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OBJEKT: Rekonstrukcija lokalne ceste LC 396290 Ţamerk – Osleščica –     
Ţlender, odsek Osleščica - Ţlender 

 
 
 

TEHNIČNO POROČILO 
 
 

1.0 SPLOŠNO  
Projekt obravnava rekonstrukcijo lokalne ceste LC 396290 Ţamerk – Osleščica – Ţlender, 
odsek Osleščica – Ţlender. Rekonstrukcija se izvaja med profiloma P3 in P73, v skupni 
dolţini 1405m. 
Zgornji ustroj obstoječe ceste se na plazovitem delu in delih z močno poškodovanim 
spodnjim ustrojem vozišča zamenja z izkopom in vgradnjo kvalitetnega kamnitega materiala, 
v nadaljevanju pa se izvede nadgradnja in preplastitev vozišča.  
 
 

2.0 OBSTOJEČE STANJE 
Cesta poteka po hribovitem terenu, pri čemer je ta na delu do profila P24 močno plazovit. Do 
profila P33 ima trasa velik vzdolţni naklon (9%), v sled tega nastajajo teţave povezane z 
erodiranjem vode. Zgornji ustroj vozišča je dotrajan vzdolţ celotne trase. Širina obstoječe 
ceste je 3,5m. 
 
 

3.0 ZASNOVA 
Rekonstrukcija vozišča vključuje zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja, ter nadgradnjo 
vozišča ter preplastitev v nadaljnjem poteku del. Prav tako je del rekonstrukcije sanacija 
plazov vzdolţ plazovitega območja. Sanacija le teh je obdelana v projektu sanacije plazov. 
Širina na celotni trasi se ohrani na 3,5m, razen v krivinah z majhnim radiem, kjer se 
upoštevajo ustrezne oz. mogoče razširitve. Cesta se preplasti v debelini 9 cm v dveh plasteh 
(AC 8 surf B 50/70 A3, debeline 3 cm in AC 22 base B 50/70 A3, debeline 6 cm). 
V smislu izboljšanja odvodnjavanja, se vzdolţ cestišča izvede mulda, preko katere se vodi 
padavinska voda v obcestne jarke, ali prepuste preko katerih se spelje izven cestnega 
telesa. Odsekoma se mulda izvede z namenom preprečitve erodiranja breţin. 
Za potrebe odvodjavanja se zgradijo novi prepusti, deloma pa se uporabijo obstoječi. Zaradi 
pomanjkanja prostora se breţine mestoma izvedejo v naklonu 1:1 in po potrebi ustrezno 
zaščitijo z geotekstilom. Deloma se vzdolţ celotne trase izvede drenaţa, ki se jo odvaja 
preko prepustov . 
 

3.1 Niveletni potek 
Trasa v skupni dolţini 1405m poteka sprva v naklonu, ki presega 8%, mestoma celo 9%. Do 
km 0+640 se vzdolţni nagib zmanjša in se v nadaljevanju giba med vrednostmi 1,2% in 
3,1%. 
 
Vzdolţ dela na katerem se zamenja zgornji ustroj, se izvede namjša korekcija potek nivelete, 
pri čemer skušamo preko štirih vertikalnih zaokroţitev smiselno slediti obstoječemu terenu.  
Nadaljnji vertikalni potek je v osnovi enak obstoječemu, saj se tu izvede le nadgradnja in  
preplastitev obstoječe ceste, medtem ko se v smislu vertikalnega poteka v zatečeno stanje 
ne posega. 
 
 
 



3.2 Situacijski potek  
Horizontalni elementi poteka trase so izbrani tako, da čim bolje opisujejo potek obstoječe 
ceste in se na nobenem delu od ne nje ne umikajo. Minimalni uporabljeni radij je enak 
obstoječemu – 14 m. 
 

