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OBJEKT:  SANACIJA JP 916022 
                 ČEPLJE  – poligon  AMZS              

TEHNIČNO POROČILO 

 

1.0 Splošno 
 

Projekt obravnava  rekonstrukcijo obstoječe javne poti  JP 916022  Čeplje – poligon 
AMZS. Trasa obstoječe javne poti poteka   čez potok  Bolsko .   
Naročnik projekta  je  Občina Vransko. 
 
2.0 Obstoječe stanje  
 

Na obravnavani lokaciji  je bil od leta 2007 začasni most, ki je bil v nedavnih 
poplavah,  jeseni 2014  porušen. Odplavljen je bil tudi del brežin in del cestišča 
obstoječe javne poti JP 916022 Čeplje – poligon AMZS.  
 
Vozišče obstoječe javne poti je v asfaltni izvedbi, širine cca 4,0 m, z obojestransko 
bankino. 
Cesta poteka na obravnavanem območju  izven naselja.  
 
3.0 Zasnova 
 
Predvidena je izgradnja novega mostu čez potok Bolsko , kar je predmet drugega 
projekta. Sanacija obstoječe javne poti  pa je obdelana v  tem projektu.  
Predvidena je rekonstrukcija ceste z novim spodnjim in zgornjim ustrojem, ureditev 
odvodnjavanja , nova horizontalna in vertikalna prometna signalizacija , ter prometna 
oprema  in izgradnja  kolesarske  steze   ob levi strani vozišča.  
 
Gabariti in površine objekta 
Vozišče  ceste je predvideno v  širini  5,50 m ,spremljajoča  kolesarska steza je širine 
2,00 m.  
Ob vozišču je obojestranska  bankina.  Nasipne brežine so  v nagibu 1: 1,5  in so 
humuzirane in zatravljene. 
 
Konstrukcija objekta 
Konstrukcija cestnega telesa je iz nasipa z gramoznega materiala ter zgornjega 
ustroja s tamponskega materiala in asfalta.  
 
Kolesarska steza je višinsko ločena  od vozišča z betonskim robnikom. Ker niveleta 
vozišča poteka  v visokem nasipu je obojestransko za zavarovanje prometa 
predvidena jeklena varnostan  ograja.   
 
Skupna dolžina rekonstruirane ceste znaša 195 m. 
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3.1 Geodetske podlage 

Za izdelavo projekta za izvedbo je bil izdelan geodetski posnetek. Izdelal ga je Peter 
Jalovec, Hmeljarska c. 15, 3312 Prebold. Posnetek je navezan na državni koordinatni 
sistem.  

 

3.1 Hidrologija 

 Izdelana je bila hidrološka in hidravlična presoja vodnega režima reke Bolske . 

 Iz hidravličnega računa je razviden prerez struge  in ureditev brežin.  

 

4,0 TEHNIČNI PODATKI 

4.1 Vrsta in pomen ceste 

Obstoječa cesta je dostopna cesta. Cesta poteka po gričevnatem terenu. Projektna 
hitrost, ki se upošteva pri določitvi geometrijskih elementov osi ceste in prečnega 
profila vozišča je 50km/h.   

 

4.2 Trasirni elementi 

Horizontalni potek trase 
Trasa  ceste se v največji možni meri prilagaja obstoječi trasi.   
 
Vertikalni potek 
 
Niveleta ceste je v območju predvidenega mostu zaradi pogojev upravljalca vodotoka 
precej dvignjena  glede na obstoječe stanje. Podatki o Q100 namreč znašajo  321,16 
m nmv.  
 
 
Potek nivelete ceste je v območju priključevanja na obstoječo cesto ( P1) v 
vzdolžnem naklonu  (padcu)  - 0,59 % in se nato preko vertikalne zaokrožitve 
 Rkk =1600 m   konstantno dviguje v naklonu 2.75%, ter se v P11 naveže na 
obstoječe stanje.    
 
 
4.3 Prečni sklon 
 
Prečni sklon vozišča je odvisen od horizontalnih elementov in znaša 2,5%  
Računska hitrost je 50 km/h.  

