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Inženirsko statični biro d.o.o.  

  

T TEHNIČNO POROČILO 

k rekonstrukciji plazovitega dela ceste-Završnik ID 1058641 

 

T. 1. SPLOŠNI PODATKI 

Investitor:                      Občina Črna na Koroškem 

1.1Objekt:    Plazoviti del ceste in sanacija plazu 

1.1 Osnovna komunikacija: cesta Završnik 

1.2 Faza obedelave:  PZI 
 

T.1.2.1  PREČNI PROFIL CESTE 

 

               Obstoječi prerez : 

  - vozišče 2.50-3,00 m =2.50-3,00 m 

  - bankina  2x0.50 m         =1.00 m 

  - skupna širina                 = 3.50 m-4,00m 

 

               Novi prerez: 

               - vozišče                     =2 ,5- 3,00m   

  - koritnica  0.50m      =0.50m 

  - bankina   0.50 m      =0,50 m 

  - skupna širina            = 3,00-3,50 m 

 

T. 2.STANJE OBSTOJEČEGA VOZIŠČA 

  

1.  Obstoječe stanje:  

               Obstoječa cesta je na pobočju zelo strme brežine, celotni poseg predviden odseku 

obstoječe trase, kateri je bil že delno poškodovan, v večji meri pa so poškodbe nastale 

med 27 in 28 aprilom 2017.  

  Vidne so močne deformacije levega roba ceste, kateri se izriva proti hiši pod cesto. 

  Premiki so vzdolž desnega roba, kateri so lokalnega značaja, nadaljevanje teh premikov, 

pa lahko ima za posledico premike dolgega (cca 80-100m) in strmega (35º-40º) pobočja 

ob vznožju katerega so objekti. Dolžina poškodovanega odseka je cca 170,0m. 

  Leva brežina nad serpentino je površinsko dokaj nestabilna.    
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Na sliki so vidni premiki nad cesto in drsenje izrivanje pod cesto proti hiši. 

 

 

 

 

Pogled proti ostremu desnemu ovinku, na desni strani vidna interventna založitev brežine 
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Pogled od serpentine naprej, kjer je vidno krušenje skal in vmesni usad 
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                Na omenjenem območju je že v preteklosti prišlo do manjših zdrsov, ko je plaz delno 

zasul cesto.  

   

  Glavna problematika je ta, da je nad cesto dolgo strmo pobočje iz katerega 

prihajajo vode v območje ceste, in prelivajo v pobočje proti hiši .  

  Elementa cest sestavljajo odseki preme in serpentine.  

  Geološke preiskave kažejo na to, da je pod spodnjim ustrojem ceste zaglinjen grušč 

zasičen z vodo, (do globine cca 1,0-2,4m pod niveleto v nadaljevanju pa čedalje bolj 

kompakten in trd kristalni apnenec in dolomit)  

 

2.    Predlog rešitve: 

  Koncept rešitve je v tem, da se izvede rekonstrukcija ceste po obstoječi trasi z min. 

korekturami z ozirom na zadovoljivo preglednost. 

  Desni in levi  rob ceste  je potrebno stabilizirati z kamnito betonskim zidom lokalno s 

kamnitim (skale 50-300kg) rebrom, temeljenim 3,5-5m pod niveleto ceste. 

  Spodnji ustroj ceste se prav tako izvede z 20cm debelim sloj kamnite grede  TD 0/64, 

preko pa 20cm sloj TD 0/32mm in asfalt.  

  Vse meteorne vode se zberejo preko asfaltnih koritnic in odvedejo v jaške, kamor se 

speljejo tudi drenaže in odvodnja na navezovalni jašek izveden v okviru rekonstrukcije 

državne ceste. 

T. 3. PROJEKTNE OSNOVE ZA OBNOVO 

 

Osnova za izdelavo projekta je posnetek obstoječega stanja in geološko sondiranje.  

Planska doba je 20 let in računska hitrost 20km/h. 

Navezava ceste je osno identična sedanjemu stanju. 

 

T. 4 TRASIRNI ELEMENTI 

Glede na zahtevo po ohranjanju obstoječe trase in zahtevane računske hitrosti,je 

karakteristični prerez: 
Novi prerez: 

- vozišče                   2,5- 3,00m   

- koritnica  0.50m          =0.50m 

- bankina   0.50 m          =0.50 m 

- skupna širina                = 3,50-4,00 m 

Prečni sklon je max. 2,5%. 

Vzdolžni sklon je max. 4-10%. 

Horizontalni radij  min.6 m. 

 

T. 5 POVZETZEK DIMENZIJONIRANJA 

 

Dimenzijoniranje  zgornjega ustroja. 

Predlagana voziščna konstrukcije v območju novogradnje ceste: 

7cm AC 16 surf B 70/100 A3 

20cm tamponski drobljenec 0/32 
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Nasipni material - zmrzlinsko odporen kamniti material 0/64) v debelini 30-40cm. 

Kamnita greda za zidovi. 

Dograditev mora prevzeti geomehanik. 

 

T. 6 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 

 

Pri izgradnji cestnega telesa  se bo ta v glavnem nahajal v mešanem profilu. Pri razširitvi 

ceste je potrebno odstraniti humos in ostalo zemljino do temeljnih tal to je cca 2-3m pod 

sedanjo niveleto. 

