, izvajalci se med seboj ne bi ovirali in dela bi 
hitreje in kvalitetnejše napredovala. 
Zaradi več letnega časovnega odmika od izdelave projekta in izvedbe regulacije se je 
stanje kar se tiče zarasti in debeline dreves precej spremenilo. 
Na odseku 1, II, III kjer smo izvedli samo poglobitev in izravnavo korita in s tem 
ohranili prvobitni izgled, na odseku ob AC pa to zaradi ozkosti doline v takšni meri ni 
bilo mogoče doseči, vendar pa bo v končni fazi objekt nudil dovolj kvaliteten 
življenski prostor za živali, ki so tukaj živele že prej. 
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