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3.3 TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

 
Za naročnika Mestna občina Nova Gorica se skladno z ponudbo izdela projekt za izvedbo del na lokalni cesti LC 284321 
Dornberk –Renče.  
Ureditev ceste zajema rekonstrukcijo, zamenjavo in nadgradnjo  voziščne konstrukcije, razširitev, ureditev odvodnjavanja ter 
prometne opreme na odseku od križišča z JP 785711Gradišče-Cinkovec (že saniran del z podporno kamnito zložbo) do 
levega odcepa od lokalne ceste do stanovanjskih objektov Gradišče nad Prvačino 18,19,20,22 (pri EKO otoku). 
 

2 OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

Projektna dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi. 
Dokumentacija in podatki upoštevani pri projektiranju 
 
Projektna naloga št. 371-124/2011 z dne 1.8.2012 z naslovom »PZI UREDITVE LOKALNE CESTE L 284321 Dornberk-
Renče«  
 
Podloge: 
-geodetski posnetek DN 14012_1  (območje serpentine) ter DN 14012_2 (območje splazele brežine); avgust 2012; Dezis, 
d.o.o. Ajdovščina ;pridobljen s strani projektanta, 
-dopolnitve geodetskega posnetka  DN 14012_1 ter DN 14012_2 (za območja vodotokov); april 2013; Dezis, d.o.o. 
Ajdovščina;pridobljen s strani projektanta, 
-geodetski posnetek št. 62-1/2009 GEO-BIRO, d.o.o.; pridobljen s strani investitorja Mestne občine Nova Gorica, 
-TTN, DOF podloge v merilu 1:5000, 1:10000, 
-terenske izmere ceste. 
 
 
Obstoječa dokumentacija: 
-Idejna zasnova »fekalna in meteorna kanalizacija naselja Gradišče nad Prvačino« (IDZ št. S 542/10 Hydrotech d.o.o.; maj 
2010) pridobljen s strani projektanta Hydrotech, d.o.o. 
-Meteorni kanal na Gradišču nad Prvačino  (PZI št. P-775/14 Hydrotech d.o.o.; nov. 2014) pridobljen s strani projektanta 
Hydrotech, d.o.o. 
-Idejna zasnova KbV 20kV Gradišče-Oševljek, TP 20/0,4 kV Gradišče nad Prvačino, TP 20/0,4 kV Gradišče nad Prvačino III 
Načrt električnih inštalacij in opreme; januar 2011; št. Načrta EN.G11. 00001 Elektro Primorska; pridobljen s strani Elektro 
Primorska. 
-Sanacijski elaborat za plaz med občinski cesto in stanovanjskim objektom Gradišče 9b in 9c; št. IG-2285/12; november 
2012; Geoinženiring, d.o.o.; pridobljen s strani investitorja Mestne občine Nova Gorica, 
-PZI Ureditev križišča mer regionalno  R1-204 Nova Gorica-Sežana ter lokalno cesto LC 284321 Dornberk Renče; št. 30-
2012/4 ; maj 2011; G PIS Mojca Černe s.p. Šempas. 
 
 
Elaborati izvedeni v okviru projekta, ki so podlaga temu načrtu: 
-Geološko geomehanski elaborat, 
-Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, 
-Hidrotehnični elaborat. 
 
Predhodno izdelana dokumentacija: 
-IDZ Ureditev lokalne ceste Dornberk-Renče;št. 71/12; avgust 2012;Corus inženirji,d.o.o. 
-PZI Ureditev lokalne ceste Dornberk-Renče;št. 71/12; april 2013 - po recenziji;Corus inženirji,d.o.o. 
 

Projektni pogoji upravljavcev komunalnega in energetskega omrežja. 

Dogovori med naročnikom in projektantom. 
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Potrditev prečnega profila s strani investitorja . 

2.1 Povzetek hidrotehničnega elaborata 

 

2.1.1 Padavine 

Padavine, ki so bile privzete za določanje površinskega odtoka, so privzete za meteorološko postajo Bilje. Meteorološka 
postaja se nahaja v vasi Bilje na nadmorski višini cca. 50m.n.v. Za potrebe določanja površinskega odtoka na 
obravnavanem območju so bile privzete višine padavin za ekstremne padavine v obdobju od leta 1984 do 2008, ki jih je 
analizirala Agencija RS za okolje. Porazdelitev ekstremnih padavin z različnim trajanjem in povratno dobo je bila določena 
po Gumbelovi metodi. 

 

  PREGLEDNICA 1: Količine padavin za različne povratne dobe (vir: Agencija RS za okolje) 

2.1.2 Površinski odtok 

Na podlagi izračunanih ter analiziranih podatkov o padavinah in vodozbirnih območij na obravnavanem odseku so bile 
določene karakteristične vrednosti visokovodnih pretokov za posamezne prispevne površine. Podane vrednosti predstavljajo 
osnovo za kasnejše hidravlično dimenzioniranje in preverbo obstoječih vodnogospodarskih ureditev na obravnavanem 
območju. 

Za določitev padavinskega odtoka iz cestiščnih površin je bil privzet 5 minutni naliv s povratno dobo 2 leti. Glede na 
problematiko odvodnje na območju in kategorijo ceste, privzeta povratna doba zadostuje za učinkovito odvodnjevanje ceste 
kakor tudi zalednih vod. Za dimenzioniranje prepustov na glavnih površinskih odvodnikih je bila privzeta povratna doba 100 
let. 

Za omenjeni računski naliv s povratno dobo 2 leti znaša vrednost odtoka: 

Q10(5min) = 316 l/s/ha. 

 

2.2 Povzetek geološko geomehanskega elaborata 

2.2.1 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 
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 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. 

a 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. 

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. 

 

2.2.2 GEOMEHANSKE RAZISKAVE 

a 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 
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b 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. 

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 

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. 

V nadaljevanju je predstavljena geološka sestava vrtine. 

 

 

 Slika 4: Geološka sestava vrtine V1 

0,0 m 

5,0 m 



corus inženirji d.o.o. 
družba za inženiring projektiranje in tehnično svetovanje 

žapuže 19  5270 ajdovščina / info@corusinzenirji.si  
 

3.1.1 Načrt gradbenih konstrukcijšt.  71/12-311 7 

 

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 

 

2.2.3 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 

a 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. 

b 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. 

c 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. 
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d 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. 

 

e 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. 

2.3 Povzetek elaborata dimenzioniranja voziščnega ustroja 

2.3.1 USTROJ VOZIŠČA 

 

a KVALITETA IN VGRADLJIVOST MATERIALOV  TER DIMENZIJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

 

Na celotnem odseku predlagamo sledečo sestavo materialov : 

 

- obrabno zaporna plast  AC 8 surf B50/700, A3  3 cm 
- zgornja nosilna plast   AC 16 base B50/70, A3  5 cm  
- tamponski drobljenec   TD 32    20 cm 
- kamnita greda iz zmrzlinsko odp. materiala 0/64 mm   30 cm  
Material v kamniti posteljici mora v vsej debelini ustrezati zahtevam za odpornost proti škodljivim učinkom mraza. 

 
Kakovost kamnitega materiala nasipa mora ustrezati zahtevam  Posebnim tehnični pogojev za zemeljska dela in voziščne 
konstrukcije, SCS Ljubljana 1989 ter sprejeta dopolnila. 
 

b ZGOSTITEV IN NOSILNOST SLOJEV KONSTRUKCIJE 

 

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti: 
 

- planum nasipa (kamniti material)  Ev2  60 MPa (CBR  10 %) 

- planum posteljice (kamniti material)  Ev2  80 MPa (CBR  15 %), zgoščenost  98 % 

- planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2  100 MPa (Ev2 / Ev1  2,2), zgoščenost  98 % 
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3 OBSTOJEČE RAZMERE 

 

Odsek 6 od km 2,070 do km 2,420 

V začetku obdelovalnega odseka lokalne ceste v km 2,070 se sanacijo ceste naveže na že izvedeni del od podpornem 
objektu od 2,027 do km 2,063. Na koncu pa se obdelavo zaključi v križišču pri ekološkem otoku (kapelci) v km 2,420. 
Lokalna cesta se na obdelovalnem odseku sprva dviga do km 2,230 v nadaljevanju pa poteka v zelo blegem vzponu do 
strnjenega zaselka Gradišče pri Prvačini, v povprečni širini  3.95 m, saj jo omejujejo dovozi do posamičnih objektov. Cesta 
poteka v mešanem profilu z vkopno brežino na levi strani in nasipno brežino in objekti na desni strani. V delu od km 2,280 
do km 2,320 je utesnejne me obstoječe gradnje, ki jo zamejujejo tako na levi kot na desni. Ta del predstavlja ozko grlo na 
lokalni cesti.  

