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4.0    TEHNIČNO POROČILO 

 
4.1 Osnove za projekt sanacije 
 

Po naročilu občine Vojnik smo izdelali projektno dokumentacijo PZI sanacije plazu na 
JP 965611 Štimulakova kapela – Kolar (pri Najdeniku). 

Na obravnavanem območju je prišlo do aktiviranja plazu v dolžini 55m. Cesta je v 
mešanem profilu, vozišče je makadamski utrditvi. Območje plazu je cestišče in 
brežina pod cestiščem.  

Plaz se je aktiviral po daljšem obdobju padavin in zaradi dogodka poplave in toča 
med 22. in 23. junijem 2019.  

Geodetski posnetek plazu so izdelali v podjetju GEOMETRA d.o.o. 

Izdelali smo terenske raziskave, sondažno vrtanje s spremljajočimi terenskimi 
preiskavami. 

Na osnovi tako pridobljenih podatkov smo izdelali projektno dokumentacijo PZI 
sanacije plazu. 
 
4.2 Obstoječe stanje 
 

Plaz se nahaja na gričevnatem območju v K.O. 1045 Klanc na parcelah št. 804/1, 
586/4, 586/1 in 534. 

Cestišče je bilo izvedeno z vkopom v brežino na desni strani in z manjšim nasipom 
na levi strani cestišča. 

Na desni strani cestišča je strma vkopna brežina, porasla s travo, nižjim grmovjem in 
posameznimi drevesi. Leva, strma brežina pod cestiščem je travnik, na začetnem 
delu obravnavanega območja z nižjim grmovjem, v nadaljevanju pa s posameznimi 
drevesi. Na robu cestišča se na območju plazu nahaja ograja z lesenimi stebriči in 
jeklenimi žicami v šestih vrstah. Pobočje v območju plazu vpada proti vzhodu, nagib 
raščenega terena pod cesto je do 32°. 

Odlomni rob plazu je na levem robu vozišča, neizrazit izrivni rob je na brežini pod 
cestiščem na oddaljenosti do 14m od vozišča. 

Odvodnjavanje površinskih vod ni urejeno, površinska voda teče po vozišču in preko 
bankin zateka na brežino. 

Glede na dane razmere obstaja velika nevarnost, da se ob novem poslabšanju 
razmer območje obstoječega plazu poveča, kar lahko vodi k neprevoznosti ceste. 
Predlagamo, da se čim prej pristopi k sanaciji plazu. 
 
4.3 Geološko geomehansko poročilo (povzetek) 
 

Na obravnavanem območju smo za ugotovitev sestave brežine in temeljnih tal izvedli 
tri globoke sondažne vrtine, osem standardnih penetracijskih preizkusov (SPP) in 
meritve z ročnim penetrometrom. Sondažne vrtine so bile izvedene na levem robu 
voziščne konstrukcije.  

Obravnavano območje se nahaja na Osnovni geološki karti Slovenj Gradec L 33-55. 
Pripada tektonski enoti Terciarni in pliokvartarni bazeni, Velenjsko-Dobrniški bazen. 
Leži na ozemlju, ki je na karti označeno z M2

1 - lapor. 
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S sondažnimi vrtinami je bilo ugotovljeno, da na obravnavanem območju trdno 
podlago sestavlja lapor, nad laporjem je plast preperelega laporja. Raščen teren nad 
podlago sestavlja peščeno meljna zemljina. Nad raščenim terenom se na levi strani 
cestišča nahaja cestni nasip. 

V geološko geomehanskem poročilu so bile na osnovi podatkov iz izvedenih 
terenskih preiskav in stabilnostne analize podane fizikalno mehanske lastnosti 
zemljin in hribine, ki se nahajajo v območju plazov: 

-  peščeno meljna zemljina    =19,0 kN/m3      c= 3kPa         =27°   

-  preperel lapor     =21,0 kN/m3      c= 5kPa         =35°   

-  lapor          =22,0 kN/m3        c= 10kPa       =36°  

-  cestni nasip       =20,0 kN/m3        c= 0,5kPa       =36°  
 

Navedene karakteristike smo upoštevali pri izračunu sanacijskih ukrepov. 

 
4.4 Sanacijski ukrepi 
 

V sklopu izvedbe sanacije plazov na obravnavanem območju je predvidena izvedba 
podporne konzolne pilotne stene iz mikropilotov povezanih z gredo, cestnega nasipa 
in nove voziščne konstrukcije, ter ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih 
vod. 

