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GEOLOŠKO GEOTEHNIČNO POROČILO 

IN PREDLOG SANACIJE PLAZOV 

na lokalni cesti Banovina – Loka 
 

1. SPLOŠNO 

Po naročilu Občine Podčetrtek se izdeluje projektna dokumentacija za ureditev lokalnih cest v  

občini Podčetrtek: LC 317 071 odsek LC 396 291 – Rudnica, LC 396 291 odsek Banovina - 

meja z občino Šentjur. Širši prostor ob trasi je gričevnat do hribovit. Sama trasa ceste poteka 

po obronku hriba. Smerno in niveletno je cesta precej razgibana. 

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste od naselja Rudnica do naselja Banovina. Izvede se 

ojačitev voziščne konstrukcije in na novo uredi odvodnjavanje meteornih voda. Urejata se 

lokalni cesti LC 317071 v dolžini 2000 m in LC 396291 v dolžini 2200 m. LC 396 291 poteka 

po dolini Virštanjskega potoka do meje z občino Šentjur. LC 317 071 pa je odcep LC 396 291 

in poteka preko Rudnice do turistične vasi Olimje. Elementi LC, na obravnavanem 

pododseku, dovoljujejo hitrost 50 km/h. Niveletno je cesta v hribovitem terenu. Vozišče ceste 

je v slabem stanju, pojavljajo se mrežaste razpoke in posedki, zaradi  ozkega vozišča so 

polomljeni robovi. Odvodnjavanje površinskih vod je preko bankin v obcestne jarke. Vozišče 

je širine 3,0 - 3,5 m, z obojestranskimi bankinami širine od 0,50 do 1,0 m. 

Pričujoče geološko geotehnično poročilo služi za načrtovanje in izvedbo sanacije plazov. 

Poročilo je sestavni del projektne dokumentacije, ki se izdeluje kot PGD, PZI. Izvedene so 

geološko geotehnične raziskave: geološko-geotehnična prospekcija širšega območja ceste z 

geodetskim posnetkom, terenske geotehnične preiskave, analize pogojev izvedbe zemeljskih 

del (vkopov in nasipov) in izvedbe sanacije plazov.  

Izdelan je projekt PZI sanacije zemeljskih plazov, ki je sestavni del projektne dokumentacije. 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je izdelano dimenzioniranje voziščne 

konstrukcije, ki je podano v posebnem elaboratu.  

Na trasi ceste je izveden popis nestabilnih območij. Skupno je popisano 6 zemeljskih plazov 

in več manjših udorov vozišča. 

 

Plaz 1 

Lokalno je v cestnem telesu in neposredno pod cesto zemeljski plaz, širine (t.j. dolžine vzdolž 

osi ceste) več kot 20 m in dolžine vsaj 20 m. Plaz s čelnim odlomnim robom sega v cestno 

telo, do sredine ceste in je že porušil asfaltno vozišče. Čelni odlomni rob se kaže kot do 3 cm 

široka razpoka z dislokacijo (posedkom) 5 cm. Vidna sta bočna odlomna robova po spodnjem 

pobočju. Globina drsne ploskve je ocenjena na 3 m pod površino. V telo plazu se zlivajo večje 

količine meteorne vode, ki priteka po vozišču in preko odvodnega jarka na vkopni strani 

ceste.  

Plaz je aktiven in se površinsko povečuje, zato je nujna izvedba sanacije v čim krajšem času.  
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Plaz 2 

Lokalno je v cestnem telesu in neposredno pod cesto zemeljski plaz, širine (t.j. dolžine vzdolž 

osi ceste) več ca. 10 m in dolžine do 0 m. Plaz s čelnim odlomnim robom sega preko ceste in 

je že porušil asfaltno vozišče. Čelni odlomni rob se kaže kot do 1 cm široka razpoka z 

dislokacijo (posedkom) do 15 cm. Razpoka poteka diagonalno čez cesto od odvodnega jarka 

na vkopni strani ceste. Bočna odlomna robova na spodnjem pobočju nista vidna. Globina 

drsne ploskve je ocenjena na do 3 m pod površino. Na vkopni strani ceste je odvodni jarek, 

preko katerega se izliva meteorna voda v obstoječi prepust. Lokacija prepusta in diagonalna 

razpoka se pokrivata. V telo plazu se zlivajo tudi večje količine meteorne vode, ki priteka po 

vozišču in verjetno tudi del vode ki priteka iz odvodnega jarka na vkopni strani ceste.  

