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10.3 TEHNIČNO POROČILO 

10.3.1 SPLOŠNO 

Na osnovi naročila investitorja, MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA, smo 
izvedli terenske preiskave in preučili možnosti v okviru ureditve lokalne ceste LC284321 v naselju Gradišče nad Prvačino.  

10.3.2 GEOLOŠKO – GEOMORFOLOŠKI OPIS OBMOČJA 

Obravnavana lokacija se nahaja na severnem pobočju gričevja Burnik. Lokalno se teren spušča proti S oziroma SV v 
naravnem naklonu med 10º in 30º proti reki Vipavi. Na celotnem območju je poselitev razpršena na zaselke katero spremlja 
pretežno kmetijska dejavnost zaradi katere pa relief ni znatno preoblikovan. Prostor je delno kmetijski in obdelan (kmetijska 
zemljišča), delno pa pozidan. Lokalna cesta se nahaja na nadmorski višini cca. 127,0m.n.v 

 

 

Slika 3: OGK SFRJ 1:100000 - list Gorica (izrez ni v merilu) 

Območje gradijo v osnovi flišne kamnine, ki jih predstavlja predvsem menjavanje tankoplastnatih laporovcev in peščenjakov, 
ki so vodoneprepustni.  

Cesta poteka večinama v mešanem profilu - deloma po nasipu, deloma po je v izkopu. Podlago tudi tu gradijo flišne 
kamnine (E1,2). Nad podlago ležijo zaglinjeni flišni pobočni grušči, ki so slabo vodoprepustni. Ti sloji so deluvialnega značaja.  

Na stiku pobočnih gruščev z neprepustno flišno podlago se pogosto pojavljajo manjši občasni ali stalni izviri. Na teh mestih 
se tik nad flišno podlago pojavlja kontaktna glina (v lahko gnetnem do židkem stanju), ki nastaja  z raztapljanjem fliša. 
Deluvialni sloj iz glin in zaglinjenih gruščev je običajno slabo propusten. Ti predeli so običajno podvrženi plazenju. 

Vkopne brežine nad cesto predstavljajo prepereli laporovci in peščenjaki, ki zaradi vremenskih vplivov hitro preperevajo. 
Vkopne brežine so nestabilne predvsem tam, kjer so plasti skladov tanke in ki imajo neugodno orientacijo oziroma vpad 
plasti. 

10.3.2.1 Hidrogeološke razmere 

Voda se praviloma preceja skozi deluvialni pokrov do pretežno nepropustne flišne podlage. Voda, ki teče po kontaktu se 
pojavlja mestoma in lahko rezultira v plazovitost pokrova. 

Zemljinski pokrov je slabo do srednje propusten, podlaga pa je nepropustna. 
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Lokalno ocenjujemo (glede na terenski ogled po deževju in okoliški teren), da se pomembnejše talne vode pojavijo 
predvsem po deževju. Po močnejših deževjih se pojavijo v brežini nad cesto tudi občasni izviri, katerih izdatnost lahko 
doseže cca. 0,5l/s. 

Globina zmrzovanja na območju znaša hm = 0,30m, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju objekta. 

Hidrološke razmere cenimo kot neugodne. Ponikanje meteornih voda na obravnavani lokaciji ni mogoče. 

 

10.3.3 GEOMEHANSKE RAZISKAVE 

10.3.3.1 Splošno 

Lokacija raziskovalne vrtine je prikazana v grafičnih prilogah. Geološko – geomehanske raziskave so obsegale: 

- izvedbo ene (1) raziskovalne vrtine, 

- izvedbo dveh (2) SPT testov v raziskovalni vrtini, 

- inženirsko geološko kartiranje terena v širši okolici objekta 

10.3.3.2 Raziskovalne vrtine 

Geološki profili raziskovalne vrtine je podan v prilogah. Na splošno se v vrtini, ki je bile izvedena v bankini cestnega telesa 
pojavlja tampon - cestni nasip, umetni nasip, deluvialna plast in podlaga: 

 Tampon – čisti grušči GW 

 Umetni nasip – zameljen laporni grušč GM-GP 

 Deluvij – glina z lapornim gruščem CG-CL 

 Preperela flišna podlaga 

 Kompaktna flišna podlaga 

Teren smo opisali z 5 plastnim geološkim modelom. 