 

4.4 Prečni prerez 

- Vozišče 5,50  m 
- Kolesarska steza   2,00 m 
- Bankina 0,75 m  v območju varnostne ograje 1,25m 
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5.0 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

 

5.1 Preddela 

Pred pričetkom del je potrebno  zakoličiti profile, zakoličiti obstoječe komunalne vode 
in postaviti prometno signalizacijo za označbo gradbišča. Potrebno je tudi čiščenje 
terena, rušenje cevnega  prepusta,  ter rušenje asfalta na obstoječem vozišču . 
 

5.2 Spodnji ustroj 

Najprej se odstrani humus v debelini 20 cm. Za  nasipe se uporabi gramozni material, 
naklon brežin naj bo 2 : 3.  Brežine se humusirajo v debelini 15 cm in posejejo s 
travnim semenom. Višek materiala zemlje 3. kategorije se odpelje. Izvedejo se tudi 
protipoplavni nasipi , ki so obdelani v posebnem načrtu ,ki je sestavni del projekta.  

 

5.3 Zgornji ustroj 

Dimenzioniranje zgornjega ustroja 

 

Ker s podatki o PLDP ne razpolagamo, predpostavimo, da bo omenjena cesta glede 
na PLDP obremenjena z lahko prometno obremenitvijo, zato je zgornji ustroj 
dimenzioniran  na  lahki promet. 

Podatkov o štetju prometa na lokalni cesti ni. Uporabljeni podatki so ocena. 
 

 

Vrsta vozil: Število vozil: NOO 100: 

Motorji: 50 0 

Osebna vozila: 8.100 0,24 

Avtobusi: 35 29,75 

Lahka tovorna vozila (< 3,5 t): 200 1,0 

Srednja težka tovorna vozila (3,5 t – 7,0 t): 100 40,0 

Težka tovorna vozila (> 7,0 t): 10 10,0 

Tovorna vozila s prikolico: 5 6,25 

Vlačilci: 0 0 
Skupaj: 8.500 87,25 

 
Tabela 9: Ocena prometne obremenitve lokalne ceste 

 
 
Tn =  365 × Td × fpp × fšp × fpp × fdv × ftp 
T20 = 365 x 87,25 x 0,5 x 1,1 x 1,0 x 1,08 x 27,27 
T20  = 515.858   prehodov NOO 100 kN 
T20 = 5,2 x 105  prehodov NOO 100 kN 

 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko določimo skupino prometne obremenitve 
obravnavane lokalne ceste, kot lahko prometno obremenitev. 
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Na podlagi določil TSC 06.520:2009, mora znašati debelinski indeks asfaltne krovne 

plasti minimalno: 
 

Dk = ark × dk = 0,38  × dk = a0 × d0 + azv × dzv = 3,80 cm 

 
dk (debelina asfaltne krovne plasti) je na podlagi ekvivalentne prometne obremenitve 
min.10 cm. 
 

Po določilih v TSC 06.520:2009 mora biti za prevzem lahke prometne obremenitve 
(T20 =5,2 x 105  prehodov NOO 100 kN  ) 
 
za novogradnjo po TSC 06.520:2009 (Projektiranje, Dimenzioniranje novih  asfaltnih 
voziščnih konstrukcij) na temeljna tla z vrednostjo CBR= 5% (predpostavimo) 
potrebno predhodno vgraditi posteljico v debelini 50 cm (min doseženi CBR =15 %) 
izvesti voziščno konstrukcijo s 11 cm debelo asfaltno krovno plastjo in 25 cm debelo 
nevezano nosilno plastjo. 
 
Osnove za opredelitev klimatskih in hidroloških pogojev so določene v TSC 
06.512:2009 
Globina zmrzovanja (po karti: Globine prodiranja mraza v Sloveniji) znaša 100cm. 
 