Predvideno je, da se bo v času izvedbe sanacije izvedla popolna zapora vozišča. 
 

4.4.1 Podporna konzolna pilotna stena  

Za sanacijo plazov predlagamo izvedbo podporne pilotne stene iz mikropilotov ob 
levem robu cestišča v dolžini 61,00m na območju od P5-2,8m do  P11-1,8m. 

Projektirana pilotna stena je sestavljena iz 60 mikropilotov ø30cm dolžine 4,5m (od 
temelja do dna vezne grede) na medsebojni razdalji 1,0m. Pilote povezuje AB vezna 
greda – »L« zid višine 2,0m (v nadaljevanju greda). 

Za izvedbo pilotov se izvrtajo luknje z vrtalno garnituro za izkop pilotov. Zaradi strme 
brežine pod cesto je predvideno, da se bo vrtalo iz območja obstoječega cestišča. 

Izkop za pilote globine cca 6,5m se izvede z garnituro za izkop pilotov do projektirane 
globine. Predvidena dolžina pilotov od spodnjega roba vezne grede (cca 2m nižje od 
obstoječe višine cestišča) do dna pilotov je 4,5m. Temeljna tla mora prevzemati 
geomehanik.  

Piloti se izvedejo iz železniških tirnic 49E1 (stara oznaka S49) ali iz jeklenih I profilov 
HEM140 ter iz betona C30/37. 

V izvrtane luknje se vstavijo tirnice ali jekleni profili dolžine 6,0m (v nadaljevanju 
profili), pri čemer mora biti najširši del tirnice položen vzporedno z robom ceste na 
zunanji strani pilota (proti spodnji brežini). Za zagotovitev razmika od sten izkopa se 
na profile navarijo distančniki (po 2 kosa na profil, kot je razvidno iz armaturnega 
načrta). Do višine 1,3m pod vrhom profilov se v vrtine vgradi črpni beton C30/37 
frakcije 0/16mm z dodatkom za stopnjo izpostavljenosti PV-I. V času vgrajevanja je 
zaradi boljše vgradljivosti potrebno vgrajen beton vibrirati z vibracijsko iglo. Pred 
izvedbo AB vezne grede se odvečni beton odstrani do globine temelja grede. Po 
izvedbi pilotov in pred izvedbo vezne grede je potrebno izvesti meritve zveznosti 
pilotov na 30 pilotih. 
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Za povezavo izvedenih pilotov je predvidena izvedba armirano betonske vezne grede 
– »L« zid (v nadaljevanju greda) višine 2.00m in širine od 0,50m (trup grede) do 
1,10m (peta grede).  

Na čelni in zaledni strani izvedenih pilotov se izvede izkop do projektiranega 
spodnjega roba vezne grede, tako da se lahko položi armatura in izvede opaž, kot je 
razvidno iz grafičnih prilog.  

Po izvedbi pilotov in odstranitvi odvečnega betona z vrha pilotov, se na temeljna tla 
vezne grede vgradi izravnava iz podložnega betona C16/20. Greda se izvede v 
desetih kampadah dolžine 6,10m. Spodnji del vezne grede bo do višine 0,30m širine 
1,1m (peta grede). Nad ta del grede se izvede del vezne grede višine 1,70m in širine 
0,50m (trup grede). Armatura se vgradi kot je razvidno iz armaturnega načrta. 
Predvideno je, da se bo vezna greda po posameznih kampadah izvajala v dveh 
fazah. Po vgraditvi spodnje armature (peta grede) se izvede opaž, greda pa se 
betonira z betonom C30/37 z dodatkom za stopnjo izpostavljenosti PV-I in XF4 do 
višine pete grede (30cm). V naslednji fazi se izvede vgraditev zgornje armature, 
opaženje in betoniranje »trupa« grede do končne višine. Robove grede na čelni 
strani je potrebno posneti z vgradnjo lesenih letvic 3/3cm. Z ozirom na lokacijo 
podporne stene je potrebno nameniti posebno pozornost negovanju betona AB grede 
po betoniranju. Predlagamo prekritje odprtih betonskih površin s PVC ponjavo in 
polstjo ter stalno vlaženje tako, da bo na vseh odprtih betonskih površinah med 
vezanjem betona zagotovljena 90% relativna vlažnost. V nasprotnem primeru se 
lahko kljub sicer ustrezni armaturi pojavijo tehnološke razpoke v betonu širine večje 
od 0,3mm, ki lahko negativno vplivajo na trajnost podporne stene. 