 

a SPT testi 

V vrtinah V1 so bili izvedeni SPT testi. In sicer na globini -2,50m in na globini -4,60m. Rezultati SPT testov so prikazani v 
spodnji preglednici: 

penetracija 
SPT V1 

globina -1,50m 
SPT V1 

globina -2,60m 

[cm] št. udarcev št. udarcev 

15 2 60/8,0 cm 

10 2 / 

10 3 / 

10 3 / 

 

Preglednica 1: Rezultati SPT testov 

 

b Nivo talne vode 

Med vrtanjem v vrtini ni bilo zaslediti talne vode, se pa lahko pojavi ob močnejših deževjih. 

V okviru raziskav smo pregledali tudi brežine v bližini ceste. S pregledom terena ugotavljamo, da so na obravnavanem 
območju geološke razmere heterogene. Pod mehkejšo plastjo nasipa in krovnega deluvialnega sloja preko sloja 
preperelega laporja preidemo v kompakten lapor. 
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V nadaljevanju je predstavljena geološka sestava vrtine. 

 

 

Slika 4: Geološka sestava vrtine V1 

10.3.3.3 Karakteristične vrednosti geomehanskih parametrov 

Na osnovi izvedenih preiskav vzorcev iz obravnavanega območja in arhivskih podatkov smo izbrali karakteristične podatke o 
strižnih karakteristikah glin in laporja v podlagi. Pri izboru smo upoštevali, poleg povprečnih vrednosti tudi variabilnost.  

 

MATERIAL 
Prostor. 

teža 
Enoosna 

tlačna trdnost 
Nedrenirana 

strižna trdnost 
Kohezija Strižni kot 

Modul 
elastičnosti 

  γ qu cu C φ E 

  [kN/m3] [kPa] [kPa] [kPa] [ ° ] [kPa] 

tampon  20,0 - - 0,0 33 25000 

nasip GM-GP 19,0 - - 2,0 27 8000 

CG-CL 19,0 280 140 3,0 26 4000 

preperel lapor 21,0 -  - 10,0 35 90000 

kompakten lapor 22,0 - - 21,0 37 150000 

 

Preglednica 2: Karakteristične vrednosti geomehanskih parametrov na lokaciji vrtine V1 

 

 

10.3.4 IZVEDBA REKONSTRUKCIJE 

Na obstoječem vozišču je vidnih več poškodb (razpok), ki se pojavljajo zaradi posedanja in neustrezne sestave cestnega 
nasipa. Glavna razloga za posedanje sta dva; in sicer slabo izveden cestni nasip ter talna voda v kombinaciji z meteornim 
odvodnjavanjem zalednih in lastnih voda ceste 

Ob izvedbi rekonstrukcije vozišča je predvidena širitev ceste na spodnjo stran. V ta namen bo potrebno izvesti novo 
podporno konstrukcijo.  

Predlagamo, da se rekonstrukcija izvede z: 

 Izvedbo AB podpornega zidu, ki naj bo temeljen v kompaktno flišno podlago, 

 Ureditev odvodnjavanja meteornih voda s cestišča ter površinskih zalednih vod na  celotnem območju 

0,0 m 

5,0 m 
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10.3.4.1 Podporni zid 

Predvideni podporni zid bo višine 3,30m od dna temelja. Predlagamo izvedbo armiranobetonskega L-zidu s peto obrnnjeno 
na zadnjo stran zidu, ki se jo temelji v kompaktno flišno podlago.  Novo AB peto je potrebno izvesti čim večjih dimenzij, 
kolikor še dopuščajo hidravlični pogoji v strugi. V območju nove AB pete je potrebno urediti tudi zavarovanje struge oziroma 
ureditve v strugi uskladiti z novim temeljem zidu. 

Veliko pozornost je potrebno posvetiti odvodnjevanju zaledne in meteorne vode za konstrukcijo. Za odvodnjevanje talnih 
zalednih voda predlagamo izvedbo drenaže iz PVC cevi fi150mm vzdolž novega zidu. 

AB zid se v največji možni meri gradi kontaktno v kampadah max. dolžine 5m. 

10.3.4.2 Odvodnjavanje 

Preprečiti je potrebno prelivanje vode s ceste na brežino pod cesto.  

Zaradi velike erozijske izpostavljenosti vrhnjih deluvialnih plasti je zelo pomembno, da se vse meteorne vode kontrolirano 
speljejo v naravne oziroma obstoječe površinske odvodnike, nikakor pa ni dopustno ponikanje meteornih vod. 