Lokalna cesta ki je obravnavana s tem projektom, ima dotrajano obrabno, povozno plast voziščne konstrukcije ter 
nezadovoljivo vzdrževano ter urejeno odvodnjavanje, tako zalednih voda  kot voda z vozišča.   

Sam spodnji ustroj je v zadovoljivem stanju  predvsem na osnem delu medtem, ko je na robovih vozišča tako na nasipnih 
kot na vkopni strani, kjer se nahajajo jarki v slabšem stanju in se na nekaterih delih ceste pojavljajo posamezni vzdolžni 
posedki vozišča. V letih od izvedbe zadnje preplastitve, ureditve vozišča se je na območju obdelave izvedlo infrastrukturno 
opremljanje naselij (vodovod, kanalizacija) ter izvedba dodatnih prepustov in urejanje obstoječih, zato ja prečno na os ali 
vzdolžno po robu ceste bilo izvedenih več prekopov in kasnejših do asfaltacij. Zaradi dotrajanosti vozišča ter neurejenega 
robnega vzdolžnega vodenja površinskih voda z vozišča se asfalt ob nizkih nasipnih bankinah lomi.  

Zato bi bilo potrebno doizvesti površinsko vodenje voda ob vozišču z muldami in koritnicami na samem vozišču pa z 
izravnalno plastjo asfalta na ravninskem delu od km 2.160 do km 2.420 doseči minimalni prečni padec 2.5%.  

V delu od km 2.090 pa do 2.420 odvodnjavanje ni urejeno saj je izveden le peskolov v km 2.260 ter prečni drenažnik na 
uvozu v km 2.230  ni pa urejeno zbiranje ter vodenje meteornih voda do peskolova, prečni skloni za razlivanje na bankino 
niso doseženi. Vidno je zamakanje spodnjega ustroja na vkopni strani ceste ter nastajanje udarnih jam zaradi zastajanja 
vode.  

4 EVIDENTIRANJE VAŽNEJŠIH KOMUNALNIH NAPELJAV IN NAPRAV 

 

Na obravnavanem območju so evidentirani sledeči komunalni vodi: 

- kanalizacija (mešani sistem), 

- kanalizacija meteorna, 

- javna razsvetljava, 

- elektroenergetski vodi (NN in VN), 

- telekomunikacijski vodi, 

- vodovod. 

 

a Vodovod 

Na obravnavanem odseku poteka vodovod po trasi lokalne ceste v obravnavanem odseku v pasu 1,7 m od desnega roba 
vozišča. V km 2,260 se pomakne v sredino vozišča do km 2,420 kjer se nadaljuje dvojni cevovod po desni strani v pasu 1m 
od roba vozišča do križišča v vasi Gradišče nad Prvačino. Na trasi vodovoda so evidentirani posamični priključki do 
objektov. 

b Kanalizacija 

Meteorni kanal je deloma izveden od km 2,257 do km 2,340 predvidoma pa poteka ob desnem robu lokalne ceste. V km 
2,257 prečka lokalno cesto ter pod je priključkom na lokalno izveden do izpusta na brežino. 

c Elektroenergetski vod 

Elektroenergetski vod je evidentiran od km 2,080 pa do km 3,160. Potek trase elektroenergetskega voda je je cca 1m ob 
trasi vodovoda po njegovi levi strani. 



corus inženirji d.o.o. 
družba za inženiring projektiranje in tehnično svetovanje 

žapuže 19  5270 ajdovščina / info@corusinzenirji.si  
 

3.1.1 Načrt gradbenih konstrukcijšt.  71/12-311 10 

 

Pred začetkom del je vse obstoječe komunalne naprave prikazane v grafičnih prilogah zakoličiti skladno s pogoji  
upravljavcev – prisotnost pooblaščene osebe, pisno obveščanje soglasodajalca. Označevanje tras naj se izvede s 
primernimi oznakami, ki so različne za vsako komunalno napravo. Označbe je primerno zaščiti.  
 
Na mestih vseh križanj je izvajati ročni izkop na minimalni dolžini 2 x 1.50 m.  
 
 

4.2 PROJEKTNO TEHNIČNI ELEMENTI CESTE 

 

a Vrsta in pomen ceste 

 
Izhodišča za določitev trasirnih elementov:  
 

- Prometna funkcija ceste: dostopna cesta 
- Vrsta ceste: lokalna cesta 

 

Lokalna cesta (LC) je namenjena za mešani promet, ima dvo- ali večpasovno vozišče z nivojskimi križišči  
 

b Projektna hitrost 

 

- Projektna hitrost: 40 km/h- izven naselja 
- Projektna hitrost: 30 km/h- v naselju 

 

c Horizontalni elementi ceste 

 

Predlagani trasirni elementi  po pravilniku: 
 

- Rmin= 45m 
- Amin=35 
- Lmin= 30 m  
- minimalni prečni nagib q= 2,5% 
- maksimalni prečni nagib q= 5,0%( 7,0%) 

 

Uporabljeni trasirni elementi: 
 
- polmer horizontalne krivine R min= 14,00m (v serpentini)  
    R min= 25,00 (na trasi izven naselja) 
    R min =13,00m (v naselju)  
 
- maksimalni nagib nivelete   i= 10,00 % 
- prečni nagib     q=2,5-7,0 % 
 
Elementi horizontalnega poteka lokalne ceste v največji meri izbrani v kontekstu projektne naloge, ki zahteva  ureditve ceste 
v obstoječi širini. Prilagoditve širine ceste se v delih z jarki izvajajo na stran jarkov ob vkopnih brežinah. 
Na delih z nizkimi nasipnimi brežinami se vrši razširitev do širine 5 m  na nasipno stran   
 
Razširitve: 
 Razširitve v krivinah so izvedene za merodajno vozilo – tovornjak ∆bpp=L2

op/2xR (Lop=8m) 
 
Prehod z nerazširjenega na razširjeno vozišče se izvede postopno na dolžini ca 20 m. 
 
Od km 2,220 do km 2,420 se razširitve prilagodi na mejno parcelno stanje na terenu ter na obstoječe dovoze.  
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d Konfiguracija 

 

Cesta je v prvih 900 m izvedena po ravninskem delu na levem bregu Vipave, nato se stalno vzpenja do km 2,420  kjer se 
spusti do vasi Gradišče nad Prvačino v km 2,600. Za vasjo se nato strmo spusti do km 3,000 kjer se vzdolžni nagib ceste 
ublaži. 
   

- Vrsta terena: hribovit 
 

 

e Vertikalni elementi ceste 

 

- Rkonv> 800 m 
- Rkonk> 600 m 

Maksimalni vzdolžni nagib nivelete trase ceste 10%.  
V naselju se prilagodi obstoječemu stanju. 

 

f Prečni prerez vozišča in cestišča 

 

Obstoječi profil ceste 
 
 
Brez jarka 
- bankina (na nasipni strani)   0,75-1,00 m 
- vozišče   2 x 2.35 m 
- povozna mulda, koritnica   0.50 m 
- berma (ob vkopu)   0.50 m 
====================================================== 
   Skupaj                                                                   6.45 m 
====================================================== 
 
 
Normalni profil ceste: 
Zahtevani prečni profil za lokalno cesto z prometno obremenitvijo PLDP > 500 voz/dan ter projektno hitrost V proj.=40km/h 
- bankina      0.75 m 
- vozišče   2 x 2.50 m 
- bankina, berma      0.75 m 
====================================================== 
   Skupaj                                                                   6.50 m 
====================================================== 
 
Izbrani prečni profil 
 
Normalni prečni profil se je določil z izmero širin vozišča na obdelovalnem odseku ceste. Širina ceste omogoča nemoteno 
srečevanje osebnega vozila ter tovornjaka kot merodajnih vozil za določitev prečnega profila. 
 
Izbrani prečni profil ceste: 
 
 
- bankina (na nasipni strani)   1,00-1,25 m 
- vozišče   2 x 2.50 m 
- povozna mulda, koritnica   0.50 m 
- berma (ob vkopu)   0.90 m (skupaj z robnikom) 
==================================================================== 
   Skupaj                                                                   7,40-7,65 m 
==================================================================== 
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V naselju se širina novega vozišča prilagodi glede na že obstoječe robove (objekti, izvedeni robniki, pločniki,…). 
Širino bankin pogojuje uporabo varnostnih ograj ustreznega nivoja zadrževanja ter delovne širine. 
 