Plaz je aktiven in se površinsko povečuje, zato je nujna izvedba sanacije v čim krajšem času.  

 

Plaz 3 

Na obravnavani lokaciji je bil že zemeljski plaz, ki je saniran z mikro-pilotno steno, dolžine 

19 m. Mikro-piloti so minimalnega prereza in povezani z AB gredo višine 50 cm. V 

nadaljevanju pilotne stene je lokalno je v cestnem telesu in neposredno pod cesto zemeljski 

plaz, ki je širine (t.j. dolžine vzdolž osi ceste) ca. 10 m in dolžine do 20 m.  

Na mestu plazu je obstoječi prepust. Na vkopni strani ceste je odvodni jarek, preko katerega 

se v prepust pod cesto zlivajo večje količine meteorne vode. Odvod iz prepusta ni urejen; 

voda se prosto izliva po spodnjem pobočju. Tesnenje prepusta je vprašljivo, verjetno se del 

vode, ki priteka po vozišču in vode iz odvodnega jarka na vkopni strani ceste izliva pod 

cestno telo.  

Plaz s čelnim odlomnim robom sega v cestno telo. Asfaltno vozišče je posedeno. Bočna 

odlomna robova plazu na spodnjem pobočju nista vidna. Globina drsne ploskve je ocenjena 

na do 3 m pod površino.  

Plaz je aktiven in se površinsko povečuje, zato je nujna izvedba sanacije v čim krajšem času.  

 

Plaz 4 

Lokalno je v cestnem telesu in neposredno pod cesto zemeljski plaz, ki se kaže s posedanjem 

vzdolž ceste v dolžini 65 m. Pobočje pod cesto je nestabilno v dolžini 10 m, kolikor je 

razdalja do spodnjega potoka. Čelni odlomni rob ni viden, prav tako ne bočna odlomna 

robova. Globina drsne ploskve je ocenjena na 2 m pod površino. V območju plazu je obstoječ 

prepust, v katerega se zliva meteorna voda iz odvodnega jarka na vkopni strani ceste. V telo 

plazu se zliva tudi meteorna voda, ki priteka po vozišču.  

Plaz je aktiven in se površinsko povečuje, zato je nujna izvedba sanacije v čim krajšem času.  
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Plaz 5 

Lokalno je v cestnem telesu in neposredno pod cesto zemeljski plaz, širine (t.j. dolžine vzdolž 

osi ceste) ca. 20 m in dolžine do 20 m. Plaz s čelnim odlomnim robom sega v cestno telo, 

skoraj do sredine ceste in je že poškodoval asfaltno vozišče. Čelni odlomni rob se kaže s 

posedkom vozišča. Bočna odlomna robova na spodnjem pobočju nista jasno vidna. Globina 

drsne ploskve je ocenjena na do 3 m pod površino. V telo plazu se zlivajo večje količine 

meteorne vode, ki priteka po vozišču.  

Plaz je aktiven in se površinsko povečuje, zato je nujna izvedba sanacije v čim krajšem času.  

 

Plaz 6 

Lokalno je na pobočju nad cesto večji zemeljski plaz, ki je aktiven. Čelni odlomni rob je na 

zgornjem pobočju vsaj 40 m od ceste. Bočni odlomi nakazujejo širino plazu vsaj 35 m. 

Globina drsne ploskve je do 3 m. Narivi plazu so izraziti in so delno zasuli cesto. Narivi so 

odstranjeni iz ceste. V območju plazu je obstoječ prepust, v katerega se je zlivala meteorna 

voda iz odvodnega jarka na vkopni strani ceste.  

Plaz je aktiven in se površinsko povečuje, zato je nujna izvedba sanacije v čim krajšem času.  

