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T.1.1.1. UVOD 

Prometna povezava med  Otaležom in Gornjimi Jaznami je zaradi plazu ogrožena. Na cesti nastajajo 
odlomni robovi, ki so posledica plazenja terena pod cesto.  Cesta je označena kot javna pot v občini 
Cerkno z oznako 543970, in je odcep glavne ceste 043170 Straža-Otalež-Jazne-Sovodenj do 
avtobusne postaje v Gorenjih Jaznah.  
 
Zgornji odlomni rob se nahaja v cestnem telesu, približno 1.0  m, pa tudi več od roba zunanje bankine. 
Odlomni robovi so vidni v dolžini ceste približno 40 m.    Plaz ovira promet na cesti, brez ustrezne 
sanacije bi lahko postala v razmeroma kratkem času neprevozna, vas Gornje Jazne pa bi bila s tem 
odrezana od sveta.  
 
 

T.1.1.2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Plaz se nahaja okoli 150 m od prvih stanovanjskih hiš v vasi Gornje Jazne.   
 
Plazišče se na cesti kaže kot posedek zunanjega roba ceste oz. nasipa pod cesto. Odlomni rob, visok 
ca 60 cm, je bil jasno viden na cestišču, v zadnjem času so ga prekrili z nasipnim materialom.  
 
V severnem delu se jasen odlomni rob spremeni v plitev, do 20 cm globok posedek zunanje strani 
ceste, z razpokami v asfaltu. Izrivni rob v travniku pod cesto ni izražen. Obravnavana poškodba ceste je 
del večjega plazovitega žarišča, ki je formirano že vsaj od leta 1990.  
 
Plaz se nahaja v zgornjem delu mnogo večjega plazovitega območja okrog grape v Kanavcu, je torej 
samo zgornji del večjega plazu.  Poleg tega sta možna vzroka  poškodb na cesti tudi neugodna 
geološka sestava, predvsem zaradi vodoneprepustne skrilave podlage, ki lokalno vpada po pobočju 
navzdol, ter zaradi slabo izvedenega nasipa na slabo nosilni glinasti podlagi.  
 
Povprečen naklon pobočja nas območju plazu se spreminja. V nasipu tik pod cesto dosega vrednosti 
okrog 36°, medtem ko so nakloni terena na travniku pod cesto okrog 21°. Nad cesto znašajo nakloni 
terena okrog 20°, više po pobočju pa je teren strmejši z nakloni okrog 34°. Pobočje tik pod cesto 
predstavlja travnik, niže pa je poraslo z gozdom.  
 
Cesta nima urejenega odvodnjevanja. Nad cesto se nahaja nizek zid.   
 

T.1.1.3. OPIS CESTE  

 
Cesta se na območju plazu nahaja v desnem ovinku, gledano proti vasi Gornje Jazne, višinsko pa 
približno na isti višini. Proti vasi se cesta začne vzpenjati, kakor tudi na drugi strani, tako da je kritičen 
predel ceste nekako v manjši »kotanji«.  
 
Cesta ni nikjer  širša od 4,0 m, večinoma pa je izmerjena širina ceste manjša.  
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Cesta je na tem mestu ozka in poškodovana, zato srečevanje vozil onemogoča promet. V kolikor je to 
mogoče, je zaželeno v okviru rekonstrukcije ceste izvesti tudi manjšo  razširitev ceste.   
 

T.1.1.4. GEOLOŠKO GEOMEHANSKE RAZMERE 

 
Geološko geomehanske razmere so podane v geološko geomehanskem poročilu: št. poročila: 2193-
080/2010-01, ki je del tega projekta. 
 

T.1.1.5. PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.5.1 UKREPI ZA STABILIZACIJO PLAZU 

 
Glede na zgornje navedbe, kjer je podano stanje ceste in vzroki za poškodbe na njej, je potrebno izvesti 
rekonstrukcije ceste na območju plazenja, v nasprotnem se bo plazenje nadaljevalo in sčasoma 
povzročilo še več škode.  Vzrokov za plazenje ni mogoče povsem enolično določiti, najverjetneje je 
kombinacija več dejavnikov, od plazenja širšega obsega, ki je opaženo na tem odseku, slabe kvalitete 
tampona in nasutja za cesto, negativnega vpliva vode in podobno.  
 
