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Inženirsko statični biro d.o.o.  

TEHNIČNO POROČILO 

 

za sanacijo plazu-usada pod cesto v območju PZI plazu na cesti LC 350 

131 v križišču z GC 116 072 Zadnji dinar-Strojna 

 

 

T.1 PROJEKTNE OSNOVE 

 

  Izhodišče je obstoječa stanje plazu.  

              Geodetske podloge-načrt z certifikatom 

  Geomehansko poročilo  

 

 

T.1.1      Splošno 

    V mesecu novembru 2019 je prišlo do večjega zdrsa pobočja pod cesto v  

območje hudourniške grape Zelenbreškega potoka. 

   Poškodbe na cesti so vidne v dolžini cca 35-40m, obstoja pa možnost razširitve.  

              Drsenje tal je posledica velike količine vode nad strmim pobočjem, kjer voda 

pritekala iz območja ceste GC 116 072. 

  

 
Pogled iz območja križišča v smeri Raven na Koroškem 
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Pogled v zdrselo pobočje  iz območja križišča v smeri Raven na Koroškem 

 
 Pogled na poseden levi rob ceste od križišča proti Strojni. 
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T.1.2 SANACIJA 

 

           Kot trajno sanacijska rešitev predlagam: 

  -izvedbo kamnito betonskega zidu pod cesto, 

  -ureditev odvodnjavanja zalednih vod ob GC 116 072, 

  -stabilizacija kamnite pete v območju posedka levega roba, 

               

  Celotno območje ceste se dogradi s tamponskim drobljencem in asfaltira v območju 

posega z asfaltno muldo. 

   

  Faze izgradnje : 

 

   

  1.2.1 Izvedba kamnito betonskega zidu v območju zdrselega pobočja 

 

              -cesta se delno-popolnoma zapre, 

  -izvede se zagatna stena za delovni plato, 

  -izvedba kamnito betonskega zidu 

  -celovita odvodnja globinskih in površinskih voda.  

 

1.2.2  Sanacija ceste 

V območju posega se dogradi:. 

- 30cm TD 0/64 uvaljan na 50-60MPa 

  - 30cm sloj TD 0/32  uvaljan na 80-100MPa, 

  - AC 22,base B 50/70(BNZP 22) v debelini 6cm 

              - AC 11,surf B 70/100,A3 (0/11S ),d=4cm 

 

    

               

 T.1.4 Geološki geotehnični elaborat 

 

  Kot je razvidno je pobočje  v območju cest zdrsnilo v spodnjem delu po preperini  

v debelini 0,8-1,5m.  
 V vznožju brežine v območju plazu  je hribinska osnova 2,0-3,5m pod niveleto  ceste. 

Pregrado je potrebno ustrezno sidrati v boke brežin. 

               Določitev hribinske osnove je bila preverjena na osnovi sondažnega izkopa in 

penetracijskih meritev. 

               V sestavi površinskih  zemljin se pojavlja preperina-kremenovega metaporfir. Za 

določitev sestave tal v območju nestabilnega terena  so bile izvedene štiri 

penetracijske meritve, na  osnovi geološke karte SFRJ merila 1:100000 – list Ravne na 

Koroškem 33-54. Kohezivne zemljine nalegajo na hribinsko podlago kremenovega 

metaporfirja. 

 Razmejitev preperele hribine in višje ležečih kohezivnih zemljin je zaradi postopnega 

prehoda težavna, saj vmes nastopajo plasti gnajsa. 

  Kamnito betonski  je potrebno  temeljiti  v plast  kompaktne hribine; dopustna je 

izvedba stopničastega temelja. 

  Vsa dela na plazu je potrebno obvezno izvajati v suhem obdobju, v primeru 

napovedi večjih padavin pa vsakič dela zaključiti v smislu preprečitve 

negativnih posledic. 
Sanacijo je smiselno  izvesti čim prej, kajti obstoja nevarnost večjega zdrsa, kar bo 

prekinilo cestno komunikacijo. 
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Izvedene so geotehnične preiskave z dinamičnim pentrometrom. 