Stiki med kampadami se izvedejo kot »delovni stiki« (povezani z armaturo), kot je 
razvidno iz armaturnega načrta. V opaže na bočnih straneh se uvrtajo luknje (na 
območjih, kjer se armatura nadaljuje v naslednjo kampado). Na stiku posameznih 
kampad se vgradi trde penaste plošče v debelini 1cm, stiki pa zatesnijo s trajno 
elastičnim materialom. 

Na začetku in zaključku obeh pilotnih sten se ob gredi izvedejo zaključni stožci iz 
lomljenega kamna velikosti od 30 do 50cm povezanih z betonom C20/25 (30%).  

Izkopani material se delno deponira ob izkopu in naknadno vgradi, delno pa odpelje 
na trajno deponijo po izbiri izvajalca. Za deponijo mora izvajalec imeti soglasje 
lastnika in lokalne skupnosti. 

Na čelni strani grede se brežina uredi z delnim izkopom in vgraditvijo materiala iz 
izkopa kot je razvidno iz grafičnih prilog. Na ranjeno brežino se vgradi plodna 
zemljina (začasno odstranjena na deponijo) in zatravi s travnim semenom. 
 

4.4.2 Ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod 

Za ureditev odvodnjavanja površinskih vod je predvidena izvedba asfaltne mulde (ob 
desnem robu in delno ob levem robu vozišča) , vtočnih jaškov, prepusta, odvodnih 
cevi, iztočne glave,… 

Za ureditev odvodnjavanja pronicajočih vod je predvidena položitev drenažne cevi na 
zaledni strani vezne grede.  

Ob desnem robu vozišča se izvede asfaltna mulda minimalne širine 30cm na 
območju od P1 do P11-5m v dolžini 109m.  

Na območju podporne pilotne stena pa se izvede asfaltna mulda z betonskim 
robnikom 15/25cm ob levem robu vozišča. 
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Asfaltna mulda, širine od 30 do 40cm (odvisno od oddaljenosti grede od roba vozišča 
– kampade), se ob levem robu vozišča izvede na območju predvidene izvedbe 
armirano betonske grede, ki bo povezovala pilote v dolžini 64m. Mulda se izvede od 
začetka pilotne stene do vtočnega jaška za gredo, to je na območju od P5-2,8m do 
P11-1m. Neposredno ob gredi se na betonsko podlago vgradijo betonski robniki 
15/25cm, na začetku in na zaključku se izvedejo pogreznjeni robniki. Na stiku 
robnikov z asfaltirano voziščno konstrukcijo se vgradi trajno elastična bitumenska 
zmes, na stiku robnikov z AB vezno gredo pa trajno elastična zalivna masa. 

Za odvod pronicajočih vod se na globini temelja grede na betonsko podlago C16/20 
položijo plastične drenažne cevi ø110mm in zasujejo s kamnitim drenažnim 
materialom 4/16mm v višini 30cm.  

Na območju P11-4,5m se na desni strani vozišča v območju mulde izvede jašek iz 
betonske cevi 60cm višine 1m z LTŽ rešetko in uredi vtok vod iz mulde, ki bo 
izvedena ob desni strani vozišča JP. 

Na območju P11-1m se na levi strani cestišča izvede jašek iz betonske cevi 60cm 
višine 2m z betonskim pokrovom in uredi vtok vod iz mulde, ki bo izvedena ob levem 
robu vozišča JP. V ta jašek se izvede tudi vtok iz drenaže, ki bo položena na zaledni 
strani vezne grede, ter vtok vode iz jaška, ki bo izveden ob desni strani vozišča. 
Povezava med jaškoma se izvede preko polnih plastičnih cevi ø200mm, ki morajo biti 
polno obbetonirane z betonom C20/25. 

Odvod vod iz jaška ob levi strani vozišča se po brežini izvede preko polnih plastičnih 
cevi ø200mm, položenih na betonsko podlago C16/20, v dolžini 100m. Zaradi 
umirjanja toka vode se na polovici izvede še jašek iz betonske cevi ø60cm višine 1m 
z betonskim pokrovom. Pokrov jaška mora biti vkopan, pred zasipom ga je potrebno 
geodetsko posneti. Na iztoku cevi v obstoječi jarek se izvede iztočna glava s kosi 
lomljenega kamna povezanega z betonom, brežina pod iztokom pa se za preprečitev 
erozije vode tlakuje z večjimi kosi lomljenega kamna. 
 