Po obsegu in razporedu razpok ter iz geoloških profilov je vidno , da drsina v bližini ceste  ni pretirano 
globoka, zelo verjetno pa ne sega do trdne podlage, kar pomeni, da so poškodbe ceste bodisi posledica 
premajhne nosilnosti samega nasipa ali pa plitvega odmikanja materiala v plazu pod nasipom.  
 
Vsekakor pa ima plazišče najverjetneje naslednje značilnosti: 
 

• Razmeroma plitvo drsino ( ne več kot 5 m). 
• Poslabšanje razmer na plazu ob večjih ujmah.  

 
Ukrepe je potrebno izvajati tako, da se doseže naslednje: 
 

• Da se prekine povezava med večjim plazom in območjem ceste. 
• Ponovno izvede nasip za cesto in asfalt za cesto.  

 
Ti ukrepi bodo zaščitili cesto pred nadaljnjo degradacijo ter preprečili širjenje plazenja nad cesto, nimajo 
pa namena oziroma ne bodo  izboljšali razmer v zgornjem delu mnogo večjega plazovitega območja 
okrog grape v Kanavcu. Ta plaz zahteva drugačne, bolj obširne in sistematične ukrepe za izboljšanje 
stanja.  
 
Ker se obravnavani odsek nahaja v kotanji, odvodnjevalnega sistema , ki bi ustrezno odvajal vodo izven 
območja plazu, ni mogoče izvesti brez znatnih stroškov ter precejšnega posega v prostor. 
Odvodnjevanje na območje plazu pa ni ustrezna rešitev.   
 
Zato je na tem odseku predvidena takšna rešitev, ki omogoča hitro odtekanje vode s področja ceste po 
pobočju. To bo doseženo z nagibom ceste proti levi za 2.5 %.  
Talna voda oziroma nihanje podtalnice ima zagotovo vpliv na stabilnost širšega področja, za same 
poškodbe ceste pa je po našem mnenju  le delno oziroma v manjši meri odgovorna, zato dreniranje 
oziroma nižanje nivoja podtalnice v tem projektu ni predvideno. Ker je potrebno zagotoviti le stabilnost 
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ceste, ne pa širšega območja, menimo, da so predvideni ukrepi zadostni brez predvidenega dreniranja 
zadostni za stabilizacijo ceste.  
 

T.1.1.5.2 UREDITEV CESTE 

Glede na majhno širino ceste je zaželeno, da se jo v okviru rekonstrukcije na tem odseku razširi, kolikor 
to omogočajo razmere in še sprejemljivi stroški. Zato bo cesta izvedena tako, da bo na začetku in koncu 
odseka sanacije navezana na cesto izven območja plazu v obstoječi širini, prav tako bo desni  rob ceste 
ostal na isti višini in poziciji, cesta pa bo na desni strani nekoliko razširjena, in sicer tako, da bo širina 
znašala vsaj 4.50 m na tem odseku.     
 

T.1.1.6. IZVEDBA REKONSTRUKCIJE 

T.1.1.6.1 SPLOŠNO 

 
Rekonstrukcija obsega: 
 

• Pripravljalna dela  
• Izvedba platoja za izvedbo mikropilotov  
• Izvedba stene  iz mikropilotov v dolžini 48.26  m  
• Izvedba betonske grede 
• Izvedba sidranja za stabilizacijo pilotne stene 
• Ureditev tampona za cesto, ureditev odvodnjevanja ceste ter plazu in dokončno ureditev ceste 

 

T.1.1.6.2 PRIPRAVLJALNA DELA 

 
Najprej se izvede delna zapora ceste. Promet bo med izvedbo rekonstrukcije enosmeren in izmeničen, 
pri čemer mora izvajalec zagotoviti semaforizacijo zapore.  
 
Promet bo v času izvedbe pilotne stene možen po desnem  delu vozišča, širina vozišča mora znašati 
vsaj 2.0 m. V času rekonstrukcije je po cesti može samo promet z osebnimi vozili.  
 
Izvajalec mora pred začetkom del odstraniti asfalt na odseku rekonstrukcije razen voznega pasu.  Asfalt 
na voznem pasu se odstrani šele pred ponovnim asfaltiranjem.  
 