 

Lokalni udori vozišča 

Na več lokacijah so vidni posedki vozišča, ki so posledica nestabilne podlage. Potrebna je 

lokalna sanacija tal pod voziščem.  

 

2. GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE RAZMERE 

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter 

oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po 

pregledu Geološke karte obravnavanega območja in iz znanih podatkov za širše območje 

obravnavane lokacije. Mikrolokacija obravnavane lokalne ceste je definirana.  

Obravnavano območje se nahaja na Osnovni geološki karti Rogatec L33-68. Leži v tektonski 

enoti Posavske gube, Rudeniško-Ivanjška antiklinala, na karti je označeno z »al« in »Ol2«. Z 

»Ol2« so označene skladi rupelijske stopnje (oligocen), sestavljajo jih siva lapornata glina in 

sivica, glineni lapor in sljudni skrilavec. Z »al« (holocen) so označeni aluvialni nanosi Sotle. 

Sestavljajo jih drobnozrnati prodniki, pesek, melj in glina. Glavna sestavina je peščeno-

glineni melj, ki je slabo sortiran. Hribinski pokrov na območju ceste tvorijo aluvialni 

sedimenti. Tvorijo jih drobno-zrnati, srednjezrnati in drobnozrnati prodniki, pesek in peščena 

glina. Hribino tvorijo peščeni laporji in glinasti laporji. Tla v območju načrtovane steze niso 

razmočena, precejne vode so bile ugotovljene v malem obsegu. Na sami mikrolokaciji so bile 

izvedene geološko geotehnične preiskave, s katerimi je ugotovljeno, da zemljinski pokrov 

tvorijo peščene gline v srednje gnetnem konsistentnem stanju, nižje se pojavi zaglinjen prod. 

Peščeni laporji so stabilni in se smatrajo kot nepodajna podlaga.  
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Iz geološke karte so povzete tektonske razmere območja lokacije kolesarske poti. Rudeniško-

Ivanjška antiklinala predstavlja strukturo, ki se iz lista Celje v smeri vzhod-zahod vleče čez 

celo ozemlje lista Rogatec in naprej proti vzhodu na ozemlje lista Varaždin. Tektonske 

razmere ne vplivajo na geomehanske analize in projektne rešitve. 

Obravnava seizmične rajonizacije, katere cilj je karta seizmične prognoze, temelji na osnovi 

seizmometričnih in globalnih geoloških podatkov. Tako dobimo na karti izolinije, ki ločijo 

območja z različno seizmičnostjo glede na jakost potresov, ki se lahko tam pojavijo. Karta je 

le približna ocena, saj temelji na podatkih, ki so časovno omejeni in obenem nezanesljivi. Na 

širjenje potresnih valov pa vplivajo tudi lokalne razmere, ki jih ni vedno mogoče predvideti. 

V splošnem sestava površinskih plasti vpliva na stopnjo seizmičnosti obravnavanega 

območja. Po slovenskem standardu SIST ENV 1998-1-1, ki upošteva povratno dobo potresov 

475 let, spada območje, ki je v obdelavi v 7. stopnjo po EMS. Po karti projektnega pospeška 

tal, ki je primerljiva s karto potresne intenzitete, saj se območja majhne in velike potresne 

nevarnosti v povprečju kar dobro ujemajo, za obravnavano območje znaša projektni pospešek 

tal Qg = 0.125g, kar je ekvivalent 7. stopnji po MCS.  

 

3. GEOTEHNIČNE PREISKAVE 

Na načrtovani lokaciji se izvede naslednja terenska dela in geotehnične preiskave: 

 terenska prospekcija širšega območja ceste z geodetskim posnetkom, 

 terenske geotehnične preiskave 

- izvedba sondažnih izkopov,  

- odvzem in popis vzorcev tal 

- standardni penetracijski preizkusi SPT, 

- CBR preizkusi 

 meritve 

- meritve slojevitosti tal, 

- meritve nivojev vode. 

 analize pogojev izvedbe zemeljskih del (vkopov in nasipov) in izvedbe premostitvenih  

konstrukcij. 

