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           TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 Splošno 
 
 Projekt za izvedbo del zajema rekonstrukcijo javne poti Ljubinj – planina Stador. 
Dolžina predvidene rekonstrukcije ceste znaša 7740m. Predvideni ukrepi za sanacijo vozišča 
so razdeljeni na 4 odseke. Na odseku 1 in 3 se vrši ojačitev obstoječe asfaltne voziščne 
konstrukcije z izravnalnim in obrabno zapornim slojem asfalta. Na odseku 2 in 4 pa se 
obstoječa voziščna konstrukcija ojača z vgradnjo dodatne tamponske nosilne plasti in dveh 
asfaltnih plasti. Poleg tega se na celotni trasi ceste uredi  robne elementov vozišča, 
predvidena je ureditev priključkov in elementov odvodnjavanja. Po potrebi se izvede sanacija 
obstoječih podpornih konstrukcij oziroma je predvidena izvedba novih. 
 
Predmet tega javnega naročila pa je samo delna sanacija 4. odseka ceste! 
 
 
 Stanje obstoječega vozišča 
 
 Obstoječe vozišče lokalne ceste na odseku Ljubinj – planina Stador je v sorazmerno 
slabem stanju. Na mnogih delih vozišča  so prisotne številne mrežaste razpoke ter večje 
neravne asfaltne površine. Tudi celotna asfaltna prevleka je na posameznih odsekih že 
dotrajana. Del vozišča je izveden v betonski izvedbi voziščne konstrukcije. Ta del je v zelo 
slabem stanju, saj je voziščna betonska plošča dokaj razpokana in neravna.  
 
Celotno traso ceste v dolžini 7740m smo razdelili na 4 odseke. Odsek številka 1 je dolg 
2180m. Cesta je v celoti asfaltirana. Širina vozišča znaša 3.0m. Na posameznih serpentinah 
je širina tudi večja. Vozišče je v relativno dobrem stanju. Prisotne so lokalne razpoke 
asfaltne površine. Na nekaterih mestih je vozišče posedeno, saj cesta poteka v mešanem 
profilu. 
 
Odsek 2 je dolžine 1460m. Cesta je asfaltna. Konfiguracija vozišče je identična s prvim 
odsekom. Osnovna širina vozišča znaša 3.0m. Stanje asfaltne površine je bistveno slabše 
kot na predhodnem odseku. Poškodovanih odsekov je veliko več, na nekaterih delih je 
močno poškodovano celotno vozišče. 
 
Odsek 3 je dolg 2250m. Širina asfaltnega vozišča znaša 3.0m. Stanje vozišča in asfaltne 
površine na tem odseku je zadovoljivo. Poškodbe so večinoma lokalne narave, bistvenih 
hudih deformacij ni. 
 
Zadnji 4 odsek je v najslabšem stanju. Dolžina odseka znaša 1850m. Deloma je vozišče 
utrjeno z asfaltno utrditvijo, deloma pa je vozišče betonsko. Širina vozišča znaša 3.0m. 
Vozišče je zelo poškodovano. Prisotne so znatne deformacije in neravnine. Betonska plošča 
vozišče je zelo razpokana. 
 
Na celotni trasi ceste je odvodnjavanje urejeno preko asfaltnih muld, deloma preko 
betonskih koritnic. Iz njih se voda steka v betonske vtočne jaške in preko propustov proč od 
cestnega telesa. Propusti so sorazmerno dobri, a deloma zapolnjeni z nanosi in nujno 
potrebni čiščenja in sanacije. 
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Ker poteka cesta v mešanem profilu so po celotni trasi ceste prisotni številni podporni in 
oporni zidovi. Ti so v sorazmerno solidnem stanju. 
Teren po katerem poteka cesta je stabilen. Gradi ga pretežno kameninska osnova, zato na 
samem vozišču in podpornih konstrukcijah niso prisotne velike deformacije. Ker je cest 
povsod v mešanem profilu so na nekaterih mestih prisotni posedki nasipnega dela profila. 
Zaradi pretežno kameninske osnove so tudi ne glede na visoko lego na cesti majhni vplivi 
zmrzovanja. Pri poskusnem izkopu voziščne konstrukcije je bila ugotovljena ena plast asfalta 
debeline 4 do 5 cm  pod katero je zelo malo tampona. Pri asfaltaciji predhodne utrjene 
makadamske poti se je tampon očitno uporabil le za izravnavo osnovne ceste. Obstoječa 
voziščna konstrukcija izvira prav gotovo iz prejšnjih časov vojne in je kot taka zelo dobro 
nosilna. Zob časa je načel naknadno položeno asfaltno prevleko, ki je že nujno potrebna 
obnove. 
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 Projektne osnove za obnovo 
 