 

T.1.1.6.3  IZVEDBA PLATOJA ZA IZVEDBO MIKROPILOTOV  

 
Niveleta platoja se ravna po niveleti ceste, in sicer višine desnega roba cesto ob zidu oziroma robu 
asfalta. Plato je izveden po celotni dolžini na koti -1.40 m pod referenčno koto ( desni rob ceste v smeri 
Otaleža). Plato je izveden približno na koti tampona.  
 
Izkop za  plato sega približno do sredine obstoječega vozišča, ki mora biti predhodno odstranjeno, 
obstoječe vozišče pa mora biti ohranjeno v širini vsaj 2.0 m. Nagib brežine je lahko največ 1:1.  
 
V kolikor ni mogoče izvesti platoja pod bodočo gredo, je potrebno izvesti nasip na sledeč način: 
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• Najprej se z področja pod cesto odstrani zemljina v debelini humusa in organski material 
(trava).  

• Sledi utrditev podlage z valjanjem oziroma stopničenje, če je to potrebno.  
• Izvedba nasipa iz drobljenca 16-32 mm v kampadah višine 0.25 m do 95 % Proctorja. Brežina 

nasipa mora biti izvedena v nagibu 2:3. Če je rob brežine utrjen z kamenjem, je lahko nagib tudi 
večji, do 1:1.  

 
Temeljna tla pred izvedbo nasipa mora prevzeti geomehanik, dela pri izvajanju nasipa pa morajo biti 
nadzirana. Nasip mora biti izveden v isti ravnini do 0.5 m stran od zunanjega roba grede.  
 

T.1.1.6.4 IZVEDBA PILOTNE STENE V DOLŽINI 48.26 M CESTE Z NIVOJA OBSTOJEČE    
CESTE 

 
Pilotna stena bo izvedena  z obstoječe ceste v dolžini 48.26 m z AB mikropiloti iz betona C 25/30 
premera 300 mm na medsebojni razdalji 0.6 m. Piloti bodo razporejeni v cikcaku (medosna razdalja v 
prečni smeri 40 cm), kakor je prikazano na risbah.  Dolžina pilotov je prilagojena višini trdne podlage in 
znaša med 7.0 in 10.0 m. Razpored in pozicije pilotov sta prikazana na risbah G.5. in G.7. 
 

T.1.1.6.5 IZVEDBA BETONSKE GREDE TER  IZVEDBA SIDRANJA ZA STABILIZACIJO 
PILOTNE STENE 

 
Najprej se izvede vrtanje za geotehnična sidra dolžine 15 m  ter vgradnja sider ter zalitja veznega dela 
sider z  injektirno maso.  Vezni del sider znaša 6 m.  
 
Na utrjeno površino platoja se izvede 10 cm podložnega betona C 8/10 debeline 10 cm in širine 1.2 m. 
Sledi izvedba sidrne glave po celotni dolžini skladno z načrti. AB sidrna greda je  iz betona C 25/30. 
Skozi izdelano gredo se sidrne vrvenice skozi vnaprej pripravljene odprtine prepeljejo na drugo stran 
sidrne grede. 
 
Mikropiloti so preko armature povezani z sidrno gredo.  
 
Sidra nosilnosti 300 kN so vgrajena na medsebojni razdalji 3 m. Napenjanje sider do sile prednapetja bo 
izvedena z ceste po protokolu sidranja, podanim v času izvedbe sidranja. Med sidri mora biti vsaj eno 
sidro testno.  
 
Sidra so trajna dvovrvna sidra, ustrezno zaščitena pred korozijo ter blodečimi tokovi  in morajo biti 
certificirana. Vgradnja sider in kvalitete materialov morajo biti  zagotovljeni skladno z veljavnimi SIA 
normami.  
 