 

Geomehanski ogled trase ceste 

Izveden je pregled območja trase ceste. Glede na ugotovljene geološke razmere in 

geotehnične pogoje so podani predlogi sanacije plazov. 

 

Vozišče 

Izkopi: 

Večjih izkopov ni. Izkopi se pojavljajo v območju razširitve ceste. 

Izkopni material se odpelje v trajno deponijo. 

Ruševine gradbenih odpadkov se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov. 

Obstoječi asfalti se odrezkajo in vgradijo v tamponski sloj. 
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Nasipi: 

Pojavljajo se manjši nasipi pri širitvi ceste na nasipno brežino.  

 

Zgornji ustroji – voziščne konstrukcije: 

Potrebna voziščna konstrukcija za projektirano dobo 10 let je naslednja: 

voziščna konstrukcija – razširitve in lokalne sanacije 

- bitumenskim beton AC 11 surf B70/100, A4 (BB 11s)          4 cm 

- bituminizirani drobljenec AC 22 base B70/100, A4 (BZNP 22)         6 cm 

- asfaltna izravnava bituminiziran drobljenec                             min. 5 cm 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Skupaj  deb. zg. ustroja            15 cm 

 

Odvodnjavanje: 

Odvodnjavanje ceste je pomanjkljivo. Obstoječe odvodnjavanje vozišča in obcestnega sveta 

se izvaja z zemeljskimi jarki. Sistem obstoječega odvodnjavanja z zemeljskimi jarki se v 

glavnem ohranja. V območju vkopnih brežin se izvedejo asfaltne mulde. Prepusti se 

podaljšajo in opremijo z vtočnimi jaški in glavami. Jarki s padcem nad 4% se opremijo z 

kanaletami ali obložijo s kamnom. 

 

Stabilnost: 

Posebni ukrepi za doseganje stabilnosti niso potrebni, razen na lokalnih mestih, kjer se izvede 

sanacije plazov in na lokalnih mestih kjer so izraziti posedki in se izvede lokalna sanacija tal 

pod voziščem.  

 

Sanacija zemeljskega plazu 1 

Potrebna je izvedba sanacije zemeljskega plazu v čim krajšem času. Sanacija se izvede s 

kamnito podporno konstrukcijo vzdolž ceste, dreniranjem pobočja pod cesto in ureditvijo 

odvodnjavanja ceste. Podporna konstrukcija se izvede kot kamnita zložba na robu ceste 

nasipni strani. Dolžina zložbe je 25 m. Cesta se obnovi v dolžini 25 m. 

 

Sanacija zemeljskega plazu 2 

Potrebna je izvedba sanacije zemeljskega plazu v čim krajšem času. Sanacija se izvede s 

kamnito podporno konstrukcijo vzdolž ceste, dreniranjem pobočja pod cesto in ureditvijo 

odvodnjavanja ceste. Podporna konstrukcija se izvede kot kamnita zložba na robu ceste 

nasipni strani. Dolžina zložbe je vsaj 10 m. Cesta se v celoti obnovi v dolžini 30 m. 

 

Sanacija zemeljskega plazu 3 

Potrebna je izvedba sanacije zemeljskega plazu v čim krajšem času. Sanacija se izvede s 

kamnito podporno konstrukcijo vzdolž ceste, dreniranjem pobočja pod cesto in ureditvijo 

odvodnjavanja ceste. Podporna konstrukcija se izvede kot kamnita zložba na robu ceste 

nasipni strani. Dolžina zložbe je 10 m. Cesta se obnovi v dolžini 30 m. Obnoviti je jarek za 

meteorno vodo na vkopni strani ceste. Obnoviti je potrebno tudi obstoječi prepust in iztočni 

jarek iz prepusta v dolžini 30 m.  
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Sanacija zemeljskega plazu 4 

Potrebna je izvedba sanacije zemeljskega plazu v čim krajšem času. Sanacija se izvede s 

kamnito podporno konstrukcijo vzdolž ceste, v dolžini 65 m, z dreniranjem pobočja pod cesto 

in ureditvijo odvodnjavanja ceste. Podporna konstrukcija se izvede kot kamnita zložba na 

robu ceste nasipni strani.. Cesta se obnovi v dolžini 70 m. 