Glede na predpostavljene hidrološke pogoje na obravnavanem območju mora 
znašati skupna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih in proti škodljivim učinkom 
mraza odpornih materialov: 

hmin = 0,7 hm = 0,7  100 cm = 70 cm 
 

 

Predlagana  voziščna konstrukcija za novogradnjo je naslednja: 
              

 di ai ai di 

Obrabno zaporna plast 
BITUMENSKI BETON AC 8  surf  B 70/100,  A3                                

4 cm 0,42 1,68 

Bitumenska nosilna plast 
BITUMINIZIRANI DROBLJENEC AC 22 base  B 
70/100,  A3 

7 cm 0,35 2,45 

Nevezana nosilna plast 
Tamponski drobljenec           D32                                            

25 cm 0,14 3,50 

zmrzlinsko odporni kamniti nasipni material - 
posteljica  

 50 cm   

 86 cm  7,63 
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Vozišče: 

 
Bitumenski beton       AC 11 surf B70/100 A3                         4 cm 
bituminizirani  drobljenec  AC 22 base B70/100 A3                7 cm  
drobljenec D32                                                                      25 cm 
zmrzlinsko odporen nasipni material – posteljica                  50 cm 

                                                                                                    86 cm 
 
Kolesarska steza : 

 
asfalt  AC 8  surf B 70/100,  A5                                                       5 cm 
drobljenec D32                                                                              20 cm 
zmrzlinsko odporen nasipni material                                             30 cm 

                                                               Skupaj:                                 55 cm 
 
 
Na vozišču lokalne ceste: 

           Na posameznih planumih mora doseči naslednje vrednosti: 

- Na planumu kamnite grede(posteljica) EV2>80MN/m2, zbitost 98% 
- Na planumu tampona EV2>100MN/m2, EV2/EV1<2,2, zbitost 98% 

 
Na kolesarski stezi: 
Na posameznih planumih mora doseči naslednje vrednosti: 

- Na planumu kamnite grede(posteljica) EV2>60MN/m2, zbitost 98% 
- Na planumu tampona EV2>80MN/m2, EV2/EV1<2,2, zbitost 98% 

  
5.4 Odvodnjavanje 

Cestne površine se odvodnjavajo s podolžnimi in prečnimi skloni razpršeno na teren. 
Voda se v območju kolesarske steze spelje preko požiralnikov Ф50 s peskolovom  in  
kanalizacijo DN 200 na prosto.  Jaški  so iz betonskih cevi premera 50 cm, 
obbetonirani z betonskim dnom in LTŽ pokrovom z betonskim polnilom. Iztoki iz 
kanalizacije se tlakujejo z lomljencem debeline 20cm na peščeno podlago.   
V P11 je predvidena zamenjava obstoječega cevnega prepusta fi 30 z novim fi 60  
cm , nova iztočna glava na iztoku,  ter tlak na iztoku. 
 
5.5 Preureditev komunalnih vodov 

Vodovod: 
V območju predvidene gradnje ni  javnega vodovodnega omrežja. 
 
Elektro omrežje: 
V bližini potekajo obstoječi elektro nadzemni vodi, ki ne bodo tangirani. 
 
Telefonsko omrežje: 
V predvideni mostni konstrukciji  bo predvidena vgradnja kabelske kanalizacije  s 
PVC cevjo fi 125 mm v katero bodo uvlečeni TK kabli. Ni predmet tega projekta 
 
Ob vznožju desne brežine poteka obstoječi TK  podzemni vod, ki se po potrebi 
prestavi izven nasipne brežine, kar je upoštevano v projektantskem predračunu. 
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5.6 Prometna signalizacija in oprema 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirana v skladu s pravilniki. 
Projektirani znaki imajo naslednje dimenzije: 
Trikotni stranica a = 90cm. 
Za znak II-2 velja, da je nazivni premer enak premeru včrtanega kroga 
osmerokotnika premera 60cm. 
Pravokotni 60 x 60cm in 50 x 50.  
Prometni znaki so predvideni iz ALU pločevine z odsevno folijo prve vrste 
medtem, ko morajo biti znaki II-2 iz folije druge vrste. Vsi zanki so postavljeni na 
pocinkanih stebričih premera 64mm. 
 

Horizontalna signalizacija 

Vzdolžne označbe na vozišču 

Vzdolžne označbe na vozišču -  sredinska črta je predvidena v območju , kjer je 
cesta široka 5.5m.   

Srednja črta je bele barve širine 12cm v rastru 3-3-3.  

Prečne označbe na vozišču niso predvidene. 