 

T.1.1.6.6 UREDITEV CESTE, UREDITEV ODVODNJEVANJA CESTE TER PLAZU IN 
DOKONČNO UREDITEV CESTE 

 
a) Vozišče: 

 
Globina zmrzovanja na omenjenem območju znaša hm = 100 cm. 
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V danih pogojih bi morala znašati skupna debelina plasti v voziščno konstrukcijo vgrajenih in proti 
škodljivim učinkom zmrzovanja odpornih materialov: 
 
   Hmin = 0,7 x hm = 0,7 x 100 cm = 70 cm 
 
Zgornji ustroj . 
 - 3 cm  bitumenski beton BB 11s = obrabno zaporna plast 
 - 5 cm  bituminiziran drobljenec BD 32S 
 - 20 cm  tamponski drobljenec TD 32 = nevezana nosilna plast 

- 50 cm  zmrzlinsko odporen kamniti material (posteljica) 
- temeljna tla (planum spodnjega ustroja, izravnava platoja) 

 
Nosilnost voziščne konstrukcije na planumu posteljice mora biti vsaj Ev2=80 MPa. 
 
 

T.1.1.7. POGOJI IZVAJANJA DEL 

 
Dela se bodo izvajala iz platojev, izdelanih na obstoječi cesti in tik ob cesti  Med časom izvajanja del 
predvidevamo  promet z osebnimi vozili, pri čemer mora izvajalec zagotoviti širino ceste vsaj 2 m.  
Gradbišče mora izvajalec locirati v bližini, najprimernejše območje v bližini vasi.   
 
Promet med gradnjo mora biti urejen z semaforji, dovoljeno je tudi urejanje prometa z delavci na obeh 
straneh ceste, ki bodo med seboj povezani z radijsko zvezo. Za nekatera dela bodo potrebne tudi stalne 
zapore, ki se bodo izvajala v polurnih intervalih. V času asfaltiranja in zaključnih del bo potrebna 
popolna zapora ceste. Ta dela naj se izvedejo v času, ko je promet majhen.  
 
Gradbišče mora biti zaščiteno s premično ograjo. Izvajalec mora obstoječo komunalno infrastrukturo 
ohraniti, in vrniti v prvotno stanje območja izven območja rekonstrukcije, ki jih je pri delih poškodoval ali 
spremenil.  
 

T.1.1.8. STATIČNI IN STABILNOSTNI IZRAČUNI 

T.1.1.8.1 UVOD 

 
V okviru elaborata so bili izvedeni naslednji izračuni: 
 

• Stabilnostni izračuni v profilu 9   
• Statični izračuni v profilu 7  
• Dimenzioniranje konstrukcij  

 
Vhodni podatki so večinoma povzeti iz geološko-geotehničnega elaborata, ki je del tega projekta. Ostali 
vhodni podatki, ki so podani v prilogah P, so podani na podlagi izkušenj.  
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T.1.1.8.2 STABILNOSTNI IZRAČUNI S PROGRAMOM SLIDE 

 
Stabilnostni izračuni za obstoječe stanje so že podani v okviru geološko-geotehničnega poročila, ki je 
del tega projekta. V okviru projekta smo preverili smo stabilnosti brežin z vgrajenimi podpornimi 
elementi v profilu 9.  
 
Vhodni podatki so podani v prilogi P.1. , v prilogi P.2. pa je podana vhodna geometrija. Na prilogi P.3. so 
prikazane minimalne vrednosti za krožne drsino, ki znaša 1.103 za drsino nad cesto, kamor nismo 
posegali. Za drsine pod cesto se tipične vrednosti gibljejo nad 1.30, kakor je prikazano na prilogi P.4.  
 
 
Drsina, ki je podobna obstoječi, po vgradnji podpornih ukrepov dosega vrednost 2.238, kakor je 
prikazano na prilogi G.5. Za drsino, ki obsega celotno cesto, je varnostni količnik še nekoliko večji 
(2.368, priloga P.6.) 
 
Za globalno drsino, ki zajema pobočje nad cesto in pod cesto, znaša varnostni količnik 1.536.  
 
Iz izračunov je razvidno, da so podporni ukrepi ustrezni ter da je brežina in cesta stabilna.  
 

T.1.1.8.3 STATIČNI IZRAČUNI S PROGRAMOM  PHASE 

 
Izveden je bil izračun z uporabo končnih elementov, s katerim so bile simulirane naslednje faze izvedbe: 
 

• Primarno napetostno stanje 
• Vgradnja pilotov 
• Vgradnja sider  
• Izkop na pasivni strani do višine drsine (simulacija stanja, ko material pod cesto ne nudi več 

opore pilotni steni). 
 