 

Sanacija zemeljskega plazu 5 

Potrebna je izvedba sanacije zemeljskega plazu v čim krajšem času. Sanacija se izvede s 

kamnito podporno konstrukcijo vzdolž ceste, ki se izvede kot kamnita zložba na robu ceste 

nasipni strani ceste. Izvede se dreniranje pobočja pod cesto in odvodnjavanje ceste. Podporna 

konstrukcija se izvede kot kamnita zložba dolžine 20 m. Cesta se obnovi v dolžini 30 m. 

 

Sanacija zemeljskega plazu 6 

Potrebna je izvedba sanacije zemeljskega plazu v čim krajšem času. Sanacija se izvede s 

kamnito podporno konstrukcijo vzdolž ceste, na vkopni strani ceste. Izvede se dreniranje 

pobočja nad cesto, z odtokom v bližnji potok. Obstoječi prepust se obnovi. Podporna 

konstrukcija se izvede kot kamnita zložba dolžine 35 m. Potrebno je tudi urediti 

odvodnjavanje ceste. 

 

Lokalne sanacije tal 

Na mestih izrazitih posedkov, ki so posledica nestabilnih tal se izvedejo lokalne sanacije tal s 

kamnito peto vzdolž ceste, ki se izvede nasipni strani ceste. Dolžine sanacij se določi s 

terensko geotehnično preiskavo in z geotehničnim nadzorom ob izvedbi del.  

 

Izvedba kamnitih zložb  

Kamnita zložba se izvede kot klasično zasnovana zložba s temeljenjem v kompaktno 

hribinsko osnovo. Do osnove se izvede izkop, ki naj bo pod naklonom 5:1 in spodaj ustrezne 

širine glede na višino zidu (gl. Analiza podpornih konstrukcij). Temeljenje mora segati po 

celotni širini s spodnjim delom pa min. 0,3 m v predviden sloj. Temeljno jamo naj sproti 

pregleduje geotehnik, da ugotovi skladnost dejanskega stanja s projektom. Izkop in izdelava 

zložb se izvede v kampadah dolžin do 5 m. Podložni beton se izvede z betonom marke 

MB 20, v debelini 20 cm. Na podložni beton se izvede drenaža iz fleksibilne drenažno 

odtočne cevi premera DN 150 mm. Drenažna cev se obbetonira z drenažnim betonom v 

debelini 0.5 m, ali pa zasuje z enozrnatim drenažnim kamnitim materialom (rizlom). Naklon 

drenaže naj bo min. 2 % v smeri proti iztoku. Iztok se izvede preko »slepega« betonskega 

jaška premera 40 cm. Trup kamnite zložbe se izvede iz kamnitih blokov velikosti 40 do 

100 cm. Posamezne kamne je potrebno zlagati tako, da je dosežena čim večja zaklinjenost. 

Kamne se polaga na nestrjen beton marke do MB 20, s čimer dosežemo kompaktnost zložbe. 

Predvidena poraba betona je 20 % (razmerje kamen/beton je 80 % / 20 %). Višina trupa 

zložbe se definira na terenu in je predvidoma do 3 m. Širina zložbe spodaj je vsaj 180 cm, 

širina zgoraj je 80 cm.  
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Izvedba prepustov 

Prepuste pod cesto je potrebno obnoviti ali v celoti zgraditi na novo v primernem prerezu, ki 

ga poda hidrolog. Dolžina prepustov je 6 m.  

Obstoječi prepusti, ki so hidrološko primernega prereza se obnovijo. Iztoki iz prepustov se 

izvedejo v odprti odtok - kamnito koritnico,.  

Prepust se predvidoma izdela iz betonskih cevi premera DN 1000 mm. Cev se položi na 

betonski temelj debeline 20 cm in obbetonira v debelini 20 cm. Prepust prečka kamnito 

podporno konstrukcijo. Iztok se izvede v odprti odtok - kamnito koritnico.  