Širina vozišča je sprejeta skladno z zahtevami investitorja (potrditev karakterističnih profilov). 
 
 

g Elementi horizontalne in vertikalne preglednosti ceste 

 

Na vkopni strani ceste se izvede preglednostna berma v širini 1,40 m (koritnica, mulda širine 0,50 m ter berma 0,90 m 
skupaj z robnikom 0,15 m). 
Izvede se analiza preglednosti ceste.  
 

h Elementi odvodnjavanja 

 

Kot elementi vzdolžnega odvodnjavanja ceste so ob vkopnih brežinah predvidene koritnice z nagibom 1:5 ter širine 0,50 m 
ter mulde širine 0,50 m ter globine 5 cm. Za globinsko odvodnjavanje talne vode z voziščnega ustroja ter meteorne vode z 
cestnih in zalednih površin se na vkopni strani izvedejo drenažno kanalizacijske cevi (funkcija dreniranja ter zbiranje ter 
vodenje površinskih vod do prepustov) in kanalizacijske cevi. 
 
Rešitve se poda skladno z ugotovitvami hidrotehničnega elaborata. 

5 PROJEKTNA REŠITEV 

5.1 CESTA 

 
Projektne rešitve so usklajene ter pripravljene v sodelovanju z predstavnikom lokalne skupnosti ter soglasodajalci. 
 
 
ODSEK6 (od km 2,070 do km 2,420) 
 
V pričetku odseka od križišča z javno potjo do obstoječega zida v km 2,299 se lokalno cesto razširi na vkopno stran. Vkopne 
brežine se izvede v naklonu 1:1. Ob vkopni brežini se vodi nova drenažna kanalizacija za odvodnjavanje celotnega odseka 
od km 2,100 do 2,400 saj je na tem območju zelo oteženo odvodnjavanje zaradi omejenosti ceste z obstoječimi objekti tako 
na levi kot na desni (meteorna kanalizacija je predmet projekta Meteorni kanal na Gradišču nad Prvačino, PZI št. P-775/14 
Hydrotech d.o.o.; nov. 2014) Vzdolžnega sklona cesta praktično nima. Za doseg vzdolžnega sklona so potrebne višinske 
korekcije nivelete tako, da se v od km 2,100 do km 2,180 niveleto rekonstruirane ceste dvigne medtem, ko se jo od km 
2,180 do km 2,340 poniža.  Že asfaltiran del ob priključku javne poti se deloma porezka in nadviša ob levi strani vozišča se 
razširi ter se izvede vzdolžno muldo. ki se ji vodi do že izvedenega podpornega objekta kjer se izvede iztok na brežino. 

    
Slika 1: Cesta od km 1,940 do km 2,020 z območjem splazele vkopne brežine v km 1,970. 
Slika 2: Križišče z JP 
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Slika 3: Območje depresije v km 2,140 kjer se obstoječe vozišče nadviša. 

 
Ob vkopu se izvede koritnica z robnikom ter berma v skupni širini 1,40 m (koritnica 0,50 m berma skupaj z robnikom 0,90 
m). Koritnica ni izvedena v delu ob hiši v km 2,320 zato je potrebno za odvodnjavanje na tem delu poskrbeti z prečnimi 
padci (blago koritnico) tako, da se voda lahko prosto steka ob robniku do požiralnika v km 2,299. Na drenažni kanalizaciji se 
izvedejo jaški, požiralniki iz BC Ø600 z stranskim vtokom medtem, ko se jaške na prepustih zamenja z jaški iz BC Ø800. 
Prepustom se izvede iztočno glavo ter tlakovanje jarka na iztoku za disperzijo. V začetku odseka se izvede nov prepust iz 
BC 400, ki se ga usmeri v naravni odvodnik ob vinogradu ki se nahaja pod cesto. Obstoječa kanalizacija se uniči, ohrani pa 
se vse obstoječe vtoke ter priključke le, da se vode sedaj vodi izven območja poselitve. Potrebno je zajeti tudi vse hišne 
odtoke, ter jo priklopiti na novo izvedeno drenažno meteorno kanalizacijo. 
 
 

      
Slika 4: Območje od km 2,220 do km 2,340  kjer se obstoječe vozišče niža. 
 

Ob obstoječih zidovih na desni strani ceste v smeri stacionaže se izvede visoke robnike, z odmikom od obstoječih zidov 
0,10 m (odmik se zapolni z betonom, površino betona se pometliči). Pozornost je potrebno posvetiti ureditvi dovozov na 
lokalno cesto predvsem z desne strani saj so ti strmi. Lokalno cesto se izvede v širini 5,00 m razen na delu od km 2,280 do 
km 2,420 na kjer se jo do km 2,360 postopoma zožuje na 4,50 m. Cesta se od 2,360 izvede z povozno muldo širine 0,50 m 
se  na vkopni strani, katero se izvede tik ob vkopni brežini (lastniki ne dovolijo poseganja v brežino). Skupaj z voziščem 4,50 
m in muldo širine 0,50 m se doseže povozni del 5,00 m. Na desni strani od km 2,260 do km 2,330 se izvede posek okrasnih 
grmovnic, sadnega drevja, po končani izvedbi se v dogovoru z lastniki izvede ponovna zasaditev okrasnih grmovnic (živa 
meja) ki pa višinsko ne sme segati višje kot 0,75 m nad koto vozišča. Na delu od 2,340 do km 2,380 se izvede manjši "L" 
podporni zidec na drugih delih pa je mogoča izvedba razširitvenih nasipov ter  robnikov in bankin za njimi. Ob objektih se po 
poterebi izvede pločnike (potrebna uskladitev z zahtevami lastnikov parcel, objektov). 
   

 
Slika 5: Konec odseka v km 2,420. 
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5.2 KRIŽIŠČA, PRIKLJUČKI DO OBJEKTOV 

Z projektom se je evidentiralo vse obstoječe priključke, gozdne, poljske poti ter dostope do objektov. Novih priključkov na 
lokalno cesto se ni izvajalo.  

Priključni radiji so v glavnem ohranjeni takšni kot so do sedaj. Kjer so bili premajhni in je bilo možno, pa so se korigirali tako, 
da je uporabljen radij 3.0 m (min. 1.0 m) Na križiščih se uporabi izvozni uvozni radije v razmerju R1:R2:R3=2:1:3 z min. 
radijem 5 m, tam kjer so prostorske možnosti to dopuščale.  

Izvede se ureditev uvozov, dostopov do objektov, ki se jih  prilagodi na novo rekonstruirano stanje. 

 
Analiza priključkov, dostopov 
 
Priključek 14 st  2.0+77.00 levo (privzeta Pz=32m) 
Priključek JP 785711  se na lokalno cesto priključuje pod pravim kotom na zunanjem delu krivine na lokalni cesti. Omejen je 
z visoko brežino na desni strani.  
Preglednost desno - omejena zaradi  poraščenosti terena ter strme brežine.  
Preglednost levo - ni potrebno izvesti ukrepov za preglednost. 
Korekcije zavijalnih lokov se izvedejo za priključevanje ter zavijanje desno z osebnim vozilom R=6 m.  V okviru sanacije 
splazele vkopne brežine je potrebno kamnito oblogo brežine izvesti do križišča.  Na priključku se izvede talna označba 
STOP črta (V-9).  
 
Dovoz 15 st. 2.1+71.00 desno (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v makadamu. Na lokalno cesto se priključuje pod ostrim kotom. 
Preglednost desno - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev desno. 
Preglednost levo - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev levo. 
Postavitev cestnega ogledala. 
 
Dovoz 16 st. 2.1+71.00 desno (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v makadamu. Na lokalno cesto se priključuje pod pravim kotom. 
Preglednost desno - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev desno. 
Preglednost levo - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev levo. 
Dovoza 15 in 16 vodita k istemu stanovanjskemu objektu, smiselno bi bilo ohraniti dovoz 15 ter ga ustrezno urediti vendar bi 
bilo kljub ureditvi potrebno postaviti ogledalo za preglednost v desno v smeri stacionaže lokalne ceste. 
 
Dovoz 17 st. 2.2+44.00 desno (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v asfaltu. Na lokalno cesto se priključuje pod pravim kotom. 
Preglednost desno - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev desno. 
Preglednost levo - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev levo. 
Postavitev cestnega ogledala. 
 