3.3 Prečni profil 
- Vozišče 2 x 1,75 m = 3,50 m ( + razširitev od 0,5 m, do 1,0 m) 
- Bankina levo 0,75 m (1,0 m na delu z JVO) 
- Bankina desno 0,75 m (1,0 m na delu z JVO) 
- Mulda 0,50 m 
- Prečni nagib vozišča 2,5 % - 7,0 % 
 
 

4.0 SPODNJI USTROJ 
Planum se splanira z nagibom 4%, nanj pa se vgradi plast kamnitega drobirja z zrni premera 
največ 150mm. 
 
 

5.0 ZGORNI USTROJ 
Tamponski sloj debeline 30 cm je iz drobljenca granulacije 0-32 mm. Cesta se preplasti v 
dveh slojih v skupni debelini 9 cm – bitumiziran drobljenec AC 22 base B 50/70 A3, debeline 
6 cm in AC 8 surf B 50/70 A3, debeline 3 cm. 
Območje razširitve se prav tako izvede v enakem ustroju kot osnovno vozišče, prav tako tudi 
priključki na lokalno cesto. 
 
 

6.0 ODVODNJAVANJE 
Padavinske vode se speljejo preko vtočnih jaškov v nove, ali obstoječe prepuste preko 
katerih se jih vodi izven cestnega telesa. Jarki se deloma izvedejo na novo, deloma pa se jih 
očisti. 
Obstoječi prepust ø50 med profiloma P22 in P24 se podaljša do novega prepusta v km 
0+495,6. 
Med profiloma P49+6m in P51+3m se zaradi omejenega prostora izvede drenaţna 
kanalizacija DN 325, ki se jo vodi v jarek. 
Vsi novi prepusti so dimenzije Φ40, razen prepusta, ki smiselno zaključuje podaljšani prepust 
ø50 in je tudi sam enakih dimenzij. 
 
 

7.0 PLAZOVI 
Na odseku lokalne ceste Oleščica - Ţlender deluje štiri aktivnih plazišč, katere bo potrebno 
ob rekonstrukciji te ceste tudi sanirati. 
 
Vsi plazovi delujejo v območju nasutega dela cestišča. Trasa ceste je na predmetnih odsekih 
speljana v mešanem gradbenem profilu. Nasuti deli cestišča so se na posameznih delih 
trase ceste prekomerno posedli, poleg tega pa so zaradi labilne podlage pojavljajo tudi 
izraziti odlomni robovi. Ti se kaţejo tako na asfaltiranih površinah ceste, kakor tudi v 
nasutem delu površja. 
 
Na predmetnem odseku ceste smo registrirali štiri aktivna plazišča. Lokacija posameznih je 
sledeča. 
PLAZ 1:  od km 0,1+20,00 do km 0,2+20,00 v dolţini 100,0 m 
PLAZ 2:  od km 0,2+73,00 do km 0,3+11,00 v dolţini 37,0 m 
PLAZ 3:  od km 0,4+07,00 do km 0,4+ 17,00 v dolţini 10,0 m 
PLAZ 4:  od km 0,4+18,50 do km 0,4+54,50 v dolţini 36,0 m 
 



 
7.1 PLAZ 1:  

 
7.1.1 Geomehanski podatki 
S sondiranjem iz z izkopi sondaţnih jaškov smo ugotovili sledečo sestavo tal: pod do 1,0m 
debelim slojem nasutih zemljin (grušč, gline, melji) se nahajajo raščene meljno glinaste 
zemljine. Debelina tega kohezivnega sloja je v območju plazu 1 med 3,2 in 3,6m. V globini 
med 4,0 in 4,5m prehaja preperina v delno prepereli lapor. Ta predstavlja kompaktno 
osnovno hribino. 
 
Podzemna voda se nahaja v sloju meljnih zemljin v globinah med 2 in 3 metra pod koto 
površja oziroma pod niveleto cestišča. 
 
7.1.2 Opis izvedbe sanacije plazu 
Sanacijo tega plazu smo predvideli v obliki zamenjave labilnih in stisljivih meljno glinastih 
slojev s kamnito gruščnatim materialom. Glino in melj bo potrebno odstraniti vse do lapornate 
podlage, to je v primeru plazu 1 do globine 4,0 do 4,5m. 
 
