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TEKSTUALNI DEL 
Splošno 
 
Uvod 

Lokalna cesta Straža – Sovodenj LC 043170 odsek predstavlja povezavo med Re-
publiško cesto katera poteka od Kalc do Bovških mejnih prehodov, ter na drugi strani 
do Sovodnja in naprej po Poljanski dolini. 
Izdelati je potrebno projekt obnove lokalne ceste Straža – Sovodenj LC 043170 na 
odseku konec nove preplastitve pred vasjo Plužnje in do vasi Otalež v dolžini 2997m. 
Namen rekonstrukcije je izboljšanje kvalitete prostora, prometnih pogojev ter promet-
ne varnosti na omenjenem odseku. 

 
Obstoječe razmere 

Na omenjenem odseku je cesta speljana po hribovitem terenu značilnem za Cer-
kljansko hribovje.  
Teren zaradi precejšne strmine brežin in velike količine padavinskih voda zelo izpos-
tavljen eroziji, manjšim lokalnim premikom ter manjšim plazovom terena ob vodotokih 
in na samem cestišču.  
Na nekaterih delih odseka bo zaradi tega potrebna celovita ureditev odvodnjavanje 
padavinskih vod. Zaradi neustreznega oziroma pomanjkljivega dosedanjega odvod-
njavanja vod je na večjih delih odseka cestišče v zelo slabem stanju, saj je nagib ces-
tišča v prečni in vzdolžni smeri neraven.   
Na delu odseka cestišča, se na več mestih pojavljajo udarne jame, mrežaste razpo-
ke, posedanje delov cestišča (od 20 - 30 cm) ki so posledica prometnih pogojev ter 
vremenskih razmer – zmrzali, neustrezne podlage (slabi podporni zidovi) ipd…  
Obstoječi prepusti so zaradi obilnih padavin, starosti in erozije materiala v  precej 
slabem stanju oziroma so nekateri dotrajani ali celo zasuti. 
Obstoječi podporni zidovi so tako dotrajani da že močno razpadajo. 
Obstoječe ovinkasto vozišče je povprečne širine okoli 4,30 m. 
Na obstoječi cesti je zaradi strmega terena, podpornih zidov ter cestnih prepustov ve-
liko pomanjkanje varnostne odbojna ograja, predvsem zaradi prometne varnosti. 
V območju obravnavanega odseka ceste oziroma v neposredni bližini se nahaja nas-
lednji  komunalni vod: 
- elektro koridor 20kv, 110kv 
- NNO 
- telefonsko omrežje 
- lokalni vodovodi ipd… 
Obstoječe stanje je razvidno iz priloženih slik obravnavanega odseka. 

 
Projektne osnove 
Vodnogospodarski pogoji in ureditve 
 

Delno je  padavinska voda na omenjenem območju speljana preko asfaltne koritnice 
v obstoječ prepuste, ostala voda z asfaltnih površin se preko delno urejenih bankin 
prosto zliva po terenu. Ostala padavinska voda pa ponikne v zemljo ali odteče po po-
bočju. 
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Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 
 
Sestava in dimenzije voziščne konstrukcije so določene izkustveno. Predvideno je: 
 
obrabno zaporna plast Izdelava obrabno zaporne plast iz 

bitumenskega betona BB 0/8, z do-
datkom 30 % drobirja iz silikatnih 
kamnin, v debelini 3 cm. 

deb. 3,0 cm 

nosilna plast Izdelava nosilne plasti iz bitudrobirja 
BD 16 na obstoječem asfaltu in 
tamponski podlagi v debelini 5 cm 

deb. 5,0 cm 

 tampon TD 0-32 mm deb. 30,0 cm 
 kamnit nasip - obstoječ deb. Cca 50,0 cm 
 
Trasirni elementi 

Projektirana cesta se nahaja na hribovitem terenu. Po njej je omogočena varna vož-
nja tipskega tovornega vozila, ali avtobusa dolžine cca 12 m. Vzdolžni nagib ceste se 
giblje med cca 1,00 in 10,00 % (meritve na terenu) kar omogoča vožnjo tovornega 
vozila v prvi in drugi prestavi.   
Nagib ceste je enostranski in dvostranski in znaša na celotnem odseku cca 2,5% pro-
ti hribini in bankini zaradi lažje izvedbe odvodnjavanja. 