Dovoz 18 st. 2.2+58.00 desno (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v asfaltu. Na lokalno cesto se priključuje pod pravim kotom v zelo strmem 
naklonu. 
Preglednost desno - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev desno. 
Preglednost levo - ovirana preglednost zaradi mejnih ograjnih zidcev levo. 
Postavitev cestnega ogledala. 
 
Dovoz 19 st. 2.2+93.00 desno (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v makadamu. Na lokalno cesto se priključuje pod pravim kotom. 
Preglednost desno - ovirana preglednost zaradi grmovnic ob lokalni cesti desno.  
Preglednost levo - ovirana preglednost zaradi grmovnic ob lokalni cesti levo. 
V dogovoru z lastnikom je potrebno odstraniti živo mejo ter jo zasaditi z nižjo, lahko se jo tudi prikrajša in se jo  z rednim 
vzdrževanjem ohranja na primerni višini do cca 1,0m. 
Dovoz 20 st. 2.3+40.00 levo (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v asfaltu. Na lokalno cesto se priključuje pod pravim kotom. 
Preglednost desno - ovirana preglednost zaradi obstoječega opornega zida.  
Preglednost levo - ni potrebno izvesti ukrepov za preglednost. 
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Dovoz 21 st. 2.3+40.00 desno (privzeta Pz=32m) 
Dovoz do stanovanjskih objektov. Izveden v makadamu. Na lokalno cesto se priključuje pod ostrim kotom. 
Preglednost desno - ni potrebno izvesti ukrepov za preglednost.  
Preglednost levo - preglednost ovirana zaradi grmovnic ob lokalni cesti desno v smeri nasproti stacionaže. 
V dogovoru z lastnikom je potrebno odstraniti živo mejo ter jo zasaditi z nižjo, lahko se jo tudi prikrajša in se jo  z rednim 
vzdrževanjem ohranja na primerni višini do cca 1,0 m. Z rekonstrukcijo ceste izvesti tudi rekonstrukcijo priključka.  
 
Priključek 22 st. 2.4+25.50 levo (privzeta Pz=32m) 
Priključek se na lokalno cesto priključuje pod pravim kotom. Omejen je z visoko brežino na desni strani. Na priključku se 
izvede talna označba STOP črta (V-9).  
Preglednost desno - omejena zaradi  poraščenosti terena ter strme brežine, eko otoka ter obeležja na samem uvozu.  
Preglednost levo - ni potrebno izvesti ukrepov za preglednost. 
 
Glede na ugotovitve preverbe preglednosti priključkov na lokalno cesto se izvedejo dodatna cestna ogledala na 
priključkih na lokalno cesto. V naselju Gradišče nad Prvačino se izvede območje omejene hitrosti z postavitvijo 
znakov za omejitve v od km 2,139 do km 2,760. 

5.3 BREŽINE IN ZAŠČITA BREŽIN 

 

Nasipne brežine se izvedejo v naklonu  1:1,5.   

Vkopne brežine se izvajajo v naklonu 1:1 ter jih je potrebno zaščititi z lahkimi visečimi mrežami z obtežilniki na dnu mrež. 
Vrh vkopne brežine je potrebno zaokrožiti z cca radijem 3 m. Visečo mrežo je potrebno vleči še vsaj 3 m čez vrh vkopne 
brežine. Na visečo mrežo se vpnejo betonske uteži.  

Projekt je naravnan tako, da se v minimalnem obsegu posega na nasipne brežine. Na nasipnih brežinah je predvideno 
humusiranje z zatravitvijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. 

 

Pred izvedbo vkopov se je potrebno posvetovati z geologom. 

 

5.4 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA 

a OZNAČBE NA VOZIŠČU IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠINAH 

 

Od horizontalne signalizacije se predvidi: 

- neprekinjeno ločilna črta (V-1), širina črte znaša 10 cm, 

- prekinjena ločilna črta (V-2), širina črte znaša 10 cm (na delih kjer je širina vozišča enaka ali večja od 5,0 m   

- stop črte (V-9) so širine 50 cm  

Vsa talna signalizacija kot druge označbe na vozišču so iz eno komponentne barve. Debelina nanosa suhe plasti mora 
znašati 250 mikrometrov, zaradi boljše vidljivosti v nočnem času se izvede tudi posip s steklenimi kroglicami in sicer 250 
g/m2. 

 

b PROMETNI ZNAKI 

Vsa vertikalna signalizacija na kokalni cesti se ohrani na obstoječih stacionažah. V primeru začasne demontaže se jo 
ponovno montira po končani gradnji in je razvidna iz situacije prometne ureditve. Znaki za nevarnost imajo dolžino stranice 
900 mm. Prometni znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila so premera oziroma imajo dolžino stranice 600 mm. 

Oblika in barva znakov je določena na podlagi pravilnikov in standardov. Lokacija znakov je določena v situaciji prometne 
ureditve. 
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Prometni znaki so izdelani iz svetlobno odbojne folije I. vrste - Engineer grade. Izjema so predvideni prometni znaki II-1, II-2, 
II-4 ki morajo biti izdelani iz svetlobno odbojne folije II. vrste – High intensity. 

Barva ozadja prometnih znakov je siva brez sijaja. Za izdelavo podloge znakov se uporabi aluminijeva pločevina. Znaki so 
izdelani z ojačanim robom. 

Za nosilne cevi, ogrodja in objemke se uporabi vroče cinkano, antikorozivno zaščiteno jeklo. 

Neprednostne smeri v križiščih so označene s STOP znakom (II-2) ali z znakom za križišče s prednostno cesto (II-1). 

Obstoječe prometne znake se lahko ponovno uporabi v kolikor so ustrezne veličine in kvalitete. 

Postavitev in lokacija prometnih znakov je razvidna iz Prometne situacije in tabelaričnega prikaza prometne signalizacije ter 
opreme. 

Prometna ogledala se prilagodi na licu mesta. 

 

c OPREMA ZA VODENJE PROMETA 

Na bankine, bermo se namesti plastične smernike na razdalji določeni z detajli izvedbe. Na obstoječe oporne objekte se 
montira odsevnike.  

 

d OPREMA ZA VAROVANJE PROMETA 

Jekleno varnostno ograjo se namesti na podpornih objektih ter na bankine ob visokih brežinah. Jeklena varovalna ograja naj 
ima nivo zadrževanja N2, ter delovno širino W5. 
 
Za namestitev ograje je potrebno zagotoviti bankino š=1,25 m. 
 

5.5 ODVODNJAVANJE 

Podlaga za izvedbo odvodnjavanja je hidrotehnično poročilo, ki je del tega projekta. 

Rekonstruirano vozišče se bo odvodnjevalo preko prečnih nagibov do robov ceste kjer se izvedejo elementi vzdolžnega 
odvodnjavanja kot so koritnice in mulde. Mulde se izvedejo v širini 0.5 m in globine 5 cm in koritnice širine min 0,5 m ter v 
naklonu proti robniku 15% tako, da je kota robnika ob koritnici vsaj 2 cm nad koto roba vozišča ob koritnici. Prečni nagib 
vozišča je v delu od km 2,110 do km 2,320 izveden proti vkopni brežini (ne sme priti do razlivanja voziščne vode na 
priključke na desni strani lokalne ceste).  

 

Rekonstruira se vse vtočne objekte na trasi rekonstruirane ceste kot je opisano v tabeli prepusti. 

  

Novi prepusti: 

 

NOVI 
PREPUSTI 

  

PREPUST 
PRETOK 
Qs [m3/s] 

 
DIMENZIJE 

PREVODNOST 
Q [m3/s] 

AP11 0,18 Φ400 i=5% 0,36 
 

5.5.1 ODSEK 6 (od km 2,070 do km 2,420) 

Ureditev odvodnjevanja obsega rekonstrukcijo obstoječih prepustov, izvedbo novih prepustov, vtočnih jaškov in ureditev 
elementov vzdolžnega odvodnjevanja ceste (mulda, koritnica, meteorna kanalizacija in drenažna kanalizacija). 
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Ureditev odvodnjavanja je podana z projektom PZI št. P-775/14 ter načrtom 3 NAČRT ODVODNJAVANJA-METEORNI 
KANAL NA GRADIŠČU NAD PRVAČINO, katerega je izdelal Hydrotech,d.o.o.  v novembru 2014 (izvajalcu preda 
investitor). 