 

Izvedba kamnite koritnice  

Odprti odtok se izvede kot kamnita koritnica v dolžini 20 m. Koritnica se izvede od iztoka iz 

prepusta, kjer je najvišja do obstoječega nepoškodovanega odtočnega jarka, kjer je minimalne 

višine. Koritnica je klasično zasnovana kot kamnita obloga. Obloga se izvede na  podložni 

beton, ki se izvede z betonom marke MB 20, v debelini vsaj 20 cm. Na podložni beton se 

izvede kamnita obloga debeline 30 cm. Naklon se prilagodi terenu. Posamezne kamne je 

potrebno zlagati tako, da je dosežena čimvečja zapolnjenost površine. Kamne se polaga na 

nestrjen beton marke do MB 20, s čimer dosežemo kompaktnost zložbe. Koritnica ima 

osnovno ploskev, ki je širine 80 cm in brežini, ki se izvedeta pod naklonom 45°.  

 

Izvedba drenažnega sistema v območju zložbe 

V območju zložbe se izvede drenažni sistem z vzdolžnimi drenažami na treh nivojih in 

prečnimi drenažami za odvod vode, ki se izvedejo na iztokih kot »barbakane«.  

 

Izvedba drenažnega sistema na spodnjem pobočju 

Drenažni sistem na spodnjem pobočju se predvidoma ne izvede.  

Na pobočju nad plazom 6 se izvede sanacija z drenažnimi vejami. 

 

 

Sestava tal 

Sestava tal, je bila ugotovljena z vizualno klasifikacijo na terenu skladno z AC klasifikacijo 

zemljin. V območju kolesarske poti so bil izkopani sondažni jaški. Pregled sestave tal v 

sondažnih jaških kaže razmere v območju ceste kot je podano v tabelah. 
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Tabela 1.1: Sestava tal v območju plazu 

Globina (m) AC  Opis 

0.00 – 0.20 OI Organska zemljina  

0.20 – 2.00 CI-CL 
Peščena glina, rjave barve,  

lahko gnetne konsistence 

2.00 – 3.00 CI-CL 
Peščena glina, rjave barve,  

srednje gnetne konsistence 

3.00 – 4.00 CI 
Peščena glina, rjave barve, 

težko gnetne konsistence 

  Preperina peščenega, rjave barve 

  Peščeni lapor kompakten 

 

Sestava tal je po trasi steze predvidljiva in jo povzemamo z naslednjim: temeljna tla v 

območju ceste sestavlja peščena glina, ki je v labilnem območju lahko gnetne konsistence, 

sicer srednje do težko gnetne konsistence in nižje zaglinjen prod v srednjem do gostem 

gostotnem stanju. Hribinsko podlago gradijo glinasti in peščeni laporji. 

 

Nivoji talne vode 

V območju sondažnih izkopov se izmeri nivo talne vode in tudi morebitne precejne vode.  

 

Klimatski in hidrološki pogoji  

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem območju znaša približno 80 cm (povzeto po 

karti globin prodiranja mraza na področju Republike Slovenije TSC 06.512: 2003 

Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji).  

Temeljna tla sestavljajo materiali, katere uvrščamo v razred neodpornih proti učinkom 

zmrzovanja in odtajanja. Hidrološki pogoji so ocenjeni kot neugodni. Potrebna debelina 

voziščne konstrukcije hmin je 80 % globine prodiranja mraza hm, kar znaša 64 cm.  

 

Standardni dinamični penetracijski preizkusi 

Izvedejo se standardni penetracijski preizkusi.  

Standardni dinamični penetracijski preizkus (SPT) se uporablja za ugotavljanje trdnosti in 

deformabilnosti tal. V nekoherentnih in koherentnih zemljinah rezultate standardnih 

dinamičnih penetracijskih preizkusov vrednotimo s številom udarcev (N) pri prodiranju 

konice (konus ali nož) v globino 30.5 cm. V hribini vrednotimo rezultate preizkusov s 

penetrabilnostjo, t.j. globino prodora konice pri 60 udarcih.  
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Nosilnost po postopku CBR 

Vrednosti količnika po postopku CBR (California bearing ratio) so bile določene približno na 

nivoju planuma načrtovane ceste, t.j. na globini 80 cm.  