 

 

MERITEV GLOBINA  KOHEZIJA  STRIŽNI  
 

[M] [KPA] KOT [⁰] 

  

   

DPM 1 1,5 2 24,4  

 2,3 

4,8 

3 

33 

26,0  

38,0 

DPM 2 1,8 2 23,6  

 3,6 

4,0 

32 

34 

36,0  

42 

DPM 3 1,0 2 24,6  

 1,8 35 43,0  

DPM 4 0,7 34 40,1  

 

T.2 STATIČNI RAČUN 

 

T.2.1 Zasnova 

S tatični izračun za  je izveden s programom MIDAS GTS. 

Upoštevana je prometna obtežba, na pregrado pa zemeljski in vodni pritisk 

Izkazana je tudi globalna stabilnost konstrukcij. 

 
   

 

T.3.2   Parametri za izračun 

     
Humos  

Zemljina 

Sestava Preperina   

    Prostorninska teža 20,0 kN/m3 

Strižni kot  33,5 

Kohezija  3  kPa  

  

  

 

Hribina   

  

Sestava Kremenov metaporfir 

Prostorninska teža 1 22 kN/m3 

Strižni kot 1 41  

Kohezija1 35 kPa 

Tlačna trdnost            ≥500kPa ≥ 500kPa 

  

 

T.3.3   Obremenitve in dimenzioniranje 

   Upoštevana je prometna obremenitev in aktivni  zaledni pritisk. 
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   Izkazani izračuni izkazujejo, notranje statične količine in iz njih sledijo: 

             - faktor varnosti zidu je Fos=1,277≥1,25. 

             - max. napetosti v tleh so za merodajne prereze  zid 203,5kN/m2, kar je bistveno 

manj od dopustne >500kPa. 

        

      

T.4 ODVODNJAVANJE  

    

  Odvodnja ob robu ceste, za pobočne vode, katere s pobočja izlivajo v območje 

ceste, se zbirajo v asfaltnih muldah. 

  Vode iz območja gozdne ceste in pobočja nad njo se zberejo ob cesti v kanaletah 

in odvedejo v strugo na obstoječi lokaciji. 

  Vsa dela na odvodnji se naj izvajajo izključno v suhem vremenu. 

              V območju zidu se izvede odvodnja ob robniku do jaška. 

 

T.5 ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 

 

  Glavnino izgleda predstavljajo kamnito betonski  zid, katere je v tem območju 

domala avtohton. 

                

T.6 UREDITEV BREŽIN IN OKOLICE 

 

  Brežine pod  kamnito betonskim zidom   se uredijo skladno s obstoječim terenom. 

   

T. 7       KOMUNALNI VODI 

 

          V območju posega ni komunalnih vodov. 

          Izbran izvajalec naj v fazi gradnje, preko domačinov preveri ali imajo kakšne 

svoje komunalne vode v območju posega. 

 

T. 8      TEHNOLOGIJA GRADNJE 

 

  Tehnologija gradnje je običajna za tovrstne objekte. Izvajalec se naj tehnološko 

loti del tako: 

  - izvedba zagatne stene, 

  - izvedba kamnito betonskega zidu,  

  -drenažni sistem in odvodnja, 

  -ureditev ceste v območju posega. 

 

T.8.1      Zemeljska dela 

              Izkop za temelj mora biti na sprednji strani zidu zasekan min. 50cm v skalnato 

osnovo. 

  Temeljna peta mora imeti 10% zasek proti cesti. 

  Izkope mora prevzeti geomehanik ali nadzor. 

   

 

T.8.3  Opaži 
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  Opaži morajo biti, iz kvalitetnega materiala in potrebno je vogale »posekati« 

2/2cm.  

   

T.8.4  Betonska dela in armatura 

 

  Beton krone C 30/37 PV II, XC 4,XF 4,XD 3 in armiran z RA 500 S, zaščitni sloj 

4.5cm.  

  

   

T.8.5  Ureditev okolice 

 

  Ureditev okolice je skladna z brežinami izven plazine . 

 

 

T.9  UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 

   Delna in popolna zapora. 

 

T.10 ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 

    

   

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

potrebno izvršiti v soglasju s projektantom. 

 

 

T.11  PREDRAČUNSKI ELABORAT 

 
  Predračun zajema podporne-oporne konstrukcije in cestni del z odvodnjo. 

  Upoštevane so povprečne cene v nizko gradnji. 

    Stroški pridobitve stalnih in začasnih zemljišč ni zajet. Popis in predračunski elaborat 

je izdelan skladno s smernicami. 

 

    Maribor, marec 2020      Sestavil: 

            Metod Krajnc dipl.ing.gr. 
 

 
 