 

Ureditev odvodnjevanja vozišča obsega: 

Izvedba novega prepusta AP11 v km 2,111; cevni prepust BC Φ400 (z iztokom v graben ob vinogradu, 
skupaj z vsemi deli za zavarovanje na iztoku) 

Ureditev nove vzdolžne drenažne kanalizacije od km 2,101 do km 2,290; DKN PE-HD Φ355/120°,  

Ureditev nove vzdolžne drenažne kanalizacije od km 2,290 do km 2,336; DKN PE-HD Φ315/120°,  

Ureditev nove vzdolžne drenažne kanalizacije od km 2,336 do km 2,372; DKN PE-HD Φ250/180°,  

Ureditev nove vzdolžne drenažne kanalizacije od km 2,372 do km 2,415; DKN PE-HD Φ100/180°,  

Izvedba mulde širine 0,50 m od km 2,085  do km 2,101 na levi strani vozišča l=20m 

Izvedba mulde širine 0,50 m od km 2,064 do km 2,107  na desni strani vozišča l=40m 

Izvedba mulde širine 0,50 m od km 2,336 do km 2,420 na levi strani vozišča l=78m 

Izvedba koritnice širine 0,50 m od km 2,101 do km 2,336 na levi strani vozišča l=235 

 

5.6 STRUGE  IN POVRŠINSKI  ODVODNIKI 

Ureditev strug površinskih odvodnikov je podana z projektom PZI št. P-775/14 ter načrtom 3 NAČRT ODVODNJAVANJA-
METEORNI KANAL NA GRADIŠČU NAD PRVAČINO, katerega je izdelal Hydrotech,d.o.o. v novembru 2014 (izvajalcu 
preda investitor) 

 

5.7 OPORNI OBJEKTI IN PODPORNI OBJEKTI 

Predvideni objekti na trasi ceste: 

 

a Podporni AB zid PZ-1 

 

Podporni AB L-zid, od km 2.3+42.70 do km 2.3+78.30 

 

Podporni AB zid PZ1 
 

dimenzije - višina (največja):  0,40 +2,00 = 2,40 m 
- temelj:  1,70 m 
- dolžina:  35,60 m 

 

Za izdelavo podpornih zidov je potrebno najprej urediti delovni plato. Dostop do delovnega platoja se bo izvedel iz 
regionalne ceste. Iz tega delovnega platoja se potem izvaja izkope za temelj zidov. Temeljna tla se izkoplje do kote 20cm 
pod temelj. Planum temeljnih tal se uvalja, nanj pa se vgradi plast po 20 cm kvalitetnega grušča. Sledi podložni beton, ter 
betonaža temelja, ter stene. Zid se nato zasuje - spredaj z izkopanim materialom, v zaledju pa z gruščnatim materialom, po 
plasteh, do zbitosti 98% po Proctorju. 
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Materiali  

Pri gradnji bodo uporabljeni naslednji gradbeni materiali:  

beton podložni beton C 12/15 X0 

 podporni zid C 25/30 XC4 XD3 XF4 PV-II Dmax 16 

 robni venec C 25/30 XC4 XD3 XF4 PV-II Dmax 16 

armatura  B500 B 

zaščitna plast zidovi 5,0 cm 

 robni venec 4,5 cm 

robniki  AB robniki 

 
. 

5.8 INFRASTRUKTURNI VODI 

 

Na obravnavanem območju so evidentirani sledeči komunalni vodi: 

- kanalizacija(mešani sistem) 

- javna razsvetljava 

- elektroenergetski vodi (NN in VN) 

- telekomunikacijski vodi 

- vodovod 

 

5.9 IZVEDBA, POGOJI GRADNJE  

 

5.10 Izvedba 

 

Redosled izvedbe: 
 
− označitev gradbišča in postavitev polovičnih zapor,  
− zakoličba cestne osi in zavarovanje cestnih profilov,  
− izvedba opornih kamnitih zidov,  
− rezkanje obstoječega roba asfalta na vkopu  in na nasipu (na obeh straneh se  
vozišče naveže na že asfaltirani del),  
− rezkanje asfalta in strojno pomešanje z obstoječim gramozom v debelini  
10 cm in odlaganje na obstoječo cesto,  
− odstranitev humusa z odrivom in odvozom v začasno deponiranje za  
ponovno uporabo,  
− izvedba razširitev vozišča s stopničenjem,  
− vgraditev prepustov pod cesto in pod priključki,  
− izvedba plitvih drenaž s položitvijo drenažno kanalizacijskih cevi,  
− utrditev planuma spodnjega ustroja z dograditvijo plasti izboljšave  
temeljnih tal,  
− vgraditev tampona,  
− polaganje cestnih robnikov  
− rešitev priključkov,  
− postavitve požiralnikov meteorne kanalizacije,  
− asfaltiranje z bituminiziranim drobljencem AC base   
− izvedba izravnave  
− asfaltiranje vozišča v celotni širini AC surf,  
− asfaltiranje priključkov,  
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− dosip bankin z gramozom ter utrditev in  
− postavitev prometne signalizacije ter opreme za vodenje prometa. 
 

Opisi: 

Pred začetkom del je potrebno zavarovati gradbišče po načrtu zavarovanja in vodenja prometa v času izvedbe del. Sočasno 
z zakoličbo projektiranih cest, kanalov in karakterističnih točk je potrebno izvesti tudi zakoličbo obstoječih komunalnih vodov 
na tangiranem območju. Zakoličbo je potrebno izvesti v prisotnosti upravljavcev posameznih vodov. Smiselno bi bilo 
sočasno z izvedbo ureditve ceste izvesti še preostale infrastrukturne vode (Elektro Primorska –Trasa kabelskega poteka kb 
V 20 kV Gradišče-Oševljek v dolžini 1650m). Zakoličbo ter uvedbo v delo je potrebno izvesti skupaj z projektantom. 

Preddela obsegajo tudi zaseke in delna rušenja asfalta, rušenje robnikov, odstranitev grmovja in dreves, rušenje obstoječih 
opornih zidov , odstranitev asfalta. 

Vsa predvidena zemeljska dela je potrebno izvršiti po projektiranih prečnih profilih, naklonih in do globin predvidenih po 
projektu. Pri izvedbi je potrebno upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zavarovati obstoječe objekte, 
komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrževanje dostopnih javnih poti. Ob izvedbi zemeljskih del je potrebno 
zagotoviti geomehanski nadzor. Zemeljska dela obsegajo izkope humusne plasti v debelini 20 cm ter potrebne izkope 
zemeljskega materiala. Izkopan material se deponira in uporabi naknadno za humusiranje brežin in vgrajevanje v nasipe. 
Viške materiala in material, ki ni dober za vgrajevanje v nasipe, se odpelje na deponijo. V primeru uporabe izkopanih 
materialov na nasipih je potrebno predhodno pridobiti mnenje geologa o ustreznosti materiala. Planum temeljnih tal se po 
površinskem izkopu grobo splanira, tako da je zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje. 

Na tako pripravljeno podlago se vgradi kamnito posteljico v plasteh po 20 cm , tamponsko plast 30 cm  ter nosilni in 
obrabnozaporni ustroja iz asfaltnih zmesi predvidenih z dimenzioniranjem vozišča do projektno predvidene nivelete.  

Nasipne brežine se predvidi v naklonu 2:3. 

Nato se izvede potrebne izkope za komunalne vode ter prepuste in infrastrukturne vode, se položi potrebne cevi in obnovi 
plasti spodnjega in zgornjega ustroja. Nato se vgradijo asfaltni sloji. 

 

Minimalne nosilnosti: 

na planumu raščenih temeljnih tal Ev2> 45MPa 

na planumu kamnite posteljice Ev2> 80MPa oz. Evd> 40MPa 

na planumu tampona Ev2> 100MPa 

na planumu tampona pod pešhodnikom Ev2> 60MPa 

 

Odvodnjavanje zaledja pri izvedbi opornih objektov se zagotovi z vzdolžnimi plitvimi drenažami iz gibljivih drenažnih cevi 
preseka 10 cm. Položene so na betonsko posteljico C 12/15. Cev se do 20 cm nad temenom zasuje s filtrskim zasipom. 

Ustroj cestišča bo zaključen s plastjo bituminiziranega drobljenca in bitumenskega betona.  

Betonske robnike dimenzij 15/25/100 oz. 10/20/100 se položi na posteljico iz betona C16/20. Na mestih prehodov pešcev 
preko vozišča se izvede poglobitev robnikov do nivoja 0 cm nad površino vozišča. Na mestih dovozov se izvede poglobitev 
robnikov do nivoja 0 cm oz. 2 cm nad površino vozišča. 

