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3.4  TEHNIČNO POROČILO 

 

3.4.1  Problematika in opis obstoječega stanja 

 

Obstoječi odsek asfaltirane lokalne ceste  LC 043010 Jesenica – Orehek  poteka po dokaj 

strmem pobočju, s premajhno širino vozišča in z  ostrimi/neustreznimi  ovinki/radiji. Asfaltna 

površina vozišča in bankine so poškodovane in v v slabem stanju, na posameznih mestih je 

tudi poseden asfalt.  

V območju projektne obdelave ceste na dolžini cca 400m  so izvedena starejša prečkanja ceste 

s štirimi hudourniškimi grapami. Izvedeni so betonski obokani prepust, ki so na vtočnih delih 

precej zasuti, saj znaša višina zasutih odprtin do max. 1,0m. Na iztočnih delih pa so višine 

odprtin tudi do 3,0m, razen poškodovanega prepusta na  vodotoku V1. Širina dna obokov 

znaša v poprečju od 1,8m do 2,0m. Gorvodno in dolvodno od obstoječih prepustov 

hudourniške grape niso urejene. 

Na osnovi natančnega stanja  terena, pregleda obstoječih zidov  in obstoječih prepustov smo 

ugotovili: 

 obstoječi kamniti zid na začetku odseka od km 0 do km 0+ 040 na vkopni strani se 

ohrani. V naslednji fazi je potrebno predvideti sanacijo zidu. 

 notranjost prepustov (obokov) je v dokaj dobrem stanju (razen prepust V1, ki je 

popolnoma uničen), iztočni deli prepustov in vidni deli podpornih konstrukcij pa so 

povsod v slabem stanju (luščenje vrhnjega sloja  betonov). Vtočni zidovi so nekje v 

dobrem stanju, ponekod pa je potrebna sanacija. 

Obravnavane hudourniške grape (v nadaljevanju označeni od V1 do V4, v smeri naraščanja 

stacionaže ceste) pripadajo povodju  potoka Jesenica, ki se izliva v Idrijco kot desni pritok na 

Reki. 

Vodotok 1 ( v km 0 + 065); obstoječi ločni prepust je poškodovan, potrebno je izvesti  nov 

montažni prepust. Na iztoku ni takoj strm padec grape, na vtoku predvideti vtočna krila in 

možnost čiščenja zaradi plavin. Ta grapa pogosto povzroča probleme ob neurjih (zasipavanje 

pretočnih profilov, nanos plavin...). 

Vodotok 2 (v km 0+210); notranja konstrukcija oboka je v dobrem stanju in se ohrani. Je pa 

na vtočni strani prišlo do udora dela betonskega oboka. Sanirati je betone, robne vence. 

Gorvodno od vtoka je urediti odvodnjo s velikimi hudourniškimi kanaletami, izvesti drenaže  

in vtočni jašek. 

Vodotok 3 (v km 0 + +270); obok je v dobrem stanju in se ohrani, na vtoku se očisti vtočni 

profil, poglobi in izravna niveleta. Na iztoku pa se zaradi luščenja betona izvede višji 

podporno obložni zid iz kamna v betonu. 

Vodotok 4 (v km 0 + 385);  obok je v dobrem stanju in se ohrani, delno se sanira betone, 

krone in robne vence. Na vtoku je veliko plavin, zato je urediti vtočna krila, na iztoku pa je 

takoj stopnja zaradi poglabljanja grape in strm padec struge. Tukaj  predlagamo izvedbo 

zaključnega praga s stopnjo cca 2,0m iz kamna v betonu. 

 

Obstoječi betonski jašek in obstoječi cevni prepust Φ 50cm v km 0+ 040 (prepust V0): 

prvotno je bilo predvideno, da se uredi vtočni jašek s pokrovom in izvede nov cevni prepust Φ 
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80cm skozi cesto. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je bil ta del izvedbe izločen iz 

projekta. 
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3.4.2 Hidrološki opis vodotokov 

Obravnavane hudourniške grape gravitirajo v potok Jesenica. 

Pri preverjanju vodozbirnih območij  hudourniških grap  nad prepusti smo ugotovili, da 

območje hudournikov  nad vtokom v prepust niso velika in zato tudi količina voda ni velika. 

Površin povodij in  max. pretoki po obrazcu Kresnika znašajo: 

Vodotok  V1:  površina povodja F = 0,15km2, Q100 = 1,8m3/s. 

Vodotok V2: površina povodja F = 0,05km2, Q100 = 0,6m3/s. 

Vodotok  V3:  površina povodja F = 0,19km2, Q100 = 2,3m3/s. 

Vodotok V4: površina povodja F = 0,18km2, Q100 = 2,2m3/s. 

Vse obstoječe odprtine obokanih  prepustov so hidravlično ustrezne.  

