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GEOTEHNIČNO POROČILO 
o pogojih izvedbe zemeljskih del pri gradnji cest 

v novem stanovanjskem naselju med Vinarsko ulico in Dolgo leso 

Po naročilu družbe BNG Bojan Safran s.p. , Kapelski Vrh 14, 9252 Radenci, smo izvedli geo

tehnična raziskovalna dela na lokaciji predvidene izgradnje občinskih cest med Vinarsko ulico 
in Dolgo leso v Ormožu v novem stanovanjskem naselju pri vinski kleti. Povezovalna cesta je 

klasificirana kot JP 304 363. 

Za pomoč pri obdelavi je upoštevana naslednja projektna zasnova: 

- Ureditev prometnih površin v naselju pri vinski kleti v Ormožu, ki jo je izdelal BNG Bojan 
Safran s.p. , Kapelski vrh 14, 9252 Radenci, pod št. 153/20. 

l. Podatki o objektu 

Obstoječe stanje 

Gradnja se izvaja po trasah obstoječih občinskih cest. Posameme ceste uradno niso imeno
vane, zato so omačene zgolj za potrebe izvedbenega načrta ( PRILOGA ): 

zap.št. ime in oznaka od- dolžina skupna širina pro- vmesm pas širina ploč-
seka metnih površin nika 

1 Vinarska A - V A 340m 6,50m / / 
2 Vinarska B - VB 250m 6,50m / / 
3 Vinarska C- VC 290m 6,50m / I 
4 Dolga lesa - DL 225m 4,00 m (obstoječe) 1,5m zelenica 2,0m 

Skupna dolžina cest je tako 880 m, pločnika pa 225 m. 

Ta izvedbeni načrt je izdelan na podlagi zahtev projektne naloge naročnika in izvlečkov iz ob
stoječe projektne dokumentacije PGD PZI št. 184-50-88-08, oktober 2010, izdelovalca Projekta 
inženiring Ptuj d.o .o. , Trstenjakova 2, 2250 Ptuj. 

V smislu ciljev CPS Občine Ormož se na odsekih VA, VB in VC predvideva uvedba skupnega 
prometnega prostora za pešce, kolesarje in motoma vozila. Tako načrtovana prometna ureditev 

bo dajala prednost pešcem in kolesarjem. Na odseku DL se prav tako v skladu s CPS predvidi 
steza za pešce in kolesarje, od vozišča ločena z zelenico. 
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Obstoječa cestna infrastruktura odsekov VA, VB in VC je v makadamski izvedbi. Širinama
kadamskih vozišč je 4,5 m do 5,0 m. Niveletaje cca 20 cm do 30 cm nižja od okoliškega terena. 
Spodnji ustroj na cestah je urejen do planuma spodnjega ustroja. 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati daje meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod izveden. 
Položena je optična cev ter v nekaterih delih položene zaščitne cevi preko cest. Na območju 
kjer je cesta, je izvedeno nasutje s stenskim gramozom. V nekaterih delih so jaški nastavljeni 
na višino predvidene ceste, v nekaterih pa ne. 

Opis predvidene ureditve iz projektne naloge 

V novem naselju je predvidena ureditev površine za pešce, kolesarje in ostala vozila združeno 
na širini asfaltnega vozišča 6,5 m. Na vsaki strani bo označen pas v širini cca lm. Klasična 
križišča bi uredili v krožna mini krožišča. Na daljšem ravnem delu ceste se predvidijo ukrepi 
za umirjanje prometa v sklopu ureditve mini krožišč ali kako drugače . Krožna križišča se pred
vidijo v delno asfaltirani in delno tlakovani izvedbi - granitne kocke. 

Območje je predvideno za pozidavo s stanovanjskimi objekti in večinoma ni pozidano. 

Podlaga za IZN je obstoječa projektna dokumentacijo in že izvedena dela na podlagi obstoje
čih projektov. Spremembe v tem IZN se nanašajo na prometno ureditev in nekoliko spreme
njen gabarit cest. 

2. Geološko geotehnični opis področja 

2.1 Litostratigrafske razmere 

Pri določitvi geološkega opisa območja so upoštevani in uporabljeni podatki iz: 
osnovne geološke karte, list Čakovec, v merilu 1 : 100.000 
tolmač za list Čakovec, L 33-57. 