Bankino se izvede s tamponskim materialom in utrditvijo v prečnem sklonu 4%-6%. Na brežinah je predvideno humusiranje 
z zatravitvijo v debelini minimalno 10 cm. 

Ob  delih ceste kjer je povečano število pešcev pri Domu za ostarele  se postavlja prometne znake na višino 2.25 m nad 
utrjeno površino izven območja omejitve hitrosti na 30 km/h pa na višino 1.50 m. V  kolikor je prometni znak postavljen v 
površino, kjer ni pešcev ali kolesarjev, se postavi spodnji rob prometnega znaka na višino 1.5 m. Rob prometnih znakov 
mora biti oddaljen od roba vozišča 0.75 m. Kjer je rob vozišča zaključen z dvignjenim robnikom se kot minimalno 
oddaljenost roba prometnega znaka tolerira odmik 0.5 m. 

Lokacija znakov je določena v situaciji prometne ureditve. Temelji za prometne znake so iz cementnega betona C 12/15 
preseka 30 cm in globine 80 cm. 
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Označbe na vozišču so iz eno komponentne barve. Debelina nanosa suhe plasti mora znašati 250 mikrometrov. Za 
zagotovitev boljše vidljivosti v nočnem času se izvede posip s steklenimi kroglicami in sicer 250 g/m2. 

Cestna ograja ki se montira na rekonstruirani cesti mora biti minimalno nivo zadrževanja N2/W5.  

5.11 Pogoji gradnje 

5.11.1 Agencija Republike Slovenije-vodni režim, stanje voda 

I. Pogoji tehnične narave: 

1. V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi 
bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode, vodni režim, poplavno varnost, na predvideno gradnjo in okolje nasploh.  

2. Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 
14. čl. in 37. čl. ZV-1, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 15 m oziroma 
zunaj območij naselij najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča pri vodotokih 1. reda, oz. 5 m pri vodotokih 2. reda. Pas 
priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v PGD označiti in kotirati. 

3. Za obstoječe objekte in naprave(zgrajene na podlagi ustrezne upravne dokumentacije), ki se nahajajo na vodnem ali 
priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali 
nadomestna gradnja, če: 

- se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, 

- se s tem ne poslabšuje stanja voda, 

- je omogočeno izvajanje javnih služb, 

- se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, 

- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo Ciii nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega 
zemljišča ne zmanjšuje. V primeru, da gre v predmetni zadevi za gradnjo v skladu z 201. členom mora to nedvoumno 
izhajati iz PGD projektne dokumentacije. 

4. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ( Ur.l.RS, št. 47/2005) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo(Ur.l. RS, št. 64/2012). 
5. Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih Stvarnopravnega zakonika (Ur.I.RS, št. 
87/2002-SPZ) za gradnjo rekonstrukcijo prepustov na vodnem zemljišču, če je lastnik zemljišča RS ( pare.št. 7957, in 7942 
obe k.o. Dornberk, preveriti ostale parcele.. ). Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem 
zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1 in jo je treba skleniti z naslovnim organom pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja.  
6. Projekt mora vsebovati Hidravlično preverbo vseh prepustov na lokalni cesti DornberkRenče.  
7. Glede na Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list št. 89/2008 ) je potrebno zdelati Hidrološko hidravlično analizo 
za poplavljeno območje lokalne ceste (od profila P18 do P50, odsek 1 in 2 ).  
8. V projektni dokumentaciji mora biti razvidna rešitev ureditve brežine nad in pod lokalno cesto do reke Vipave v območju 
plazu v P18 do P23 - odsek 1, na podlagi izdelanega geološkega poročila.  
9. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere padavinske vode. 
 

5.11.2 Vodovodi in kanalizacija 

 
1. Investitor namerava izvesti modernizacijo lokalne ceste z ureditvijo odvodnjavanja in oporne konstrukcije na odseku ceste 
LC 284321 Dornberk- Renče od križišča z R1- 204/1012 Šempeter- Dornberk (km 0,000) do meje z občino Renče- Vogrsko.  
2. Na območju predvidene modernizacije ceste poteka javni vodovod, ki je bil na večjem delu trase ceste pred nedavnim 
rekonstruiran.  
3. V projekt PGD je potrebno vnesti dejanski potek obstoječega javnega vodovoda v skladu s katastrom komunalnih naprav. 
4. Pred začetkom gradbenih del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica , d.d. zakoličiti obstoječe vodovodne naprave.  
5. Pri medsebojnem odmiku med vodovodom in drugimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati predpisane odmike. 
6. Med gradnjo mora biti vodovod ustrezno zavarovan.  
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7. V bližini vodovoda se dela izvajajo ročno in pod nadzorom upravljavca vodovoda.  
8. V primeru okvare na vodovodu je takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo Nova Gorica, d.d .. 
9. Stroške, ki hi nastali na vodovodnem omrežju v času gradnje, nosi investitor.  
10. Pri projektiranju je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik za vodovod. 
 

5.11.3 Elektro Primorska 

 
TEHNICNI POGOJI PRIBLIZEV ANJA IN KRIŽANJ 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti vse podzemne elektroenergetske naprave, ki se nahajajo na območju urejanja. 
Križanja in približevanja elektroenergetskih naprav z morebitnimi ostalimi komunalnimi napravami urediti skladno s 
tehničnimi predpisi in tipizacijo. Izkope v bližini podzemnih elektroenergetskih naprav je potrebno izvajati ročno, pod 
nadzorom predstavnika nadzorništva Bilje. Od TP Gradišče nad Prvačino (v bližini profila P127) v smeri proti Dornberku, do 
parcele st. 53114 (v bližini profila P104) namerava Elektro Primorska d.d. v cestnem telesu graditi kabelsko kanalizacijo za 
potrebe elektroenergetskih vodov. Predlagamo, da se gradnja predvidene kabelske kanalizacije ter urejanje ceste izvaja 
sočasno. Elektroenergetske vode vrisati v projektno dokumentacijo. 
 
OSTALI POGOJI 
 
1. Za vso elektroenergetsko infrastrukturo ( novogradnjo priključka in morebitne prestavitve ali križanja obstoječih vodov) je 
potrebno . projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 
Izdelati je potrebno projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi v obliki projekta PGD za srednjenapetostne 
priključke, zahtevnejše nizkonapetostne priključke ,in za prestavitve oziroma križanja obstoječih naprav. 
2. Skladno z 50., 50.a, 51. in 206. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS st. 126/2007), 48. člena Energetskega zakona 
(Ur.l. RS st. 27 /2007) mora investitor pridobiti soglasje Elektro Primorska d.d., Distribucijska enota Gorica k projektnim 
rešitvam. 
3. Investitor mora najmanj osem dni pred pričetkom del na priključku obvestiti o nameravanih delih Elektro Primorska d.d., 
Distribucijska enota Gorica in omogočiti nadzor nad deli na priključku. 
4. V si stroški izgradnje priključka in prestavitev oziroma križanj obstoječih elektroenergetskih naprav gredo v breme 
investitorja. 
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3.4 PRILOGE 

3.4.1 ZAKOLIČBA 

Preveriti na terenu! 

* 

# OS_0 

* 

************************************************************************************************************* 

*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.         ZAČ_STAC          ZAČ_R            VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER          ZAČ_SM_KOT  1  * 

*!   A                     DOLŽINA          KON_R            VZHOD  KON.TOČ.  SEVER          SPREM_KOTA  2  * 

*!                        KON_STAC                           VZHOD  PRE.TAN.  SEVER          KON_SM_KOT  3  * 

*!                                                           VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER          TANGENTA1   4  * 

*!                                                           VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER          TANGENTA2   5  * 

************************************************************************************************************* 

* 

73  PREMA 19                   1971.589           NESK    400186.352475     82975.714154     290d28'48"  1 

                              24.305151           NESK    400163.583545     82984.218045                 2 

                               1995.895                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

74  KROZNI_LOK 39              1995.895    -208.853164    400163.583545     82984.218045     290d28'48"  1 

                              33.267590    -208.853164    400131.625206     82993.331720     350d52'25"  2 

                               2029.162                   400147.968067     82990.050217     281d21'13"  3 

                                                          400090.509962     82788.565559         16.669  4 

                                                          400147.785932     82989.411537         16.669  5 

* 

75  KROZNI_LOK 40              2029.162     -60.000000    400131.625206     82993.331720     281d21'13"  1 

                               1.866076     -60.000000    400129.790229     82993.670571      358d13'5"  2 

                               2031.028                   400130.710352     82993.515414     279d34'18"  3 

                                                          400119.813488     82934.505847          0.933  4 

                                                          400130.709035     82993.508279          0.933  5 

* 

76  PREHODNICA 17              2031.028     -60.000000    400129.790229     82993.670571     279d34'18"  1 

      41.161503               28.237823           NESK    400101.623288     82993.956231      346d31'3"  2 

