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 TEHNIČNO POROČILO 
 
 
 
 

T.1           Osnove za projekt  
 

Projekt sanacije plazov na JP 965751 Švent – Pihler – Polenek – Žeblarjeva kapela 
(pri domačiji Alekš) smo izvedli na osnovi geodetskega posnetka terena in terenskih 

raziskovalnih del. Sanacijska dela bodo izvedena na parcelah št. 129, 130/1, 130/2, 

131/2, 138/4, 139, 149/3, 151/2, 154, 155/1, 159/1, 159/2, in 810/6 – cesta v K.O. 
Klanc.  
 

T.2           Geotehnično poročilo (povzetek) 
 

Za določitev sestave tal v območju porušitve so bile izvrtane tri raziskovalne vrtine 
skupne dolžine 21,7m. Vrtini V1 in V3 sta locirani ob desnem robu cestišča, vrtina V2  
pa na brežini pod cestiščem. Vrtalna dela so se vršila s strojno vrtalno garnituro 
MVS-3, med 09.02.2011 in 11.02.2011. Vrtina V2 je bila izvedena z lažjo vrtalno 
garnituro, zaradi težkega dostopa na strmi brežini. Vrtina je izvedena v kombinaciji z 
vrtanjem in izvedbo penetrabilnosti. Vrtine so locirane v 2 prečnih profilih.  
 

T.3           Obstoječe stanje 
 

Na JP se je na odseku ceste v dolžini ca. 10m aktiviral zemeljski plaz že v času 
močnih dežnih padavin med 17. in 19. septembrom 2010. V času junijskih dežnih 
padavin v letu 2019 (močno neurje s poplavami in točo 22. in 23. junija) so se 
razmere na plazu pod cesto še poslabšale in dodatno aktiviralo plazišče na brežini 
nad cesto v dolžini 120m. 
Vozišče je v makadamski izvedbi, mešanem cestnem profilu, na območju plazu pod 
cesto v desni krivini, na območju plazenja brežine nad cesto pa v blagi levi krivini.  
Na območju plazu pod cesto sega odlomna razpoka in posedek preko celotnega 
vozišča. Vozišče na območju plazu je posedeno na celotni širini. Nariv zemeljskih 
mas je na brežini 25m pod voziščem. Za prevoznost vozišča je potrebna stalna 
izravnava vozišča s tamponskim materialom, rob vozišča pa je podprt z zabitimi 
jeklenimi profili. 
Na območju plazišča na brežini nad cesto odlomna razpoka poteka do zgornjega 
roba vkopne brežine, nariv zemeljskih mas je na vozišču, zato je potrebno stalno 
čiščenje narinjenega materiala iz ceste. 
Površinska voda ki priteče po cesti se v območju krivine na plazu pod cesto preliva 
na brežino, v nadaljevanju pa se voda odvaja po cesti ob vznožju brežine.   

Pričakovati je, da se bo območje plazov še razširilo zaradi odprtih odlomnih razpok 
ob neugodnih vremenskih razmerah. 
 

T.4            Zasnova  konstrukcij 
 

Sanacijo plazu pod cesto predlagamo z izvedbo sidrane AB pilotne stene, sanacijo 
plazu na brežini nad cesto pa z oporno kamnito zložbo ob levem robu cestišča.  
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T.4.1         Zakoličba 
 

Na območju plazov se zakoličijo prečni profili in os ceste, potek komunalnih vodov 
(vodovod, telekom vod) ter kamnita oporna zložba. Lokacije pilotov se zakoličijo po 
izvedbi delovnega platoja. 
 

T.4.2         Zapora vozišča 
 

Sanacija plazu bo izvedena pri popolni zapori vozišča. Upravljalec ceste postavi 
popolno zaporo s predpisano prometno opremo (tipska zapora vozišča v naselju).     
 