Uporabljeni materiali 

Za vse talne označbe po tem projektu je potrebno uporabiti enokomponentno  
belo barvo z debelino nanosa najmanj 250 mikronov s posipom steklenih kroglic 
250g/m2.  

 

Varnostna ograja 

V območju, visokih nasipov  je predvidena pocinkana jeklena varnostna ograja 
brez distančnikov.  V območju kolesarske steze je ograja nadvišana s pridržno 
ročico.  

 

     5.7 Poseg na zemljišča in zemljiško pravne zadeve 
 

     Za potrebe pridobivanja odkupa zemljišč smo izdelali katastrsko situacijo,    
     pripravili spisek prizadetih parcel in njihovih lastnikov ter izmero posegov na  
     zemljišče. 
     Seznam in mapna kopija so priloženi h katastrskemu elaboratu.  
 
 
    5.8 Tehnologija in pogoji gradnje  
 

   Dela  se bodo izvajala nemoteno, ker  ves promet do Poligona AMZS že sedaj 
poteka po obvozni cesti. 
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6. Ureditev brežin Bolske 
 
6.1 Problematika  
Problematika tega območja  je znana že dalj časa in sega že več let nazaj, saj 
visoke vode Bolske neprestano »opozarjajo in povzročajo škode« (visoke vode 
sept. 2010, november 2012, januar in september 2014. 

 

 
 

Foto 1: Visoke vode v septembru 2010 (foto: arhiv Občine Vransko) 

 
 

Ob visokih vodah v septembru 2014 je prišlo na tem območju do tragičnega 
dogodka, saj sta tukaj umrli dve mlajši osebi, oba predstavnika AMZS. V  jutranjih 
urah, ko sta se obe osebi odpravljali na preventivno aktivnost, sta pripeljala s 
službenim vozilom do območja začasne premostitve, kjer pa so avto pobesnele vode 
odnesle.  
 
Na tem odseku je bila izvedena le začasna provizorna premostitev preko Bolske z  
ab škatlastimi elementi velikosti 2,0 m x 2,0 m, položenimi po širini struge (3 kom po 
širini struge  x 2 za širino ceste).  
 
Že ob nastopu visokih voda v januarju 2014 ter nato pojavu žleda v februarju 2014 je 
bilo videti v strugi Bolske na območju same premostitve veliko drevja in plavin, ki so 
grozile z zamašitvijo začasne premostitve. 
 
Ob nastopu visokih vodah v septembru 2014 so visoke vode Bolske poleg velikih 
količin vode s seboj prinesle tudi ogromno plavja in vejevja, ki se je ob provizorni 
premostitvi  še dodatno zamašilo, pobesnela voda, pa je namočila obe brežini in 
odnesla precejšen del levih in desnih brežin v dolžini cca 30 m in  v  širini tudi do 10 
m.  
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Foto 2 in 3: Visoke vode v septembru 2014 (foto: arhiv Občine Vransko). 

 
 

 
 
Foto 4: November 2014 - stanje poškodb po visokih vodah septembra 2014. Viden je podor 

leve brežine, tudi na desnih brežinah je nastal podoben podor brežine. 
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6.2  Opis predvidenih del 

Ureditev brežin  vodotoka Bolska je predvidena na tak način, da na območju ureditve 
predvidenega novega mostu  zagotovimo prevajanje visokih voda Bolske s 100-letno 
povratno dobo,   z ustrezno varnostno višino ter preprečimo erozijo brežin in dna 
struge. 
  
Za ustalitev nivelete dna, se na začetku (v P17) in na koncu ureditvenega območja 
vodotoka Bolska (v P13) predvidita talna pragova, sonaravne izvedbe iz kamna v 
betonu C20/25, z zaključnim pragom prav tako iz kamna v betonu C 20/25.  
Zavarovanje dna podslapja je predvideno iz kamnite zložbe v suho s skalami 
premera cca 1,0 m, globine 1,0m, dolžine 7,0m z vodno blazino (tolmunom) globine 
0,3 m. Nato je predviden zaključni prag podslapja za podporo talnega praga in 
podslapja praga. Zaključni prag ima  2,0 m podslapja iz kamnite zložbe v suho.  
 