4.4.3 Izvedba cestnega nasipa, nove voziščne konstrukcije in opreme 

Novogradnja voziščne konstrukcije je predvidena od P1 (stik z obstoječo) do 
P11+10m v dolžini 125m. 

Zaradi pomankanja prostora in potrebe po izvedbi podpornih ukrepov je na začetnem 
delu, od obstoječega priključka do območja izvedbe pilotne stene, predvidena širina 
vozišča 2,0m s povozno asfaltno muldo širine 30cm ob desnem robu vozišča. Na 
območju pilotne stene je predvidena širina vozišča 2,7m z obojestranskimi asfaltnimi 
muldami širine 30cm. 

Po izkopu in izvedbi vezne grede pilotne stene se na zaledni strani vezne grede 
izvede zasip s kvalitetnim drobljenim kamnitim materialov v plasteh maksimalne 
debeline 30cm do planuma temeljnih tal voziščne konstrukcije. 

Na čelni strani vezne grede se uredi brežina in v izkop pred gredo vgradi kvaliteten 
material iz izkopa (kot je razvidno iz grafičnih prilog), utrdi, vgradi plodna zemljina in 
zatravi s travnim semenom. 

Na celotnem območju predvidene novogradnje voziščne konstrukcije je potrebno 
odstraniti material obstoječega vozišča (kamniti in raščen material) do globine 
temeljnih tal voziščne konstrukcije, to je najmanj 68cm pod niveleto projektirane 
ceste. Pred izvedbo izkopov je potrebno zakoličiti obstoječi vodovod, ki se nahaja ob 
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desnem robu vozišča, izkope izvajati po navodilih upravljalca in po potrebi izvesti tudi 
prestavitev vodovoda. 

Pri novogradnji vozišča se na izravnan in utrjen planum temeljnih tal ali nasipa, ki je 
na globini vsaj 68cm pod predvideno niveleto vozišča, vgradi plast zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala v minimalni debelini 40cm in utrdi. Na planum 
spodnjega ustroja se vgradi plast tamponskega drobljenca TD22 v minimalni debelini 
20cm in utrdi. Na planumu tampona mora biti dosežena nosilnost EV2≥100MPa in 
EV2/EV1≤2,2. 

Asfaltna utrditev se izvede iz nosilne plasti bitumeniziranega drobljenca AC 16 base 
B70/100 A4 v debelini 5cm. Zaključni sloj asfaltne utrditve se izvede z vgradnjo plasti 
bitumenskega betona AC 8 surf  B70/100 A4 v debelini 3cm. 

Asfaltne mulde se izvedejo v enaki kvaliteti kamnitega materiala in asfaltne utrditve 
kot voziščna konstrukcija. 

Pred izvedbo asfaltne utrditve je potrebno rob na stiku z obstoječim asfaltom očistiti 
in premazati z bitumensko emulzijo.   

Na posameznih območjih je potrebno izvesti bankine z vgradnjo drobljenca. 

V krono AB vezne grede se v dolžini 60m vgradi jeklena varnostna ograja za nivo 
zadrževanja N2 in za delovno širino W5 z okroglima zaključnicama in odsevniki. 
Uporabijo se nosilni stebri s podložno ploščo PPL 30/10, ki naj bodo v vezno gredo 
pritrjeni s sidrnimi vijaki.  
 
4.5 Komunalni vodi 
 

Po podatkih investitorja na območju plazu ob desnem robu vozišča poteka vodovod, 
drugi komunalni vodi pa ne potekajo. Pred začetkom izvedbe je potrebno naročiti 
zakoličbo vodovoda, upravljalec pa mora podati navodila za izvedbo del v območju 
vodovoda. V kolikor del ne bo možno izvesti, bo potrebno izvesti prestavitev 
vodovoda.  
 
4.6 Predračunski elaborat 
 

V predračunskem elaboratu je izdelan projektantski popis del in projektantski 
predračun za dela pri sanaciji plazu in rekonstrukciji vozišča. Podana sta v tč. 6.0. 
 
4.7 Zaključki in predlogi 
 

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi 
in standardi. Pri izvedbi sanacije je potreben geomehanski nadzor nad ustreznostjo 
temeljnih tal. Predstavnik nadzora investitorja mora vršiti kontrolo nad vgrajenimi 
materiali. 
 
 
 
 
Maribor, julij 2019                                          Sestavil: 
                         Mitja Birsa, univ.dipl.inž.grad. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