T.4.3         Deponije 
 

Izkopani material je potrebno sproti nakladati na kamione ločeno po vrstah odpadkov 
in ga odvažati na trajno deponijo – predelovalcu gradbenih odpadkov (deponijo 
izbere izvajalec, odvoz je možen na deponijo Gradnje Žveplan d.o.o., Celje št. 
evidence 508). Material ki se bo ponovno vgradil po sanaciji se odpelje na začasno 
deponijo gradbenih odpadkov, oziroma deponira ob izkopu. Odstranjena plodna 
zemljina se deponira na brežini (se ne sme odvažati). 

Gradbeni odpadki, ki nastanejo pri izkopih so uvrščeni v skupino številka 17 
klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki. 
 

T.5            Sanacija plazu pod cesto 
 

T.5.1         Izvedba  gradbiščne dovozne poti 
 

Gradbiščna dovozna pot do platoja za pilotiranje se izvede na brežini iz cestišča. Po 
končanih delih je potrebno brežino urediti v prvotno stanje.  
 

T.5.2       Izvedba delovnega platoja 
 

Delovni plato za pilotiranje se izvede na projektirani koti, delno z vkopom v cestišče, 
oziroma nasipom na brežini. V nasip se vgradi material iz izkopa, manjkajoči material 
se pripelje (jalovina iz kamnoloma). Delovni plato za pilotiranje se izvede v širini 
5,0m, gramozira v debelini 20cm in širini 4m ter utrdi. Plato se na spodnji strani na 
brežini podpre z zagatno steno iz zabitih jeklenih profilov na razdalji 1,0m (železniška 
tirnica 49 E1 ali HEM profil 140). Tirnice morajo imeti na spodnji strani konico, na 
zgornji pa odprtino za dvigovanje. V višini nasipa se tirnice založijo z lesenimi plohi.   
Po izvedbi pilotov se material iz platoja odstrani do kote delovnega platoja za izvedbo 
AB grede.  
 

T.5.3         Zemeljska dela 
 

Na predhodno pripravljenem delovnem platoju za pilotiranje se zakoličijo lokacije 
posameznih pilotov.  
Izkopi za pilote se izvedejo s strojno opremo za pilotiranje - z manjšo in lažjo vrtalno 
garnituro. Material iz izkopa pilotov se odpelje v trajno deponijo. Piloti morajo segati 
min. 1,5m v hribinsko podlago trdnega laporja. 
Izkope za pilote mora prevzemati geomehanik, ki bo tudi sproti določal potrebne 
globine izkopov. Po izkopu pilota sledi vgraditev armaturnega koša in betona. 

Po izvedbi pilotov se med piloti izvede izkop do kote delovnega platoja za izvedbo 
grede. Po izvedbi grede se v zaledni izkop (cestni nasip) vgradi kvaliteten kamniti 
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material do kote planuma spodnjega ustroja. Vrtine za sidra se vrtajo iz ceste. Po 
končanih delih se na brežini pred piloti odstrani nasip in varovalna stena iz jeklenih 
profilov in lesenih plohov, brežina se humuzira in zatravi s travnim semenom. 
 

T.5.4         Izgradnja AB pilotne stene  
 

Za zaščito desnega roba cestišča predlagamo izvedbo podporne AB pilotne stene 
med profilom P2-3,15m in P4+0,96m v dolžini 14,10m. Pilotno steno sestavlja 10 

pilotov 50cm. Pilote povezuje AB greda 75/200cm, izvedena v dveh kampadah 
dolžine 3,15m in ene 6,60m.  

Piloti premera 50cm dolžine 6m do 8m so predvideni na medosni razdalji 1,5m.  

Pilotna stena bo sidrana s šestimi trajnimi 2 vrvnimi geotehničnimi sidri, katerih 
nosilni vezni del dolžine 7,0m v celoti sega v plast kompaktnega sivega laporja. Prvo 
se vgradi sidro S4 - testno tro vrvno sidro. Po vgradnji in napenjanju testnega sidra, 
se pristopi k vgraditvi in napenjanju ostalih šestih sider. 