 
Opis konstrukcijskih  elementov 

Po zakoličbi in zavarovanju trase, bo potrebno postaviti ustrezne prometne znake. 
Potrebno je čiščenje robov vozišč ob obstoječi koritnici in bankini ter odstranitev po-
sameznih dreves in grmovja. Na posameznih odsekih je potrebno odstranjevanje 
kamnite brežine nad cesto zaradi nevarnosti padanja večjih skal na cestišče oziroma 
večje preglednosti. 
Za izdelavo vzdolžne plitve drenaže bo potreben izkop ter odvoz materiala na depo-
nijo. Delno se ustrezen material uporabi za zasipe in nasipe, kateri morajo zagotav-
ljati doseganje zahtevano stopnjo komprimacije E2 = 100 MPa.  
Izdela se kompletna vzdolžna plitva drenaže na posameznih delih ter se jo priključi 
na obstoječe ali nove prepuste. Na določenih obstoječih podpornih zidovih oziroma 
prepustih se izdela ustrezne AB 'krone' odporne proti zmrzali in soli ter kovinske var-
nostne odbojne ograje. 
V krivinah, kjer je potrebno se posamezen teren uredi tako, da zagotavlja čim večjo 
preglednosti in varnost. 
Odvodnjavanje padavinske vode s cestišča se zagotovi z ustreznim nagibom cestiš-
ča preko koritnice oziroma mulde ter cestnih požiralnikov in prepustov. Izdela se no-
ve primerne cestne prepuste, vključno z celotno obdelavo vtočne in iztočne glave. 
Kjer je urejeno odvodnjavanje se samo primerno uredi požiralnike oziroma rešetke. 
Pod nekaterimi iztočnimi glavami je potrebno položiti betonske koritnice, posamezne 
dolžine je potrebno prilagoditi terenu. 
Na delu odsekov, kjer so potrebni podporni zidovi se naredijo kamniti podporni zidovi, 
zaključeni z AB krono ter kovinsko odbojno ograjo. 
Od večjih posegov brežino, je rušenje obstoječega kamnitega zidu na križišču v 
Plužnjah, odcep za Lazec. Zaradi velike nepreglednosti je potrebno izdelati nov 
oporni AB zid in s tem razširiti odcep za Lazec. 
Na strmih delih cestišča, kjer je mogoče se naredi izravnava vzdolžnega naklona 
cestišča klanec pred vasjo Plužnje. Ko se ta dela opravljena, se pripravi vse potrebno 
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za izdelavo ustrezne asfaltne površine vključno z izdelavo vseh asfaltnih koritnic in 
muld. Na posameznih delih je potrebno v celi širini cestišča v popolnosti odstraniti as-
faltno površino kompletno z obstoječo podlago – nasip ter ponovno izdelati tampon, 
ga primerno utrditi  in položiti asfalt.  
Po končanju teh del se uredijo primerne bankine.  
Na podpornih zidovih, prepustih in nevarnejših delih ceste se montirajo odbojne var-
nostne ograje. 
V celoti so obstoječe varnostne odbojne ograje potrebne popravila oziroma je potre-
bno nekatere elemente zamenjati in utrditi. Pri vseh teh ograjah bo skoraj v celoti pot-
rebno novo temeljenje. 

 
Objekti 

Na nekaterih delih se izdelajo večji podporni in oporni objekti, kateri so posebno ob-
delani in so priloženi dokumentaciji. 
Prav tako je potrebno porušiti dotrajani objekt ob cesti nekaj metrov pred Plužnjami. 

 
Pogoji in tehnologija gradnje 

Dela pri izdelavi ceste bodo predvidoma potekala v več fazah. 
 
V prvi fazi se izdela vsa potrebna pripravljalna in zemeljska dela vključno z izvedbo 
drenaž. Izdela se tudi drenažno odvodnjavanje in vsa infrastrukturna dela. 
V II. fazi se izdela vse objekte (oporni in podporni zidovi z obnovo obstoječih kamnitih 
zidov, izdelava zaključnih kron, nadvišanje obstoječih zidov, izdelava kamnitih zložb 
ipd). 
V III.  fazi se izvede vsa zaključna dela na cestišču (ureditev naklonov obnova cestiš-
ča – asfalt, postavitev odbojne ograje).  
V naslednji fazi se izvaja zaključna hortikultirna ureditev (zasaditve, zatravitve ipd.) 

 
Ureditev prometa med gradnjo 

Med gradnjo je potrebno postaviti ustrezno prometno signalizacijo. V času gradnje 
ceste bo oviran promet na obstoječem cestnem omrežju. Občasno ob potrebna po-
polna zapora ceste, v tem času obvoz ni mogoč.  Dostop bo mogoč po lokalni cesti 
preko Sovodnja oziroma iz Pirhove luknje do gradbišča. Obstajajo še posamezni ma-
njši odseki vendar so lokalne značilnosti oziroma posamezni dostopi do domačij in 
stanovanjskih objektov. 
Potrebna je zagotovitev cestnega reda in čistega vozišča. 

 
Opombe:  

- za izvedbo posameznih del je potrebno upoštevati podatke in navodila iz grafičnega 
dela projekta, statičnega računa in tehničnega poročila 

- za eventuelna odstopanja in morebitnih nejasnosti ali posameznim spremembam se 
je potrebno posvetovati s projektantom, hidrogeologom, projektantom statikom, 
nadzornim organom in investitorjem 

 
   
 Sestavil: 
 Srečko Gračner 