Vrednost CBR je določena na podlagi meritev z dinamično ploščo LDWT (Light Drop 

Weight Tester) ZFG 02, proizvajalec Zorn in s terenskim preizkusom na pripadajoči CBR 

opremi istega proizvajalca.   

Ugotovljeno je, da temeljna tla sestavljajo koherentni materiali s prodniki. Nosilnost temeljnih 

tal je:   CBR = 6 %.  

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je podano v posebnem elaboratu. 

 

4. GEOTEHNIČNE ANALIZE 

V računskih modelih lahko tla obravnavamo kot zaporedje slojev glinastih zemljin in 

zaglinjenih prodov, hribinske preperine in kompaktnejše hribine - glinastega laporja. 

Konfiguracija terena je znana, sestava tal je dokaj enostavna in predvidljiva po celotni trasi 

ceste. Podtalnice in precejne vode v območju konstrukcije ni.  

Lastnosti slojev zemljin so podane po teoriji elastičnosti. 

V sloju zaglinjenih prodov so mehanske lastnosti tal naslednje: 

prostorninska teža  = 20 kN/m
3
 

modul elastičnosti  Es = 10 MPa   

Poissonov količnik  = 0.30 

kohezija c = 0 kPa  

strižni kot   = 30 

 

Lastnosti zasipnega sloja so privzete kot enake.  

Lastnosti hribine  so podane po teoriji elastičnosti in so naslednje: 

prostorninska teža  = 24.0 kN/m
3
 

modul elastičnosti  Es > 500 MPa   

Poissonov količnik  = 0.20 

kohezija c > 200 kPa 

strižni kot   = 40   

 

4.1 Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij 

V primeru načrtovanja rekonstrukcije ceste se izvede dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

ceste, skladno s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije, izdala 

Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2003, PROJEKTIRANJE, 

DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ. 

Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij je podano v posebnem elaboratu. 
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4.2 Analize stabilnosti  

V analizah so upoštevani parametri slojev tal kot je podano v geološko geotehničnem 

poročilu.  

Tabela 1: Geomehanske lastnosti slojev v pobočju ob cesti 

Sloj Prostorninska  

teža 

γ (kN/m
3
) 

Modul  

elastičnosti 

E (MPa) 

Poissonov  

količnik 

ν (-) 

Strižni 

kot 

φ (˚) 

Kohezija 

 

c (kPa) 

Površinski zemljinski sloj, 

globina ca. 3 do 4 m 
19.0 5 0.30 20 0 

Površinski sloj zaglinjenih 

gruščev, globina ca. 3 do 9 m 
22.0 50 0.30 35 20 

Preperela hribina, gnajsi in 

blestniki  
22.0 50 0.25 35 50 

Kompaktna hribina, gnajsi in 

blestniki 
23 100 0.20 >35 >100 

 

Z različno kombinacijo podatkov iz terenskih preiskav je bila na kritičnem prerezu analizirana 

stabilnost obstoječega stanja pobočja in stanja po izvedbi podpornih ukrepov.  

Iz stabilnostne analize sklepamo, da podporni ukrepi zagotavljajo stabilnost brežine ceste. 

Rezultati stabilnostne analize so podani posebej. 

Temeljenje podporne konstrukcije (kamnite zložbe) se izvede v kompaktno hribinsko plast, 

zato bodo posedki minimalni. Zložba se izvede tako, da se nasloni na raščena tla v izkopani 

jami. Nasip nad zidom bo tanek. V primeru debelejšega nasipa se mora le ta vgrajevati po 

slojih s sprotnim utrjevanjem pod pogoji, ki veljajo za cestne konstrukcije. V tem primeru 

bodo kasnejši posedki nasipa minimalni. 

Dopustne vrednosti napetosti v tleh pod temelji so izračunane po kriteriju SIST EN 1997-1 – 

Eurocode 7: Geotehnično načrtovanje.  