Pred in za območjem pilotne stene se bankina podpre s kamnito peto. Kamnita peta 
se izvede iz lomljenega kamna velikosti 30-50cm (apnenec) in betona C20/25, v 
razmerju 80:20%.  

 

T.5.4.1          Opaži 
 

Površina stene AB vezne grede je v naravni barvi betona, zato ne sme imeti  
madežev. Opažne plošče naj bodo enake velikosti in oblike. Stiki morajo biti 
enakomerni. Čelni rob grede je potrebno posneti s trikotno letvijo 3/3cm. 
 

T.5.4.2          Betonska dela in armatura 
 

Po izkopu pilota sledi položitev armaturnega koša in betoniranje pilota. Pilote se  
izvede iz vodo neprepustnega betona C25/30, PV-1, na kontraktorski način in armira 
z glavno natezno simetrično armaturo B500B s palicami 9Φ22, in spiralno armaturo 
Φ8/15cm. AB greda se armira z vzdolžno armaturo Φ16 in stremeni Φ14/20cm.  

Na pilotih je potrebno odstraniti zgornji del betona v višini 0,4m (do kote dna vezne 
grede). Pilote v zgornjem delu povezuje AB greda 75/200cm. Na temeljna tla pod AB 
gredo se vgradi 10cm izravnalnega betona C16/20. AB greda se izvede v treh 
kampadah z vmesnim dilatacijskim stikom s strižnim zobom in stiropor ploščo zalito s 
trajnim elastičnim kitom. 

AB greda se izvede iz vodo neprepustnega betona C30/37, PV-I (razred omočljivosti 
V5, maksimalna dovoljena globina omočenja znaša 5cm) in dodatkom za stopnjo 
izpostavljenosti XF4 (odpornost površine betona proti zmrzovanju in odtaljevanju). 

V gredi se vgradijo tulci Φ160mm – sidrišča za stalna in rezervna sidra.  
 

T.5.4.3       Geotehnična sidra 
 

Na osnovi geostatičnih analiz je razvidno, da so potrebna v pilotni steni sidra, ki bodo 
zmanjšala obremenitve pilotov in zmanjšala morebitne pomike stene.  

Na celotni dolžini je predvidena vgradnja 11 sidrišč, 7 za stalna sidra, v ostala 
sidrišča (4) bodo po potrebi vgrajena rezervna sidra, ki bodo nadomestila sidra z 
nezadostno nosilnostjo. Predvidena je vgradnja dvo vrvnih sider nosilnosti 300kN. 

Vrvi so iz visoko kvalitetnega jekla. Potrebna kakovost jekla je s/z =1860MPa. 

Pretržna sila:  Ptk= 2 x 0,15 x 1860=558kN (dvo vrvno sidro) 
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Dopustna nosilnost:  Pdop=0,65 x Ptk=363kN  

Geotehnična sidra so označena z oznako S1 do S7, testno sidro ima oznako Ts1 (S6). 

Prednapenjanje tri vrvnega testnega sidra se izvede min. 10 dni po injektiranju in 
min. 21 dni po betoniranju vezne grede s silo Pp=500kN. Sila zaklinjanja P0=300kN 

(P00,6Ptk) 

Testna sidra: 

Število preizkusnih sider za objekt je odvisno od : 
- velikosti, oziroma pomembnosti objekta, 
- potencialnega tveganja pri zatajitvi sidranja in  
- geotehničnih pogojev. 

Pred izvedbo sidranja predlagamo, da se opravi preizkus nosilnosti na enem testnem 
sidru. Na osnovi rezultatov preizkusov na terenu bo mogoče določiti dejanske 
nosilnosti geotehničnih sider. 