Na prilogah od  P.8 do P.10. so podani vhodni podatki za analizo. Na prilogah od P.11. do P.14 so 
prikazane faze izvedbe.  
 
 
Deformacije po zadnji fazi so podane na prilogi P.15. Merodajne so deformacije pilotov, ki dosegajo 
vrednosti nekaj milimetrov.   
 
Notranje sile v pilotih dosegajo vrednosti okoli 8 kNm za moment,, 50 kN za osno silo in 13 kN za 
strižno silo. Te vrednosti ne presegajo mejnih vrednosti, kakor je prikazano na prilogah od P.17 do P.19.  
 
Sidrne sile dosegajo vrednosti do 220 kN.  
 
Iz izračunov je razvidno, da so podporni ukrepi ustrezni ter da je brežina in cesta stabilna.  
 

T.1.1.8.4 DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJ 

 
V prilogi P20 je prikazano dimenzioniranje pilotov in grede.  
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P. PRILOGE 
 
Statika in stabilnost 
 
Izračun s programom Slide-stabilnostna analiza v profilu 9 
P.1 Vhodni podatki 
P.2 Vhodna geometrija 
P.3 Krožne drsine 
P.4 Krožne drsine pod cesto 
P.5 Drsina pod cesto (obstoječa na terenu) 
P.6 Drsina pod cesto (rob ceste) 
P.7 Globalna drsina  (vključno z brežino nad cesto) 
 
Izračun s programom PHASE –statična analiza v profilu 7 
P.8 Vhodni podatki 
P.9 Vhodni podatki 
P.10 Vhodni podatki 
P.11 Faze gradnje- mreža končnih elementov 
P.12 Faze gradnje- vgradnja pilotov 
P.13 Faze gradnje- vgradnja sider  
P.14 Faze gradnje- simulacija razbremenitve brežine pod cesto 
P.15. Deformacije po izvedbi razbremenitve 
P.16. Plastične cone 
P.17. Osna sila v pilotih 
P.18. Momenti v pilotih 
P.19. Strižna sila v pilotih 
 
 
Dimenzioniranje grede in pilotov 
P.20. Dimenzioniranje pilotov 
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Izračun s programom Slide-stabilnostna analiza v profilu 9 
P.1 Vhodni podatki 
P.2 Vhodna geometrija 
P.3 Krožne drsine 
P.4 Krožne drsine pod cesto 
P.5 Drsina pod cesto (obstoječa na terenu) 
P.6 Drsina pod cesto (rob ceste) 
P.7 Globalna drsina  (vključno z brežino nad cesto) 
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Izračun s programom PHASE –statična analiza v profilu 7 
P.8 Vhodni podatki 
P.9 Vhodni podatki 
P.10 Vhodni podatki 
P.11 Faze gradnje- mreža končnih elementov 
P.12 Faze gradnje- vgradnja pilotov 
P.13 Faze gradnje- vgradnja sider  
P.14 Faze gradnje- simulacija razbremenitve brežine pod cesto 
P.15. Deformacije po izvedbi razbremenitve 
P.16. Plastične cone 
P.17. Osna sila v pilotih 
P.18. Momenti v pilotih 
P.19. Strižna sila v pilotih 
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Dimenzioniranje grede in pilotov 
P.20. Dimenzioniranje pilotov 
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L. POPIS DEL
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N. PREDIZMERE 
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G. RISBE 
 
G.201 Pregledna situacija     M 1 : 2500 
G.219   Situacija ceste – obstoječe stanje   M 1 : 250 
G.239 Prečni prerezi – obstoječe stanje    M 1 : 250 
G.243 Vzdolžni prerez – obstoječe stanje   M 1 : 100 
G.220   Situacija ceste – po rekonstrukciji   M 1 : 100 
G.240 Prečni prerezi – po rekonstrukciji    M 1 : 200 
G.250 Vzdolžni prerez – po rekonstrukciji   M 1 : 100 
G.271.1  Opažni in armaturni načrt pilotov   M 1 : 20/ M 1 : 10 
G.271.2   Popis armature - piloti 
G.271.3  Opažni in armaturni načrt grede   M 1 : 100/ M 1 : 25 
G.271.4   Popis armature - greda 
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G.271.2   Popis armature - piloti 
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G.271.4   Popis armature - greda 
 