Temeljenje na iz vidika dopustnih napetosti ni problematično, saj je dejansko izvedeno 

temeljenje v kompaktno hribino. 

Konsolidacijskih posedkov ne bo. 

Stabilnost gradbene jame se doseže z izkopom pod nagibom in izvajanjem del po kampadah. 

Kampade izvedbe podpornega zidu so dolžine 5 m.  

Analiza podporne konstrukcije je izvedena na ravninskih modelih v karakterističnih 

(kritičnih) profilih pobočja. Analiza je izvedena s programom Cubus - Larix-4, Version 2.13. 

Prav tako je izvedena analiza s »peš« izračunom, katere rezultati so manj ugodni. Pri analizah 

so upoštevani kriteriji po standardu SIST EN 1997-1 – Eurocode 7-1: Geotehnično 

načrtovanje.  

Nasipi in vkopi za izvedbo rekonstrukcije ceste bodo minimalnih dimenzij, ki ne vplivajo na 

stabilnost. 
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4.3 Posedki  

Debelina nasipov je mala, posedki bodo zanemarljivi. 

Oporniki premostitvene konstrukcije se temeljijo na nosilni podlagi, posedki bodo minimalni. 

Pričakovani posedek je:  uz<5 mm,  

Večji del posedka se formira je že med gradnjo. 

Načrtovana gradnja z vidika posedkov ni problematična. Pogoj je zagotovljena stabilnost 

nasipov. 

 

4.4 Dopustne napetosti 

Dopustne vrednosti napetosti v tleh pod temelji so izračunane po kriteriju EN 1997-1. 

Upoštevaje dimenzije temeljev in kriterije EN 1997-1 so vrednosti v mejah dopustnih.  

Tabela 2: Dopustna napetost v tleh 

Pasovni temelj 

 

Globina temeljenja 

D (m) 

Dopustna napetost 

σ (kPa) 

Komentar 

Kamnita zložba  4 110  

 

Temeljenje podpornih konstrukcij iz vidika dopustnih napetosti ni problematično.  

 

4.5 Konsolidacija 

Konsolidacijski posedki bodo minimalni, zato posebna analiza konsolidacije za obravnavan 

projekt ni potrebna. 

 

5. IZVEDBA IZKOPOV  

Izkopni material se uvršča pretežno v II. in  III. kategorijo, pri globokih vkopih in temeljih pa 

v IV: kategorijo. Geomehanske lastnosti tal za geomehansko analizo so podane v tč. 4. 

 

6. IZVEDBA TEMELJENJA 

Premostitvena konstrukcija čez potok 

Izvede se temeljenje na pasovnih temeljih. Globina in širina temeljenja zagotavljata nosilnost 

temeljnih tal in stabilnost zidu.  
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7. IZVEDBA VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ 

Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij se naj izvede skladno s Tehničnimi specifikacijami za 

javne ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 

2009, PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH 

KONSTRUKCIJ. Dimenzioniranje in izvedba sta podana v posebnem poročilu. 

 

8. ZAKLJUČEK 

Podano geološko geotehnično poročilo služi kot osnova za izvedbo zemeljskih del, 

dimenzioniranje voziščne konstrukcije in analize stabilnosti pobočja.  

Splošni geotehnični pogoji so srednje zahtevni. Dejanske lastnosti posameznih slojev so 

pretežno ugodnejše od podanih računskih.  

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije in izvedba sta podana v posebnem poročilu.  

Potrebna je čimprejšnja izvedba sanacije plazov. Sanacijski ukrepi območij plazov 

zagotavljajo stabilnost območja.  

Nasipi in vkopi so minimalnih dimenzij.  

Dejanske lastnosti posameznih slojev, geometrija in debeline slojev lahko odstopajo od 

podanih, zato naj izvedbo del  redno nadzoruje geotehnik, ki naj tudi sproti podaja morebitne 

spremembe podpornih ukrepov oz. dopolnila. 

 

 

 

Maribor, januar 2013     Dr. Bojan Žlender, univ.dipl.ing. 