Lapornato dno v izkopani jami se naj profilra tako, da bo naklon izkopa usmerjen proti robu 
izkopa, to je proti spodnji breţini. Naklon se naj formira na 3 do 5 %. 
 
Kot nasipni material se naj uporabi kamnito gruščnati material (stena) z velikostjo 
posameznih samic do fi 30cm. Večje samice se naj vgradijo v spodnji del nasipa, to je v dnu 
gradbene jame. Debelina tega spodnjega sloja naj bo do 1,0m. Nasipni material se naj 
vgrajuje v slojih debeline 0,30m. Na koti pod tamponskim nasipom mora modul nove 
posteljice znašati vsaj Ev2>80,0 MPa. 
 
Zunanja linija novega nasipa naj se pod cestnim telesom izvede v naklonu ostalega dela te 
breţine. Kamnito gruščnata breţina naj se po zaključku sanacije humusira in zatravi.  
Sanacija plazu se naj izvaja po odsekih dolţine 12 do 15 m.  
 
Odvodnjavanja saniranega dela cestnega telesa se izvede z cestno drenaţo na nasprotni 
strani cestišča. 
 
 

8.1 PLAZ 2: 
 
8.1.1  Geomehanski podatki 
Plaz deluje na nasutem delu konkavno izoblikovanega cestišča. Na tem delu se lapor 
pojavlja v globini 6,0m pod niveleto ceste, kar pomeni, da bo izkop v to globino zaradi 
stabilnostnih razmer neugoden. 
 
Nad laporjem se nahajajo meljno glinaste zemljine, lahko do srednje gnetne konsistence. V 
glinastem sloju smo zasledili tudi kose grušča, oziroma kose preperelega peščenjaka.  
 
8.1.2 Opis izvedbe sanacije plazu 
Plaz, oziroma cestno telo bomo sanirali v obliki izdelave sidrane pilotne stene. 
 
Steno predstavljajo uvrtani AB piloti premera 50cm. Osni razmik med piloti bo a=1,50 m. 

Skupna dolţina enega pilota bo tako med D=6,0 in 7,0m
tonom MB 30. V steni dolţine 36m bo 

potrebno izvesti skupno 25 pilotov v skupni dolţini 175,0m. 
 



Glave pilotov bodo med seboj povezane z AB vezno gredo. Ta bo preseka b/h=0,70 / 1,20m. 
Vrh grede smo predvideli na vrhu novega asfalta. Greda bo armirana z mreţo 2x Q 503/503 
in z rebrasto armaturo +-  
 
V gredo so vpeta stalna pasivna zemeljska sidra. Nosilnost sidra mora znašati N=300 kN. 
Sidra se izdelajo kot uvrtana dvovrvna sidra. Kot vrvi se naj uporabi rebrasta armatura 2 

 Sidra se uvrtajo pod naklonom 15 do 20 stopinj. Dolţina 
sidra bo 12,0m. Sidrne palice se zakrivijo v armaturo AB grede, to je v mreţo Q503/503. 
Osni razmik med sidri bo e=3,0m. V pilotni steni bo potrebno izvesti skupno 13 sider v skupni 
dolţini 156,0m. 
 
 

9.1 PLAZ 3: 
 
9.1.1 Geomehanski podatki 
Plaz 3 sega v dolţino 10,0m. Deluje v površinah pod cesto, oziroma v nasuti breţini pod 
cesto. S sondiranjem smo ugotovili, da je debelina nasipa in raščenega glinastega sloja le 
med 2,0 in 2,50m. Kot trdna podlaga se pojavlja lapor. 
 
9.1.2 Opis sanacije plazu 
Sanacijo ceste, oziroma sanacijo plazu smo tudi v tem primeru predvideli v obliki odstranitve 
celotnega labilnega in stisljivega sloja, ter nadomestitev tega z uvaljano blazino gruščnatega 
materiala. Izkop se naj izvede tudi v cestni breţini, tako, da bo sanacija izvršena v celotnem 
cestnem profilu. 
 
Izkop gradbene jame mora segati v lapor, površje laporja naj se profilira s padcem v smeri 
breţine. 
 