 Na odsekih, kjer je predvidena asfaltna nadgradnja obstoječega vozišča je bil za 
izdelavo projektne dokumentacije preplastitve izdelan detajlni ogled na terenu z natančno 
izmero in popisom obstoječega stanja ter predvidenimi ukrepi za sanacijo ceste s prečnimi 
profili na razdalji 20.0m. Za potrebe izvedbe projekta preplastitve je bilo izdelano 
dimenzioniranje voziščne konstrukcije. Glede na oceno prometne obremenitve je potrebno 
nadvišanje voziščne konstrukcije.  
 
Na odsekih 2 in 4, kjer je predvidena ojačitev voziščne konstrukcije z vgradnjo tamponskih 
nevezanih nosilnih plasti in vezanih obrabno zapornih asfaltnih plasti pa se je izdelal 
geodetski posnetek obstoječega stanja in na podlagi tega načrt nove nivelete in prečnih 
naklonov vozišča. 
 
V celoti se je sledilo obstoječemu poteku trase z dograditvijo potrebnih podpornih konstrukcij 
in manjkajočih elementov odvodnjavanja. 
 
 
 Trasirni elementi 
 
 Glede na to, da celotni poseg v vozišču temelji na rekonstrukciji obstoječe ceste se  
trasirni elementi ceste ne spremenijo. Tako vertikalni kot horizontalni elementi trase ostanejo 
enaki. Na odsekih kjer se vgrajuje tamponska plast, le ta omogoča minimalne prilagoditve 
vertikalnega poteka nivelete. Še več možnosti se ponuja pri izravnavi prečnih naklonov 
vozišča glede na horizontalni potek trase.  
 
Na delih vozišča, kjer se izvede le preplastitev se z asfaltno izravnavo lahko delno popravi 
nepravilne prečne sklone vozišča. Obstoječi prečni skloni ne sledijo povsod horizontalnemu 
poteku trase. 
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Cesta se na novo asfaltira v celotni širini obstoječe asfaltne utrditve. Širina vozišča znaša od 
3,00 do 5,50 m na področju serpentin. Dodatno se izvedejo asfaltna izogibališča na mestih, 
kjer terenske razmere to dopuščajo., Širina asfaltnih koritnic, muld in bankin je 0.50m.  
 
 
 Opis konstrukcijskih elementov 

 

• preddela 
 
V preddelih je zajeta ureditev gradbišča s prometno signalizacijo in postavitvijo prečnih 
profilov. V preddelih je zajeto tudi rušenje obstoječe voziščne konstrukcije (rezkanje), , 
asfaltnih muld in koritnic, čiščenje propustov, Po celotni trasi ceste, kjer se vgrajujejo nove 
plasti voziščne konstrukcije je potrebno očistiti.- izkopati vse organske materiale. Izvede se 
čiščenje obstoječih bankin in berm. 
 
 
• zemeljska dela 
 
Izkopi: 
 
Izvrši se izkope za izvedbo lokalnih sanacij vozišča, koritnic, muld, podpornih zidov in 
propustov. Predvideni izkopi so plitvi. Najbolj globoki izkopi so predvideni kot izkopi 
gradbene jame za izvedbo kamnitih zložb. Le ti se izvajajo postopoma v posameznih 
kampadah dolžine 5.00 m, da se prepreči večji morebiten zdrs terena. 
 