Na osnovi izmerjenih karakterističnih odporov sider Rak pri meri lezenja k=2mm, se 
bo med izvajanjem del izdelal elaborat napenjanja sider, kjer bo natančno določena 
projektna dopustna nosilnost sidra Ra, sila zaklinjanja P0, preizkusna sila sila Pp, 

dopustna mera lezenja k pri preizkusni sili in dopustna trajna deformacija lbl pri 
preizkusni sili Pp. 

Tri vrvno testno sidro: 
 

OBMOČJE SIDRA 

Si 

PREISKUSNO SIDRO 

Tsi 

PROS. DEL SID. 

Lp 

VEZNI DEL SIDRA 

Lv 

SKUPNA DOLŽINA 

L 

S6
 TS1 8 7 15 

 

Meritve na testnem sidru je potrebno opraviti po priporočilih SIA 191. Preizkusna 
sidra je potrebno napenjati do izbrane sile v 9 stopnjah. Pri višjih stopnjah napenjalne 
sile bo potrebno opazovalni čas podaljševati. V kolikor se bo pri sedmi ali osmi 
stopnji meja lezenja k približala vrednosti k=2 se naslednja stopnja več ne izvede, 
kajti predvideno je, da tudi testno sidro ostane stalno sidro v konstrukciji.  

Po izvedbi preizkusnega - testnega  sidra bodo na osnovi dobljenih rezultatov  
podani dodatni pogoji za napenjanje ostalih sider. 

Sidra se vgrajujejo v zato pripravljene odprtine v vezni gredi, kamor se vstavijo tulci 
za sidra in plastične cevi, pod predpisanim naklonom. Okrog tulca, je vgrajena spirala 
iz rebraste armature. Predvidena je tudi vgradnja montažne razcepne armature (RA 4 

 14, kot je razvidno iz armaturnega načrta).  
 

Predvidena sila zaklinjenja znaša Po=250kN. Preizkusna sila pri izvedbi enostavnih 
preizkusov napenjanja znaša najmanj Pp=313kN (Pp=1,25 Po). 
Sidra morajo izpolnjevati določila SIA 191 za trajna geotehnična sidra. (nosilnost, 
antikorozijska zaščita,…). Izvedba veznega dela sider je predvidena z injektiranjem 
praznega prostora med sidrom in zemljino.  
Sidra bodo vgrajena v naklonu 30⁰ proti horizontali.  

Vgrajena sidra bodo vpeta v sloju laporja, pri čemer bo vezni del v tem sloju vsaj 7m. 
Dolžina sider znaša do 15m.  
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SIDRO VEZNI 
DEL 

PROSTI 
DEL 

SKUPAJ  

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,  7,0 8 15,0x7=105,0m 

SKUPAJ                  105,0m 
 
Izvedba napenjalnih preizkusov 

Preizkusi napenjanja se izvedejo na vseh vgrajenih sidrih in sicer: 

- popolni napenjalni preizkus se izvede na 1 sidru ( 10% vseh sider).  

- enostavni napenjalni preizkusi se izvedejo na vseh preostalih sidrih. 

Napenjalni preizkusi se bodo izvajali skladno z navodili, ki bodo podana na osnovi 
rezultatov testnih sider in standardu SIA 191. 

 

Rezervna sidrišča 

Predvidena vgradnja 4 rezervnih sidrišč, ki je prikazana na vzdolžnem profilu. 
 

Protikorozijska zaščita  

Vsa trajna sidra morajo imeti celovito protikorozijsko zaščito, ki zagotavlja, da je 
jekleni kabel po vsej dolžini obdan s kemijsko obstojnim, difuzijsko dovolj gostim in 
električno izolacijskim ovojem, ki povišuje upor sidra proti vstopu električnega toka ter 
preprečuje pretok bledečih tokov. Za kontrolo protikorozijske zaščite je potrebno 
izvesti meritve izolacijske upornosti vsakega sidra. Postopek je opisan v TSC – 
Smernice za geotehnična sidra. 
 