Se pa ob neurjih pojavljajo pogosti problemi plavin pri grapah 1 in 4.  

Pri prepustu V1 bi problem sanirali z novim škatlastim prepustom zadostnih dimenzij in 

formiranjem vtočnik krilnih zidov. Pri prepustu V4 pa je obsoječa pretočna odprtina zadostnih 

dimenzij, sanirajo se le vtočna krilna zidova za usmerjanje in evakuacijo plavin skozi prepust. 

  

3.4.3  Opis predvidenih del 

Izdelan je geodetski posnetek terena  na dolžini 400m, geološko geomehanske raziskave niso 

bile predvidene.  

Predvidena je rekonstrukcija  občinske ceste Jesenica-Orehek, na odseku od table Jesenica v 

smeri Oreheka, v dolžini cca 400m. Dela bodo izvajana kot vzdrževalna dela v javno korist. 

Pridobivanje soglasij ni bilo zahtevano in tudi ne predmet projekta. 

V projektu PZI smo predvideli  ukrepe za sanacijo tega odseka ceste, ki bodo zboljšale cestne 

elemente (bolj zvezni radiji z večjimi polmeri, razširitve..) ter ustrezno sanacijo obstoječih 

prepustov. 

Izdelan je projekt ceste z ureditvijo odvodnjavanja ceste, z umestitvijo širine ceste od 4,5m do 

5,0m.  

Trasa ceste se prilaga obstoječi, radiji ceste se gibljejo od 20m do 40m. Karakteristični profil 

ceste je 2,25m x 2  (osnovna širina ceste) + razširitev v vsaki konkavi (0,5m) + še 0,5m pas 

(mulda, koritnica, bankina). 

Prečni nakloni ceste znašajo od 2,5% do 6,0%. 

 

Izvedba prepustov: 

Vodotok 1;  predviden  je montažni tip arm. bet. prepusta, ustrezne statične nosilnosti SLW 

600 KN,  dolžine 6,0m. Notranje dimenzije prepusta znašajo 2,0m x 2,0m.  Hidravlična 

prevodnost prepusta ni problematična. Prepust se tlakuje s kamnom v betonu v debelini 30 

cm. Na vtoku v prepust je predviden talni prag in vtočni krili iz kamna v betonu dolžine 2,5m. 

Dno in brežine na iztoku iz prepusta se tlakujejo s kamnom v suho v dolžini 3,0m. 
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Na vtočnem delu  je na robnem delu predvidena izvedba  ab grede dolžine 10m za montažo 

jeklene varnostne ograje. 

Vodotok 2; notranja konstrukcija oboka je v dobrem stanju in se ohrani. Je pa na vtočni strani 

prišlo do udora dela oboka. Sanirati je potrebno betone, robne vence.  

Na vtočnem delu  je na robnem delu predvidena izvedba  razširjene ab grede dolžine 11m za 

montažo jeklene varnostne ograje. 

Dno obstoječega prepusta se na gorvodnem delu poglobi za cca 0,5m, dno se tlakuje iz kvb. 

Na iztoku iz obstoječega prepusta se dno tlakuje iz kamnom v suho v dolžini 1,5 m. Gorvodno 

od vtoka je potrebno urediti odvodnjo tako, da se na vtoku v obokan prepust zgradi vtočni 

jašek tlorisnih dimenzij približno 2m x 2m. Višina zaledne stene znaša 3,5m, višina stranskih 

sten pa od 3,5m do 2,5m. Debelina sten in talne plošče vtočnega jaška znaša 25 cm. Za 

armiranje se uporabi armaturna mreža Q 385 s stremeni.  

 

Zaledna voda se nad cesto odvaja v novozgrajeni vtočni jašek preko drenažnih reber, ki se 

zgradijo po detajlu, ki se nahaja v grafičnih prilogah. V vtočni jašek mora biti vgrajeno 

zadostno število izcednic, prav tako mora biti ustrezno izvedena zaledna drenaža, da se 

prepreči zastajanje zaledne vode v hribini nad cesto. 

Površinska voda se odvaja preko velikih hudourniških kanalet dolžine 15,0m. 

 

 

Vodotok 3 (v km 0 + +270); obok je v dobrem stanju in se ohrani, na vtoku se uredi vtok z 

vtočnimi krili in čiščenjem profila, na iztoku pa se zaradi luščenja betona izvede višji 

podporno obložni zid iz kamna v betonu.  

Na vtočnem delu  je na robnem delu predvidena izvedba  ab grede dolžine 11m za montažo 

jeklene varnostne ograje. 

Dno obstoječega prepusta se na gorvodnem delu poglobi za cca 0,5m, niveleto se izravna. 

 

Vodotok 4 (v km 0 + 385);  obok je v dobrem stanju in se ohrani, delno se sanira betone, in 

krone.  Na vtočnem delu  je na robnem delu predvidena izvedba  ab grede dolžine 9,5m za 

montažo jeklene varnostne ograje. 