Brežine so na celotni dolžni  utrjene  iz sonaravno izvedene kamnite zložbe v betonu, 
z globokimi fugami in brez vidnega betona.  Predviden je tudi zasip poškodovanih 
brežin med P16 in P14. 
 
V P15 – 7,0 m (km 13+946) je predvideno prečkanje preko Bolske z novo mostno 
konstrukcijo. Most bo prečkal Bolsko v enem razponu. Most ni predmet tega projekta. 
 
Kota stoletne vode za profil  P15  je bila v hidravličnem računu izvrednotena na  
321.16 m.n.v. 
 
Zaključni ustalitveni talni prag je predviden v P13. Levo krilo praga, je na konkavni 
strani podaljšano da se opre v stabilno brežino in prepreči erodiranje zasipa 
erozijskega tolmuna. Podslapje in brežine se izvedejo na enak način kot je že 
opisano na talnem pragu v P17. Talna pragova v profilih P13 in P17 sta namenjena 
stabilizaciji/ustalitvi  dna struge Bolske. Pragova nimata vpliva na vodni režim ob 
visokih vodah.  Predviden padec nivelete med pragovoma  znaša 0,45 %. 
 
Zavarovanje brežin pretočnega profila se izvede s kamnom položenim v beton 
C20/25. V peti obrežnih zavarovanj so predvidene skale debeline/premera d = 1,00 
m, po brežini pa s kamnom debeline 0,60 m – 0,80 m. Naklon brežin znaša 1:1,5, 
brežine se zaščiti do višine 3,5 m od dna struge. Peta obrežnega zavarovanja sega 
1,3 m pod niveleto struge. Širina dna struge znaša b = 8,0 m. 
 
Ureditve struge Bolske je potrebno izvajati sonaravno. Kamni pragov in obrežnih 
zavarovanj  naj bodo vtisnjeni v beton, ki ne bo viden (globoko stičenje fug). Ureditve 
dna podslapja pragov naj bo izvedena sonaravno z dinamično postavljenimi kamni v 
prečni in vzdolžni smeri. Po končani izvedbi zaščite brežin je le te potrebno zatraviti 
(v odprtine med kamni se vtisne mešanica humusa in travnatih semen). 
 
 
Utrditev se izvede na grobo tako, da ima struga čimbolj naravni videz. Dolvodno in 
gorvodno od talnih pragov se zavarovanje brežin naveže na obstoječe brežine. Tudi 
niveleta se naveže  na obstoječo strugo vodotoka Bolske. Pri izvedbi je potrebno 
začetek in konec zavarovanj izvesti z zaključki krilno v teren. Po končani gradnji 
zaščite brežin se preostalo območje gradnje uredi, humusira in zatravi. Uporabi naj 
se avtohtone rastlinske vrste. 
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Skupna dolžina vodnogospodarskih ureditev na obravnavanem območju znaša cca 
130 m. V omenjeni razdalji so vključene tudi navezave brežin na obstoječe stanje.  
Za zaščito levih brežin je predvideno približno 110 m kamnite zložbe iz kamna v 
betonu. Za zaščito desnih brežin je predvideno približno 102 m kamnite zložbe iz 
kamna v betonu.  
 

3.3.4.1.5    Zaključek 

 
Na osnovi izvedene hidravlične analize za obstoječe in predvideno stanje smo 
predvideli ukrepe, da se s predvideno gradnjo na obravnavanem območju vodni 
režim izboljša, saj ureditve izboljšujejo prevodnost vodotoka Bolske in s tem znižanje 
gladin visokih voda. S tem pa zmanjšamo škodljivo delovanje voda na objekte in ljudi. 
 
Po izvedbi ureditev je potrebno predvideti program vzdrževalnih del, s katerim se 
predvidi odpravo eventuelnih poškodb zaradi vodne erozije (pretežno bočna erozija 
brežin), nadzor nad razraščanjem vodne in obvodne vegetacije ter selektivnim 
redčenjem le te. Z ustreznim vzdrževanjem se bo načrtovana prevodnost struge 
ohranjala, hkrati pa bo predstavljala primeren habitat za vodne in obvodne organizme 
in živali.  
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, januar 2015     Sestavil: 
       Suzić Branko, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
 