                               2059.266                   400120.459428     82995.243992      266d5'20"  3 

                                                          400119.813488     82934.505847          9.463  4 

                                                                                                 18.880  5 

* 

77  PREMA 20                   2059.266           NESK    400101.623288     82993.956231      266d5'20"  1 

                               6.244606           NESK    400095.393225     82993.530304                 2 

                               2065.511                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

78  PREHODNICA 18              2065.511           NESK    400095.393225     82993.530304      266d5'20"  1 

      23.664319               16.000000     +35.000000    400079.430844     82993.656354       13d5'46"  2 

                               2081.511                   400084.722130     82992.800759      279d11'7"  3 

                                                          400085.017733     83028.207572         10.696  4 

                                                                                                  5.360  5 

* 

79  KROZNI_LOK 41              2081.511     +35.000000    400079.430844     82993.656354      279d11'7"  1 

                               9.433722     +35.000000    400070.432152     82996.391525      15d26'36"  2 
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                               2090.944                   400074.746068     82994.413876     294d37'42"  3 

                                                          400085.017733     83028.207572          4.746  4 

                                                          400074.839205     82994.720297          4.746  5 

* 

80  PREHODNICA 19              2090.944     +35.000000    400070.432152     82996.391525     294d37'42"  1 

      27.812345               22.100758           NESK    400052.789141     83009.539001       18d5'23"  2 

                               2113.045                   400063.671166     82999.490996      312d43'5"  3 

                                                          400085.017733     83028.207572          7.438  4 

                                                                                                 14.812  5 

* 

81  KROZNI_LOK 42              2113.045    -179.953323    400052.789141     83009.539001      312d43'5"  1 

                              25.482679    -179.953323    400032.907558     83025.445138     351d53'11"  2 

                               2138.528                   400043.412398     83018.197092     304d36'17"  3 

                                                          399930.710320     82877.327201         12.763  4 

                                                          400043.130020     83017.844138         12.763  5 

* 

82  PREMA 21                   2138.528           NESK    400032.907558     83025.445138     304d36'17"  1 

                               0.121273           NESK    400032.807739     83025.514010                 2 

                               2138.649                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

83  PREHODNICA 20              2138.649           NESK    400032.807739     83025.514010     304d36'17"  1 

      18.150329                7.320765     +45.000000    400026.898744     83029.832095       4d39'38"  2 

                               2145.970                   400028.789243     83028.286660     309d15'54"  3 

                                                          400055.379688     83064.672242          4.882  4 

                                                                                                  2.442  5 

* 

84  KROZNI_LOK 43              2145.970     +45.000000    400026.898744     83029.832095     309d15'54"  1 

                              10.018417     +45.000000    400019.909062     83036.980462      12d45'21"  2 

                               2155.988                   400023.004388     83033.015633      322d1'16"  3 

                                                          400055.379688     83064.672242          5.030  4 

                                                          400023.204766     83033.211562          5.030  5 

* 

85  PREHODNICA 21              2155.988     +45.000000    400019.909062     83036.980462      322d1'16"  1 

      19.880407                8.782902           NESK    400014.967930     83044.237135       5d35'29"  2 

                               2164.771                   400018.105839     83039.290224     327d36'44"  3 

                                                          400055.379688     83064.672242          2.930  4 

                                                                                                  5.858  5 

* 

86  PREMA 22                   2164.771           NESK    400014.967930     83044.237135     327d36'44"  1 

                              12.679600           NESK    400008.176167     83054.944340                 2 

                               2177.451                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

87  KROZNI_LOK 44              2177.451    -309.999999    400008.176167     83054.944340     327d36'44"  1 

                              59.551233    -309.999999    399971.658374     83101.868829     348d59'36"  2 

                               2237.002                   399992.177784     83080.165771     316d36'21"  3 

                                                          399746.398717     82888.894448         29.868  4 

                                                          399991.044917     83079.284146         29.868  5 

* 

88  PREMA 23                   2237.002           NESK    399971.658374     83101.868829     316d36'21"  1 

                              12.587218           NESK    399963.010777     83111.015256                 2 

                               2249.589                                                                  3 

                                                                                                         4 
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                                                                                                         5 

* 

89  PREHODNICA 22              2249.589           NESK    399963.010777     83111.015256     316d36'21"  1 

      33.260624               16.630312     -66.521248    399951.100406     83122.605184     352d50'17"  2 

                               2266.220                   399955.387695     83119.078071     309d26'38"  3 

                                                          399908.838044     83071.234285         11.096  4 

                                                                                                  5.552  5 

* 

90  KROZNI_LOK 45              2266.220     -66.521248    399951.100406     83122.605184     309d26'38"  1 

                               4.532268     -66.521248    399947.505024     83125.363215      356d5'47"  2 

                               2270.752                   399949.349711     83124.045464     305d32'24"  3 

                                                          399908.838044     83071.234285          2.267  4 

                                                          399949.326206     83124.014823          2.267  5 

* 

91  PREHODNICA 23              2270.752     -66.521248    399947.505024     83125.363215     305d32'24"  1 

      38.102739               21.824886           NESK    399928.490005     83136.022319      350d36'3"  2 

                               2292.577                   399941.570109     83129.602820      296d8'28"  3 

                                                          399908.838044     83071.234285          7.294  4 

                                                                                                 14.570  5 

* 

92  PREMA 24                   2292.577           NESK    399928.490005     83136.022319      296d8'28"  1 

                               5.461146           NESK    399923.587468     83138.428404                 2 

                               2298.038                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

93  KROZNI_LOK 46              2298.038    -100.000000    399923.587468     83138.428404      296d8'28"  1 

                              40.315458    -100.000000    399884.836010     83148.516277      336d54'3"  2 

                               2338.353                   399905.242481     83147.431822      273d2'31"  3 

                                                          399879.529230     83048.657186         20.435  4 

                                                          399904.721839     83145.431834         20.435  5 

* 

94  KROZNI_LOK 47              2338.353     +65.636789    399884.836010     83148.516277      273d2'31"  1 

                              33.733164     +65.636789    399853.063795     83158.695934      29d26'47"  2 

                               2372.086                   399867.612407     83149.431585     302d29'18"  3 

                                                          399888.319209     83214.060578         17.248  4 

                                                          399868.292317     83151.553685         17.248  5 

* 

95  PREMA 25                   2372.086           NESK    399853.063795     83158.695934     302d29'18"  1 

                               1.359010           NESK    399851.917469     83159.425897                 2 

                               2373.445                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

96  KROZNI_LOK 48              2373.445    +453.887385    399851.917469     83159.425897     302d29'18"  1 

                              45.639876    +453.887385    399814.716535     83185.832984       5d45'41"  2 

                               2419.085                   399832.652612     83171.693483     308d14'59"  3 

                                                          400095.713488     83542.279994         22.839  4 

                                                          399832.985017     83172.161758         22.839  5 

* 

97  KROZNI_LOK 49              2419.085    -489.157284    399814.716535     83185.832984     308d14'59"  1 

                              38.948549    -489.157284    399783.202294     83208.703068     355d26'16"  2 

                               2458.034                   399799.414906     83197.895679     303d41'15"  3 

                                                          399511.884355     82801.687805         19.485  4 

                                                          399799.187070     83197.581728         19.485  5 

* 
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98  PREMA 26                   2458.034           NESK    399783.202294     83208.703068     303d41'15"  1 

                              50.574580           NESK    399741.120480     83236.754967                 2 

                               2508.608                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

99  PREHODNICA 24              2508.608           NESK    399741.120480     83236.754967     303d41'15"  1 

      35.707142               25.000000     +51.000000    399721.571275     83252.230718       14d2'35"  2 

                               2533.608                   399727.208682     83246.028625     317d43'50"  3 

                                                          399759.310822     83286.534166         16.719  4 

                                                                                                  8.381  5 

* 

100 KROZNI_LOK 50              2533.608     +51.000000    399721.571275     83252.230718     317d43'50"  1 

                              24.277646     +51.000000    399710.047385     83273.338951      27d16'29"  2 

                               2557.886                   399713.248743     83261.386899      345d0'19"  3 

                                                          399759.310822     83286.534166         12.373  4 

                                                          399714.547342     83262.095860         12.373  5 

* 

101 PREHODNICA 25              2557.886     +51.000000    399710.047385     83273.338951      345d0'19"  1 

      22.583180               10.000000           NESK    399708.097361     83283.142624        5d37'2"  2 