 

Dno obstoječega prepusta se na gorvodnem delu poglobi za cca 0,5m, dno se tlakuje s 

kamnito zložbo iz kamna v betonu. Na vtoku je veliko plavin, zato je potrebno urediti vtočna 

krila iz kamna v betonu dolžine 2,5 m, na iztoku pa je takoj naravna stopnja zaradi 

poglabljanja grape in strm padec struge dolvodno. Tukaj je predvidena izgradnja zaključnega 

praga s stopnjo cca 1,8m iz kamna v betonu. Dno in brežine se tlakujejo s kamnito zložbo v 

suho, zaključek se stabilizira z zabitimi jeklenimi tračnicami. 
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Izvedba podpornih (PZ) in zaščita vkopnih brežin  

Splošno 

Zaradi širitve ceste v smeri nasipne brežine je predvidena izgradnja podpornih  zidov iz 

kamna v betonu C 25/30. Pretežno bodo izvedeni kot podporni obložni zidovi že na mestih 

obstoječih zidov, na iztočnih delih prepustov.  

Za podporo obstoječih in poškodovanih iztočnih zidov smo v načrtu PZI predvideli izgradnjo 

debelejše obloge – strojno zgrajenega zidu iz kamna v betonu C25/30. Obloga obstoječega 

iztočnega zidu z novim strojno zloženim zidom iz kamna v betonu z nagibom lica 5 : 1 bo na 

vrhu debeline 60cm, v dnu pa odvisna od višine zidov (do max. 1,80m). Razširitev temeljne 

pete ne bo potrebna, se pa potrdi tekom ogleda geomehanika glede na sestavo temeljnih tal.  

Globina temeljenja je ocenjena, dejanska globina temeljenja se določi ob izkopu. Globino in 

širino temeljev mora na začetku gradnje določiti geomehanik oz. geolog. Kjer se ustrezna 

temeljna tla nahajajo globlje od temeljev obstoječih zidov, je podkopavanje potrebno izvajati 

po kampadah v največji širini 2,5 m. Spodkopane temelje obstoječih zidov je potrebno 

podbetonirati. 

V temelje in zaledje bo za ojačenje zidov  po potrebi vgraditi armaturno mrežo Q335.  Za 

boljšo povezavo med starim in novim zidom se na vsak m2 v obstoječi zid vgradi po eno sidro 

iz RA Φ 22 mm dolžine 0,80 m. Poleg sider se že pred pričetkom del celotno, z mahom 

poraslo lice  očisti z vodo pod visokim pritiskom in odstrani vse razpadle kose betona in 

kamna. V podporni zid se za prevajanje talne vode na dveh višinah vgradi odcednice iz 

kanalizacijskih PEHD cevi DN 110, v razmakih po 3,0m.  Fugiranje zidov ni predvideno, se 

pa že pri izvedbi formirajo in oblikujejo globoke fug.  

Na vrhu podpornega zidu se v skladu z prikazanimi detajli zaopaži in zabetonira 

armiranobetonsko krono višine 0,30 m in širine 0,60 m z odkapom. Naklon krone se prilagodi 

prečnemu sklonu ceste tako, da se bo površinska voda iz ceste enakomerno razlivala preko 

roba venca. Na ab krono podpornih zidov se  vgradi jeklene varnostne odbojne ograje. 

Predvidena je vgradnja JVO na vtočnih in iztočnih delih prepustov. Iz popisa del je natančno 

razvidno, kje je predvidena montaža nove JVO in odseki, kjer je predvidena premontaža in 

ponovna vgradnja JVO.  

 

V smeri širitve ceste v smeri vkopnih brežin smo predvideli  lokalne zaščite brežin z zaščito iz 

kamnite zložbe v suho (v poprečju 1,0m3/m) in ozelenitvijo vkopnih brežin. Tako je 

predvidena lokalna zaščita vkopnih brežin na dolžini cca 40m (med P7 in P8, pri P10, pri P12, 

med P14in P15).  Lokacije zaščite vkopnih brežin in ustreznost predvidene zaščite glede na 

stabilnost obstoječih brežin pregleda in potrdi geomehanik v sodelovanju s projektantom. V 

fazi projektiranja geomehanske raziskave niso  bile izvedene. 
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Med gradnjo bo potreben stalen projektantski in geomehanski nadzor. Temeljna tla mora pred 

pričetkom gradnje pregledati geomehanik, določiti globino temeljenja in po potrebi izvajalcu 

podati še morebitna dodatna navodila za gradnjo.  

 

PZ1 

V območju novega montažnega prepusta (V1) je predviden podporni zid iz kamna v betonu, 

dolžine 10,0m od km 0+059 do km 0+069.  Na zidu je predvidena AB krona dimenzij 0,6m x 

0,3m in jeklena varnostna ograja.  