Kot nasipni material naj se uporabi stena, pomešana tudi z večjimi samicami kršja (do 25 
cm). Nasipni material naj se vgrajuje v slojih debeline 30 cm s sprotnim valjanjem. Nasip 
mora biti na koti pod nosilnim cestnim ustrojem (pod tamponom) uvaljan do modula 
Ev2>80,0 MPa. 
 
Vidna linija nasipa naj se profilira pod enakim naklonom kot se nahaja ostali del te breţine. 
Breţina se naj humusira in zatravi. 
 
 
 

10.1 PLAZ 4: 
 
10.1.1 Geomehanski podatki 
Plaz št. 4 je poškodoval cestno telo v dolţini 36,0 m. Deluje v nasutem delu cestnega telesa. 
Odlomni robovi potekajo po asfaltu. Deformacije asfalta dosegajo velikostno stopnjo do 
20cm. 
 
Sonde, ki smo jih izvedli na tem plazišču so pokazale, da je debelina labilnih raščenih in 
nasutih zemljin med 3,50 in 4,50m. kot stabilna podlaga se pojavlja peščeni lapor, oziroma 
rahli peščenjak. Naklon peščenjaka je podoben naklonu površja, to pomeni, da površina 
hribine pada pod naklonom okoli 20 do 25 stopinj. V plazu z raziskavami nismo registrirali 
podzemne vode. 
 
10.1.2 Opis sanacije plazu 
Tudi plaz št. 4 bo moţno sanirati v obliki izkopa vseh nasutih in raščenih labilnih zemljin, ter z 
nadomestitvijo teh z grobim gruščnato kamnitim materialom. 
 



Po odstranitvi vseh zemljin v dolţini 36,0m naj se najprej uredi dno izkopa. Nagib izkopanega 
dna naj se usmeri proti spodnji breţini. Ocenjujemo, da bo potrebno dno izkopa stopničiti, saj 
se površje laporja nahaja v naklonu. 
 
Kot prvi nasipni sloj naj se izvede sloj iz kamnitega materiala, ki se bo zaklinil v prepereli 
peščenjak. Ta sloj naj bo debel med 50 in 100 cm.  Vsi nadaljnji nasipni sloji se naj izdelajo iz 
stene, vgrajene v slojih debeline 30 cm. Vsak sloj posebej bo potrebno dobro uvaljati. Na koti 
pod nosilnim tamponskim slojem mora biti stena uvaljana do modula Ev2>80,0 MPa. 
 
Vidna linija nasipa naj se profilira pod enakim naklonom kot se nahaja ostali del te breţine. 
Breţina se naj humusira in zatravi. 
 
 

8.0 PROMETNA OPREMA 
Obstoječa pokončna signalizacija se ohrani. Na izpostavljenih odsekih se na novo postavi 
jeklena varnostna ograja (JVO). 
 
 

9.0 KOMUNANI VODI 
Na obravnavani trasi poteka nizkonapetostni zračni vod, ki prečka cesto, a ne posega v 
območje trase in ga tako ni potrebno prestaviti. 
 
 

10.0 TEHNOLOGIJA IN POGOJI GRADNJE 
 

10.1 Vplivi na promet 
Vsa dela se bodo izvajala pod prometom z delno zaporo vozišča za kar je potrebno postaviti 
ustrezno prometno signalizacijo. Za potrebe izvedbe del si mora izvajalec pridobiti dovoljenje 
za zaporo ceste. V času asfaltiranja bo občasna tudi popolna zapora ceste. 
Izvajalec del je dolţan izvajati dela z mehanizacijo, katera mora ustrezati tehnološkim in 
kvalitetnim zahtevam. 
 

 
11.1 Vplivi na okolje 

Zaradi slabega stanja vozišča v tem trenutku je raven hrupa precejšnja. Z izvedbo del še bo 
le to izboljšalo. Ob upoštevanju ustreznih tehničnih rešitev in uporabi primernih strojev za 
izvedbo del ni pričakovati posebnih vplivov na okolje zaradi izvedbe obnovitvenih del. 