                               2567.886                   399709.184162     83276.561734     350d37'21"  3 

                                                          399759.310822     83286.534166          3.336  4 

                                                                                                  6.670  5 

* 

102 PREMA 27                   2567.886           NESK    399708.097361     83283.142624     350d37'21"  1 

                              18.994992           NESK    399705.002356     83301.883773                 2 

                               2586.881                                                                  3 

                                                                                                         4 

                                                                                                         5 

* 

* Celotna dolžina osi: 3192.761 

* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 655.838 

* 

 

Zakoličba profilov: 

P100  1+980.000  290d28'48" 

   -2.50   400177.59880    82976.31486         112.39 

    0.00   400178.47350    82978.65685         112.45 

    2.50   400179.34820    82980.99883         112.51 

& 

P101  2+0.000  289d21'13" 

   -2.50   400158.89524    82983.25783         113.59 

    0.00   400159.72374    82985.61656         113.65 

    2.50   400160.55224    82987.97529         113.72 

& 

P102  2+20.000  283d52'1" 

   -2.54   400139.95689    82988.86564         115.06 

    0.00   400140.56565    82991.33161         115.12 

    2.50   400141.16482    82993.75875         115.18 

& 

P103  2+40.000  272d21'55" 

   -3.05   400120.74351    82991.52011         116.69 

    0.00   400120.86938    82994.56751         116.84 

    2.50   400120.97255    82997.06538         116.97 

& 

P104  2+60.000  266d5'20" 
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   -2.51   400101.06247    82991.39902         118.56 

    0.00   400100.89107    82993.90617         118.62 

    2.50   400100.72055    82996.40035         118.69 

& 

P105  2+80.000  276d49'44" 

   -2.50   400080.62950    82990.96418         120.16 

    0.00   400080.92676    82993.44645         120.08 

    2.52   400081.22592    82995.94460         120.01 

& 

P106  2+100.000  306d24'56" 

   -2.50   400061.20195    82999.03927         121.26 

    0.00   400062.68604    83001.05110         121.22 

    2.50   400064.17073    83003.06374         121.18 

& 

P107  2+120.000  310d30'13" 

   -2.50   400045.96578    83012.25630         122.13 

    0.00   400047.58952    83014.15721         122.20 

    2.50   400049.21327    83016.05812         122.26 

& 

P108  2+140.000  304d45'48" 

   -2.50   400030.27107    83024.22843         123.13 

    0.00   400031.69654    83026.28222         123.17 

    2.92   400033.36006    83028.67899         123.22 

& 

P109  2+160.000  325d57'44" 

   -2.50   400015.49038    83038.83366         124.12 

    0.00   400017.56206    83040.23300         124.15 

    3.00   400020.04475    83041.90998         124.18 

& 

P110  2+180.000  327d8'28" 

   -2.50   400004.70184    83055.73494         125.06 

    0.00   400006.80186    83057.09136         125.11 

    2.50   400008.90189    83058.44779         125.16 

& 

P111  2+200.000  323d26'41" 

   -2.50   399993.40801    83072.04099         125.79 

    0.00   399995.41622    83073.52999         125.86 

    2.50   399997.42443    83075.01899         125.92 

& 

P112  2+220.000  319d44'53" 

   -2.50   399981.08641    83087.58500         126.28 

    0.00   399982.99444    83089.20037         126.34 

    2.50   399984.90247    83090.81574         126.40 

& 

P113  2+240.000  316d36'21" 

   -2.50   399967.78066    83102.32838         126.49 

    0.00   399969.59872    83104.04729         126.56 

    2.47   399971.39135    83105.74215         126.62 

& 

P114  2+260.000  313d47'57" 

   -3.09   399953.59658    83116.22987         126.55 

    0.00   399955.73665    83118.46159         126.67 

    2.00   399957.12091    83119.90513         126.75 

& 

P115  2+280.000  299d15'44" 

   -2.82   399938.29887    83127.81952         126.68 
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    0.00   399939.67633    83130.27792         126.79 

    2.00   399940.65394    83132.02271         126.86 

& 

P116  2+300.000  295d1'1" 

   -2.74   399920.65938    83136.79352         126.84 

    0.00   399921.81766    83139.27556         126.91 

    2.00   399922.66343    83141.08792         126.96 

& 

P117  2+320.000  283d33'28" 

   -2.56   399902.37196    83143.38391         127.01 

    0.00   399902.97161    83145.87063         127.07 

    2.00   399903.44046    83147.81490         127.13 

& 

P118  2+340.000  274d28'46" 

   -2.61   399882.98875    83146.01826         127.32 

    0.00   399883.19291    83148.62428         127.28 

    2.00   399883.34911    83150.61817         127.25 

& 

P119  2+360.000  291d56'16" 

   -2.38   399862.90884    83150.97077         127.63 

    0.00   399863.79726    83153.17657         127.52 

    2.00   399864.54446    83155.03175         127.43 

& 

P120  2+380.000  303d18'57" 

   -2.50   399845.04231    83160.89884         127.89 

    0.00   399846.41435    83162.98631         127.80 

    2.00   399847.51285    83164.65762         127.73 

& 

P121  2+400.000  305d50'26" 

   -2.50   399828.48655    83172.31179         128.16 

    0.00   399829.94862    83174.33599         128.09 

    2.00   399831.11968    83175.95729         128.04 

& 

P122  2+420.000  308d8'33" 

   -2.50   399812.45367    83184.43236         128.10 

    0.00   399813.99772    83186.39856         128.04 

    2.11   399815.30214    83188.05959         127.98 

& 

P123  2+440.000  305d48'0" 

   -2.92   399796.31026    83196.05526         127.55 

    0.00   399798.02008    83198.42600         127.48 

    2.88   399799.70476    83200.76186         127.41 

& 

P124  2+460.000  303d41'15" 

   -1.96   399780.47755    83208.16023         126.48 

    0.00   399781.56636    83209.79359         126.43 

    3.19   399783.33740    83212.45040         126.35 

& 

P125  2+480.000  303d41'15" 

   -2.31   399763.64471    83218.96644         125.21 

    0.00   399764.92487    83220.88687         125.15 

    2.96   399766.56390    83223.34565         125.08 
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3.4.2 STABILNOST 

a STABILNOSTNE ANALIZE 

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. 

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 

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. 
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Slika 1: Privzete karakteristične vrednosti geomehanskih parametrov 

 
 
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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b GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE 
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3.4.3 STATIČNI IZRAČUN 

Armatura podana z armaturnim načrtom. 
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3.4.4 TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNE SIGNALIZACIJE 
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3.5 RISBE 

 
 

101 Pregledna situacija M 1:10000 

102 Gradbena situacija z prometno opremo od P104-P123 M 1:500 

106 Zakoličbena situacija od P104-P123 M 1:500 

120 Situacija odvodnjavanja  od P104-P123 M 1:500 

131.1 Karakteristični prečni prerez 7-8 M 1:100 

131.2 Geološki prerez P119 M 1:200/200 

131.3 Armaturni načrt M 1:20;50;100 

132.1 Prečni prerez P105-P110 M 1:100 

132.2 Prečni prerez P111-P116 M 1:100 

132.3 Prečni prerez P117-P1122 M 1:100 

142 Vzdolžni prerez M 1:1000/100 

151.1 Detajl postavitve smernikov M 1:50 

151.2 Detajl postavitve prometnih znakov M 1:50 

151.3 Detajl povozne asfaltne mulde M 1:10 

151.4 Detajl polaganja cevi M 1:20 

151.3 Detajl dvignjenega robnika M 1:5 

151.4 Detajl pogreznjenega robnika M 1:5 

151.5 Detajl iztočne glave M 1:5 

151.6 Detajl revizijskega jaška M 1:20 

151.7 Detajl peskolova vtok pod robnikom M 1:/ 

151.8 Detajl vtoka iz jarka , peskolov na jarku M 1:25 

151.9 Detajl jeklene ograje M 1:25 

151.10 Detajl koritnice M 1:20 

151.11 Detajl vtoka iz koritnice M 1:20 

151.12 Detajl dvignjenega robnika M 1:5 

151.13 Detajl pogreznjenega robnika M 1:5 

 
 
 
 