PZ2 

Na iztočni  strani obstoječega prepusta (V2) je predviden podporno obložni zid iz kamna v 

betonu C 20/25, v dolžini 15,0m od km 0+207 do km 0+222.  Na zidu je predvidena AB 

krona dimenzij 0,6m x 0,3m in jeklena varnostna ograja. 

PZ 3 

Na iztočni strani prepusta (V3) je predviden podporni zid iz kvb, v dolžini 25,0m, od km 

0+253 do km 0+278, Na zidu je predvidena AB krona dimenzij 0,6m x 0,3m in jeklena 

varnostna ograja. 

V  km 0 + 360 bo izvedeno Pikiranje skale na vkopni strani ceste. 

PZ4  

Na iztočni strani prepusta (V4) je predviden podporni zid iz kamna v betonu, v dolžini 10,0m, 

od km 0+370 do km 0+380, Na zidu je predvidena AB krona dimenzij 0,6m x 0,3m in jeklena 

varnostna ograja. 

Asfalti 

Za izdelavo voziščene konstrukcije je predvidena izdelava hladne reciklaže z uporabo 

cementa III./B 32,5N v debelini do 20 cm kompletno s finim planiranjem in valjanjem do 

predpisane zbitosti Ev2 = 100Mp. 

Za izdelavo nosilne plasti je predvidena  bituminizirana zmes AC 22 base B 50/70 A3 v 

debelini 5 cm, za obrabno in zaporno plast pa  bituminizirana zmes AC 8 surf B 50/70 A3 v 

debelini 3 cm. 

 

3.4.4  Tehnologija gradnje 

Dela bodo zelo zahtevna in nevarna, zaradi česar bo potrebno uporabiti posebne varnostne 

ukrepe in specialna delovna sredstva.  

Po izkopu za temelje pod prepusti mora temeljna tla pregledati geomehanik, ki določi 

potrebno globino in način temeljenja. Nato se v temeljih strojno poravna podložni beton, vanj 

po potrebi položi zakrivljeno armaturno mrežo Q335 in vgradi večje skale, ki se jih sproti 
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zasipava z betonom C 25/30. Pri zidavi se uporabi kvaliteten kamen – lomljenec apnenec brez 

kapilarnih razpok iz ustreznega kamnoloma. Kamni morajo biti večjih dimenzij premera nad 

0,60 m, spodaj večji, zgoraj manjši, ki jih je možno zapolniti z manjšimi kamni, vendar njihov 

volumen ne sme presegati 30 % prostornine celotne zložbe. Beton C 25/30 zemeljske 

vlažnosti je potrebno sproti dovažati s kamionom iz betonarne in ga po potrebi vlažiti. Fuge 

med kamni morajo biti čim ožje in globoke vsaj 5 cm ter jih je potrebno po koncu del 

zafugirati s cementno malto. Poleg sider se že pred pričetkom del celotno, z mahom poraslo 

lice in očisti z vodo pod visokim pritiskom in odstrani vse razpadle kose betona in kamna.   

Zahtevna pa bo tudi sanacija obstoječih zidov zlasti na iztočnih delih prepustov, ki jo je 

potrebno izvesti iz obložnega  zidu iz kamna v betonu. Pri tem se mora izvesti dober stik med 

starim in novim zidom tako, da se stik premaže s sprijemno plastjo osnovnega premaza z 

reakcijsko smolo in poveže z vgrajenimi sidri iz RA Φ 22 mm dolžine 0,80 m.  

 

3.4.5  Zaključek 

Za sanacijo obravnavanega odseka je predvidena korekcija in izboljšanje cestnih elementov 

lokalne ceste. Prvotno je bila projektno obdelana ureditev ceste na dolžini 400m. V sklopu 

ureditve ceste je bila poleg ureditve prepustov V1, V2, V3 in V4, predvidena tudi sanacija 

prepusta VO z obstoječim vtočnim jaškom. Predvidene so bile tudi oporne konstrukcije iz 

kamna v betonu na območju prestavitve ceste v smeri vkopnih brežin. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo racionalizirali projektne rešitve tako, da je sedaj 

predvidena ureditev ceste na dolžini 350m, sanacija prepusta VO ni predvidena, namesto 

opornih konstrukcij so predvidene lokalne zaščite vkopnih brežin s kamnito zložbo v suho. 

V  celoti je predviden  nov montažni prepust V1, sanacija prepustov V2, V3 in V4 z sanacijo 

obstoječih zidov z podpornimi obložnimi zidovi. Izvedene bodo nove ab krone in nanje 

nameščene jeklene varnostne ograje.  Na vodotoku V4  je pod cesto predviden zaključni prag 

za podporo nivelete prepusta. 