Zaščita sidrnih glav 

Odprtine utorov za rezervna sidrišča se zaščiti z montažnimi, pokrovi dimenzij 
0,65x0,65 m iz INOX pločevine pritrjene na gredo z nerjavečimi vijaki in tesnilnim 
kitom.  Pokrovi morajo dimenzijsko odgovarjati utoru za sidrišče, morajo tesniti in biti 
protikorozijsko zaščiteni. Vgrajena sidra se zaprejo z ustreznimi sidrnimi pokrovi. 
 

T.5.5         Odvodnjavanje 
 

Za odvodnjavanje zaledne vode se za AB gredo na betonskem temelju položi 
drenažna trdostenska cev DN160mm. Nad drenažo se vgradi drenažni zasip 4/32 do 
kote planuma spodnjega ustroja. V najnižji točki se voda spelje v betonski jašek 
Ø50cm (št. IV). 

Za odvod površinske vode se ob desnem robu vozišča vgradi betonski robnik 
15/25cm, ob levem robu vozišča pa izvede asfaltna mulda.  
 

T.6            Sanacija plazu nad cesto 
 

T.6.1       Izvedba delovnega platoja 
 

Delovni plato za izvajanje kamnite zložbe se izvede na projektirani koti, z vkopom v 
brežino na nivoju cestišča. 
 

T.6.2         Zemeljska dela 
 

Kampadni izkop dolžine do 5m za kamnito podporno zložbo se izvaja iz delovnega 
platoja. Material iz izkopa se odpelje na trajno deponijo. Temeljna tla mora 
prevzemati geomehanik, ki bo tudi določil dejansko dolžino kampadnih izkopov. Dno 
kamnite zložbe mora ležati v glini poltrdne konsistence, oziroma preperini laporja.  
Na začetku in koncu se kamnita zložba bočno vključi v teren.  
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T.6.3          Izgradnja kamnite zložbe 
 

Kamnita oporna zložba se  izvede med profilom P2-5,25m in P14+6,5m, v dolžini 
120m. Dno temeljne ploskve je v nagibu 20% proti zaledni strani. Debelina betona 
kvalitete C 20/25 v temelju je min. 30cm. Vzdolžni nagib temeljne ploskve je enak 
vzdolžnemu nagibu cestišča. Kamnita oporna zložba je višine do 5,0m in širine 1,5m 
v dnu temelja. 
Kamnita podporna zložba je konstrukcija izvedena iz blokov (apnenec) velikosti 30 do 
70 cm, medsebojno povezanih z betonom. Razmerje med kamnitimi bloki in betonom 
je 70:30. Ker v prerezu zložbe delujejo samo tlačne napetosti, ojačanje z armaturo ni 
potrebno.  Spodnji kamni se položijo direktno v sveži beton. Zidanje kamnite zložbe 
se izvaja ob hkratnem vgrajevanju kamnitih blokov in dodajanju betonske mešanice, 
ki mora zagotoviti povezanost posameznih kamnov. Kamniti bloki se v konstrukciji 
zlagajo tako, da se največja in ravna ploskev bloka vgradi v čelno lice zložbe.  
Kamniti material kot osnovni gradbeni material mora ustrezati naslednjim zahtevam: 

- kamniti bloki morajo biti zmrzlinsko odporni,  

- velikost posameznih kamnov je večja od 0,3m, 

- kamniti bloki morajo biti pred vgradnjo čisti, da se zagotovi zadostna 
sprijemljivost z betonom. 

Beton kot vezni, oziroma polnilni gradbeni material mora ustrezati naslednjim 
zahtevam: 

- kvaliteta betonske mešanice je  C20/25, 

- betonska mešanica mora biti pripravljena tako, da je možna vgradnja brez 
opaža ( primerna vlažnost ). 
 

Temeljna tla kamnite oporne zložbe mora prevzemati geomehanik ali nadzornik. 
Izkop nove kampade se lahko izvede šele po izvedbi kamnite zložbe v predhodni 
kampadi. 
 