V kolikor bo izkopani material iz obstoječe voziščne konstrukcije ustrezal, se predvideva za 
vgrajevanje v zasipe temeljev predvidenih podpornih zidov in zasipe kamnitih zložb. V 
zemeljskih delih je zajeto še planiranje dna gradbenih jam in odvoz odvečnega izkopanega 
materiala v trajno deponijo. 
 
Nasipi: 
 
Glede na predvideno tehnologijo izvedbe voziščnih konstrukcij in stanje obstoječega vozišča, 
večji nasipi niso predvideni. Trasa ceste sledi obstoječemu poteku ceste brez večjih 
razširitev. Predvideni so dejansko le zasipi temeljev novih podpornih konstrukcij. 
Ti se izvajajo z vgrajevanjem kamnitega materiala pridobljenega iz izkopov obstoječe 
voziščne konstrukcije (lokalne sanacije vozišča) v plasteh s sprotnim nabijanjem. Na 
zaključen in utrjen nasip se izvede voziščna konstrukcija kot pri lokalnih sanacijah vozišča. 
Brežine nasipa se humuzirajo in zatravijo. 
 
 

• Voziščne konstrukcije: 
 
Odsek 2 in 4: 
 
Na obstoječe vozišče se vgradi nevezano nosilno plast tampona 0/32mm v minimalni 
debelini 20 cm. V kolikor bi bila debelina vgrajenega tampona manjša od 20 cm je potrebno 
obstoječo asfaltno plast voziščne konstrukcije porezkati, oziroma obstoječo betonsko 
voziščno ploščo zdrobiti. Robne elemente vozišča na katere se nasipava tamponski sloj je 
potrebno očistiti, po potrebi poglobiti do vgradne debeline tampona 20cm in pripraviti 
zemeljski planum. Pripravljena tamponska nevezana nosilna plast mora biti zbita tako, da je 
dosežena potrebna nosilnost minimalno Ev2=80 MN/m2. 
 



REKONSTRUKCIJA JAVNE CESTE 
LJUBINJ – PLANINA STADOR 

 

Na nevezano nosilno tamponsko plast se vgradi vezana asfaltna obrabnonosilna plast v 
debelini 6.0cm. 
 
 
• Podporne konstrukcije 
 
Zidovi: 
 
Na nekaterih mestih je zaradi ozkega poteka obstoječe ceste potrebno izvesti nove 
podporne zidove. Predvideni AB zidovi so višine do 1.50m, s temeljem zidu izvedenim v 
cestnem telesu. Na zemeljski planum se položi sloj podložnega betona C 12/15 v debelini 
10cm. Temelj podpornega zidu je širok 1.00m in visok 0.50m. Izvede se iz betona C25/30, ki 
se ojači z vgradnjo rebraste armature. Trup podpornega zidu je vertikalen in širine 30cm. 
Zaključi se v nivoju asfalta ceste. Izvede se iz betona C 25/30 z dodatki za odpornost proti 
zunanjim vplivom, vodo nepropustnost in odpornost na vplive zmrzovanja. Vgradi se 
armaturne mreže za ojačitev. Trup zidu se izvaja v kampadah, ki so med seboj dilatirane. Na 
dilataciji je armatura v celoti prekinjena. Med obe polji podpornega zidu se vstavi jeklene 
moznike premera 20mm iz gladkega betonskega jekla. Dilatacijsko fugo je potrebno z obeh 
stani v celoti zapolniti s trajno elastičnim kitom. Po celotni dolžini podpornega zidu se 
montira jeklena odbojna ograja.  
 
Na več odsekih se obstoječi zid z manjšimi sanacijskimi ukrepi (sanacija krone, venca) 
ohrani.  
 
AB venci: 
 
Na mestih obstoječih podpornih betonskih zidov je predvidena izvedba novih AB vencev, da 
se vrh zidu poravna z bodočo asfaltno prevleko vozišča.. Kota vrha venca sovpada z 
predvideno koto vrha vozišča. Predvidena širina vencev znaša 50cm. Predvidena višina je 
od 20 do 50cm.Za zagotovitev stabilnosti in sprijemljivosti z obstoječo konstrukcijo se 
vgradijo jeklena sidra dolžine do 30 cm na razdalji 0.50m. Venci so izdelani iz betona C 
25/30 z dodatki pastifikatorja in aeranta. Kjer je predvideno se v vence vgradijo podložne 
ploščice za montažo odbojne ograje. 
 