Na celotnem območju je potrebno učinkovito izvesti odvodnjavanje meteornih voda s ceste in površinskih zalednih voda. 
Vodo je potrebno zajeti čim nižje in jo po kanalizacijskih ali drenažnih ceveh speljati v dolino oziroma nižje po pobočju v 
obstoječe površinske odvodnike. 

10.3.4.3 Voziščne konstrukcije 

V okviru raziskav smo izvedli eno meritev CBR na planumu terena izmerjene vrednosti izkazujejo 6-8% CBR., cona 
zmrzovanja je 40cm, hidrološke razmere so neugodne. 

10.3.4.4 Izkopi 

Izkopi za potrebe sanacije podporne konstrukcije bodo do globine do 3,5m. Izkopi v podlagi se izvajajo v naklonu 2:1, v 
preperinski plasti na 1:1.  

Vse izkope gradbene jame je potrebno izvajati pod geomehanskim nadzorom, temeljna tla morajo biti prevzeta s strani 
strokovnjaka geomehanika.   

V primeru neugodnih vremenskih vplivov je izkope potrebno zaščititi pred vremenskimi vplivi, da ne pride do zamakanja 
brežin. Izkope za sanacijo podpornega zidu je potrebno izvajati fazno. 

Zemeljska dela bodo potekala v kvartarnih glinah in eocenskih fliših. Na osnovi popisa vrtin smo določili naslednje izkopne 
kategorije: 

Globina 
izkopa 

Izkopna 
kategorija 

0 -3,5 m 30 % 3. Kat. 

  40 % 4. Kat. 

  30 % 5. Kat. 

 

10.3.4.5 Zasipi 

Nasipi in zasipi naj se izvajajo s kvalitetnim apnenčastim gruščnatim materialom, za katerega se privzame strižni kot 33°. 
Izkopan glinen material za vgradnjo ni primeren, zato ga bo potrebno odpeljati na deponijo. 

Pogojno je uporaben za zasipe flišnat material, ki pa ga je potrebno pazljivo urediti na manj izpostavljena mesta nasipa (z 
vidika vplivov vremena, vode in obremenitve) 

V kolikor se uporabi material iz izkopa mora o ustreznosti materiala ter pogojih izvedljivosti presoditi geomehanik na terenu. 
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10.4 PRILOGE 
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10.4.1 STABILNOSTNE ANALIZE 

10.4.1.1 Uvod 

V okviru izdelave geološko geomehanskega elaborata za projekt »UREDITEV LOKALNE CESTE LC 284321 DORNBERK - 
RENČE «, so bile izdelane tudi stabilnostne analize pobočja in predvidenih ukrepov. Analize so bile opravljene s programom 
Slide, ki računa stabilnost oziroma potencialne drsine na podlagi Mohr-Coulomb – ovega modela. Namen analize je določiti 
ustreznost sanacijskega ukrepa in varnosti drsine. 

Izračuni so bili narejeni po standardu Eurokod 7. 

10.4.1.2 Vhodni podatki in robni pogoji 

V analizi smo uporabili materiale s karakteristikami, ki so bile določene v geološko-geomehanskem poročilu v sklopu 
karakterističnih geomehanskih parametrov. 

Analiza obstoječega stanja in sanacije je bila izvedena v več korakih: 

- stabilnost za obstoječe stanje (povratna analiza) 

- stabilnost za novo stanje (upoštevanje sanacije) 

- določitev vpliva talne vode 

- upoštevanje prometne obtežbe (vertikalna linijska obtežba v velikosti 16kN/m2) 

- določitev faktorja varnosti 

10.4.1.3 Rezultati analize za profil PP1 

S programom Slide smo preverili globalno stabilnost profila PP1, preverili ustreznost predvidene sanacije in določili končno 
varnost drsine. Končna varnost drsine F mora biti večja od 1,25. 

  

 

Slika 1: Privzete karakteristične vrednosti geomehanskih parametrov 
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Slika 2: Rezultati povratne analize v profilu P119 za obstoječe stanje  

 

 

 

Slika 3: Rezultati stabilnostne analize v profilu P119 za novo stanje (z upoštevanjem sanacije je končna varnost F>1,25) 
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10.4.2 GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE 
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10.5 RISBE 

 
G.1  Pregledna situacija z območjem obdelave   M 1:500/10000 

G.2   Geološki prečni profil     M 1:100 

 

 