 

6.1 Zemeljska dela 

 

V območju nasipov se odstrani travna ruša, pred izvedbo nasipov je potrebno planum 

uvaljati. 

Deformacijski modul planuma spodnjega ustroja mora doseči min 20MPa.V območju 

priključitve na obstoječo traso je potrebno ob robovih izvesti stopničasti zasek ter vgraditi 

dobro stisljiv kamniti material v slojih po 30cm. 

Brežino se izvedejo v naklonu 1:1.5, nanje se poseje trava. 

Leva brežina od serpentine naprej se zaščiti z heksogionalno mrežo (palvis), premera 

3mm. 

T.6.2 Zgornji ustroj 

 

Na pripravljeno podlago spodnjega ustroja splaniranega v ustreznem nagibu, se prične 

dograditev ceste z  zmrzlinsko odpornim materijalom. 

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

Tamponski sloj naj bo 20cm in na vrhu tega sloja naj znaša deformacijski modul 80-100 

MPa. 

Na pripravljeno podlago se vgradi 7cm AC 16 surf B 70/100, A3. 

 

T.6.3 Signalizacija 

Je ni. 

T.6.4 Odvodnjavanje 

Drenaža se spoji na jaške meteorne kanalizacije. 

Vzdolž celotnega vozišča se izvede kanalizacija iz cevi PVC  150-300mm, katera se vgradi 

na 10-15cm sloj betona C 16/20, nanjo se obsipa frakcije 8-16mm v količini 0,2-

0,3m3/m1, nadgradnja pa z frakcijo 30-90mm, ta frakcija se na zaledni strani izvede do 

kote terena z namenom, da bo vodi onemogočen vstop v vse sloje ceste .  

Izpusti drenaže so izvedeni v zbirne jaške, v katere bo odtekala tudi meteorna voda  iz 

asfaltnih muld, katere so zastavljene obojestransko, kajti vzdolžni sklon je nekaj krat večji 

kot prečni zato so ob robovih robniki, kar daje dovolj veliko garancijo za kvalitetno 

odvodnjo ob močnejših padavinah. 

 

T.7 UREDITEV PLAZU. 
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T.7.1 Geološki geotehnični elaborat 

 

Kot je razvidno je pobočje zdrsnilo v spodnjem delu plazu v debelini 2,5-3m, od tega je 

cca 10-20cm sloj zemljine, v nadaljevanju  pa zaglinjen grušč   lokalno pomešan s 

samicami apnenca.  
Za določitev sestave tal v območju porušitve je bil izveden pregled pobočja, na njem je vidno, da je 

lokalno do zdrsa prišlo po hribinski osnovi kompaktnega apnenca.  

V vznožju brežine na robu ceste v spodnjem delu plazu je hribinska osnova 3,5-5m pod površino 

sedanje ceste. 

Določitev hribinske osnove je bila preverjena na osnovi geomehanskih preiskav. 

 

 

Kamnito betonski zid  

Kamnito betonski zid se izvede  na cca 10-20cm sloj betona C 16/20.  

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 kamnite zložbe je v naklonu 3:1. 

     

Kamnita zložba se izvede iz zmrzlinsko odpornega kamna (tonalit) v razmerju 40% beton 

C 16/20, 60% kamen. 
 

Vsa dela na plazu je potrebno obvezno izvajati v suhem obdobju (junij-avgust), v 

primeru napovedi večjih padavin pa vsakič dela zaključiti v smislu preprečitve 

negativnih posledic. 

 

Parametri za izračun 

     
Humos  

Zemljina 

Sestava               Zaglinjen apnenčast grušč  

Prostorninska teža 2,1 19,5 kN/m3 

Strižni kot 1,2 22-28 

Kohezija 1,2 3  kPa  

  

  

 

Hribina   

  

Sestava Apnenec 

Prostorninska teža 1 22 kN/m3 

Strižni kot 1 37  

Kohezija1 30 kPa 

Tlačna trdnost            ≥500kPa ≥ 500kPa 

  

Geostatična analiza pobočja izkazuje na saniranem  pobočju F=1,37 
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T.8 VPLIVI NA OKOLJE 

Trasa poteka v po obstoječi in vsled tega ni nikakršnih sprememb na okolje. 

 

T.9 OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Ni signalizacija. 

 

T.10 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Rekonstrukcija ceste se bo odvijala pri popolni zapori , dela se odvijajo od PR 1 navzgor, 

da se bodo vse vode lahko gravitacijsko odvajalo. 

V fazi del na plazu je potrebna popolna zapora. 

Obvezno je potrebno najprej pristopiti sanciji plazu pod cesto in na koncu popraviti-

rekonstruirati cesto. 

Komunalni vodi 

Potrebno je zakoličiti vse komunalne vode. V fazi del pa naj izvajalec sprotno z lastniki 

zemljišč preveri ali imajo lastniki kakšne lokalne povezave. 

. 

T.11 Zaključek 

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

potrebno izvršiti v soglasju s projektantom. 

 
 

Maribor,  september   2018                                       Odgovorni projektant: 

                                   Metod Krajnc 

   
 

 