Kamnite zložbe 
 
Kamnite zložbe se izvedejo v naklonu lica zložbe 3:1 in zaledja zložbe v naklonu 3:2. Trup 
zložbe se izdela iz kamna in betona v razmerju 30% betona kvalitete C25/30 in 70% kamna 
karbonatnega izvora. Posamezni kamni, ki se vgrajujejo imajo velikost do premera 50cm. V 
trup kamnite zložbe se vgradijo izcednice iz PVC cevi premera do 80mmn. Predvidena je 
izvedba 1 izcednice na cca 4.0 m2 zložbe.  

 
Kamnita zložba se zaključi z AB vezjo dimenzije 50x30cm trapezne oblike. 

Venec se armira z vgradnjo jeklene rebraste armature. Vzdolžna armatura se na razdalji 
5.0m v celoti prekine, v opaž pa se vgradijo trikotne letvice. S tem dosežemo dilatacije venca 
za preprečevanje razpok. Nastale fuge se zakitajo s trajno elastičnim kitom. Venec bo 
izdelan iz betona kvalitete C25/30;XC4;XD3;XF3;PV-II, kar zagotavlja obstojnost betonske 
konstrukcije. 
 
Izvedba zidov in zložb poteka po kampadah predvidene dolžine 5.00 m. Dela na naslednji 
kampadi se lahko začnejo izvajati šele, ko so dela na predhodni kampadi zaključena. 
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• odvodnjavanje 
 
Odvodnjavanje obstoječe ceste se  vrši večinoma prosto s prelivanjem preko bankin. Na 
nekaterih delih so ob obstoječem podpornem zidu asfaltne koritnice in mulde. Meteorna 
voda zbrana v muldah in koritnicah se odvaja proč od cestnega telesa preko propustov. Le ti 
so večinoma zapolnjeni z raznovrstnim materialom.  
Za doseganje solidnega odvajanja meteorne vode, kar je pogoj za trajnost predvidene 
ureditve vozišča se na mestih izvedejo nove asfaltne mulde in koritnice. Predvidena je tudi 
izgradnja novih asfaltnih muld na mestih kjer jih do sedaj ni bilo. Obstoječe propuste je 
potrebno popolnoma očistiti. Na iztočni strani propustov je potrebno izdelati iztočne betonske 
glave propusta. Potrebna je tudi ureditev vtokov in iztokov z izvedbo tlakovanja z 
lomljencem. 
Predvidena je tudi sanacija obstoječih jaškov oz. izdelava novih jaškov ter nabava in 
montaža novih pokrovov. Vtoki iz muld oziroma koritnic v vtočne jaške se izvedejo s 
stranskim vtokom pod pokrovom jaška. 
Koritnice in mulde ob zidovih in stenah se v celoti asfaltira.  
 
 

 Ureditev priključkov in izogibališč 
 
V situaciji so nakazani vsi priključki na lokalno cesto. Asfaltni priključki se poasfaltirajo v 
predvideni dolžini minimalno. 3m, da se navežejo na obstoječi asfalt. Stik med obstoječim in 
novim asfaltom je predhodno potrebno rezkati. 
Z izvedbo preplastitve se višinsko priključki ne spremenijo. 
Pri makadamskih priključkih ni predvidenih dodatnih ukrepov. 
Na mestih kjer terenske razmere to omogočajo se izvedejo asfaltna izogibališča. Osnovna 
širina vozišča je majhna tako, da je srečevanje vozil pravzaprav nemogoče. Zaradi tega se 
na obstoječih naravnih razširitvah izvedejo asfaltna izogibališča. Voziščna konstrukcija 
izogibališč je enaka kot voziščna konstrukcija pri izvedbi lokalnih sanacij. 