T.6.4       Odvodnjavanje 
 

Za odvod zalednih vod se v kamniti zložbi položi drenažna cev DN 160mm in vgradijo 
3 betonski jaški Ø80cm, H=3,5m, z betonskim pokrovom (št. I, II, III).  
Iz betonskega jaška št. III se voda preko polne cevi premera 160mm odvede v 
betonski jašek št. 5 in betonski jašek št. 6. 
 

T.7            Sanacija cestišča 
 

Sanacija cestišča je predvidena  z ureditvijo vozišča v širini do 2,70m. Ob desnem 
robu vozišča, oziroma ob AB gredi se vgradi betonski robnik 15/25cm. Na kroni AB 
vezne grede in bankine se vgradi jeklena varnostna ograja N2 W5.     
 

T.7.1         Zemeljska dela 
 

Na območju cestišča se izvede izkop v debelini vgrajenega zgornjega ustroja. Na 
planum spodnjega ustroja se vgradi novi zgornji ustroj v debelini: 
 

 3cm AC 8 surf B70/100 A4 
 5cm AC16 base B70/100 A4 
25cm tamponski drobljenec TD 32 
30cm zmrzlinsko odporni kamniti material 
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Planum temeljnih tal je potrebno utrditi do Evd≥10MPa. Na planumu zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala je potrebna minimalna nosilnost Ev2≥80MPa in 
Evd≥35MPa. Na planumu tampona je potrebna minimalna nosilnost Ev2≥100MPa, 
razmerje Ev2/Ev1=2.2, Evd≥45MPa. 
 

T.7.2       Odvodnjavanje 
 

Za odvod površinske vode se ob levem robu vozišča izvede asfaltna mulda na 
celotnem odseku, ob desnem robu vozišča pa do zaključka AB pilotne stene. Ob AB 
gredi se vgradi betonski robnik 15/25cm. 
Voda iz asfaltne mulde desno se spelje v betonski jašek Ø80cm na konus Ø50cm v 
profilu P4+1,5m (št. 2) z LTŽ rešetko. Iz jaška se voda spelje po brežini po 
kanalizacijski cevi DN 200mm preko 2 betonskih jaškov Ø60cm, H=1m, z betonskim 
pokrovom (št. 3 in št. 4) 
Voda iz asfaltne mulde levo se spelje v betonski jašek Ø50cm, z LTŽ rešetko, H=1,5, 
št. 1, iz njega pa v betonski jašek št. 2 v profilu P4+1,5m. V profilu P13 se voda iz 
asfaltne mulde spelje v betonski jašek Ø50cm, z LTŽ rešetko, H=1,5, št. 5, iz njega 
pa v betonski jašek št. 6 po PVC cevi DN 200mm. V profilu P14+7m se spelje v 
betonski jašek Ø80cm, H=2m, št. 6 tudi voda iz asfaltne mulde, nato pa preko AB 
prepusta Ø30cm v betonski jašek Ø80cm, H=2m št. 7 in dalje po kanalizaciji DN 
310mm v obstoječi jarek.  
 

T.8           Komunalni vodi 
 

Pred izvedbo sanacijskih del izvajalec naroči zakoličbo vodovoda in telekom voda. 
Po podatkih upravljalca vodovoda VOKA Celje in Telekom Celje poteka vodovod 
preko pobočja pod cesto in ga bo prečkala odvodna kanalizacija, na območju 
sanacije (P14) pa prečkata vodovod in telekom vod cesto. 
 
T.9           Predračunski elaborat 
 

V predračunskem elaboratu je izdelan projektantski popis del in projektantski 
predračun za sanacijo plazov in ceste.  
 

T.10         Zaključki in predlogi 
 

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi 
in standardi. Izkop temeljnih tal kamnite oporne zložbe in posameznih pilotov mora 
obvezno prevzeti geomehanik.  
 
 
 
 
 
Maribor,  julij 2019                                              Sestavila: 
                                                             Manica Škrabl, ing.gr. 