S stališča litostratigrafskih razmer ločimo na širšem območju obravnavane lokacije dve enoti. 

Prvo, po starosti najstarejšo, predstavljajo miocenske plasti, ki jih na širšem območju Ormoža 
uvrščamo v badenij in sarmatij. Te plasti sedimentov gradijo konglomerati, peski in laporovci, 
možno pa je tudi pojavljanje litotamnijskih apnencev. Te plasti so v večjem delu prekrite z 
debelim pokrovom mlajših kvartarnih puhličastih glin ( 1 ), katere ležijo na neogenskih sedi
mentih in na starejših kvartarnih usedlinah ( g )- rumeno rjave peščene gline. 

4 



Božidar Janžekovič s.p. , Kersnikova ulica 4, Ptuj 
Geomehanika, projektiranje, gradbeni inženiring 

Mikrolokacijo predvidene gradnje uvrščamo v drugo litostratigrafsko enoto, ki jo tvorijo mlajše 
kvartarne plasti - prodi in peski reke Drave, ki segajo do globine 1 O m ( b ,b ). Pokrov, ki 
prekriva omenjene sedimente, sestavljajo v glavnem peščeno glinaste zemljine. Debelina pre
perinskega pokrova, glinasto peščenih zemljin ( g ), ki tvorijo vrhnje sloje tal na obravnavani 
lokaciji lahko doseže do nekaj metrov. 

2.2 Geotehnične razmere 

Obravnavana lokacija leži v celotni dolžini na planotastem območju nad brežino dravske de
presije. Na obravnavani lokaciji sestavljajo temeljna tla pod cestno konstrukcijo koherentne 
zemljine; peščene gline ( saCl) težko gnetnih do poltrdih konsistec. Glinasti sedimenti debe
line nekaj metrov so naloženi na laporno osnovo in zaglinjene peščene do peščeno prodne zem
ljine ( clSa/clsaGr) srednje gostega do gostega sestava. 

2.3 Hidrogeološke razmere 

Samostojno hidrogeološko enoto predstavlja območje brežin in planote severno od Drave. V 
tej enoti je možno pojavljanje posameznih horizontov precejnih voda, ki pa med seboj niso 
lateralno povezane. Pojavljanje teh voda je vezano na obdobja intenzivnega deževja. 

Na osnovi dobljenih podatkov se ocenjuje, da se vode nahajajo v glinasto peščenih oziroma 
glinasto peščeno meljnih zemljinah, ki tvorijo tla pod glinastim vrhnjim slojem v globini nad 
6,0m. 

3. Sondažna dela, terenske preiskave 

3 .1 Sondažna dela 

Sondažna dela so izvedena 13.3.2020. V ta namenje izkopanih pet sondažnih jaškov skupne 
globine cca 5 m. Izkopi so izvedeni v raščeno glinasto podlago. 

3.2 Terenska raziskovalna dela 

Za ugotovitev strukturnega sestava in mehanskih karakteristik temeljnih tal so bile na karakte
rističnih mestih izvedene terenske raziskave tal. 

Strukturni sestav tal na trasi cest je določen na osnovi vizualne identifikacije in klasifikacije, s 
standardnimi preizkusi po AC klasifikacije tal, oziroma po SIST EN ISO 14688-2: 2004. 
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Sondažni jaški so izvedeni na robovih obstoječega cestnega nasutja- geotehnični profili: 

m ... globina 

J - 1 0,0 - 0,35 posteljica E vct = 88,6 MPa 
0,35 - 0,8 saCl .. . peščene gline težko gnetne do poltrde konsistence 

- sivo rjave barve qu = 300 kN/m2 

J - 2 0,0 - 0,45 posteljica E vct = 56,5 MPa 
0,45 - 0,8 saCl ... peščene gline težko gnetne do poltrde konsistence 

- sivo rjave barve qu = 430 kN/m2 

J - 3 0,0 - 0,55 posteljica E vct = 88,2 MPa 
0,55 - 1,0 saCl ... peščene gline težko gnetne do poltrde konsistence 

- sivo rjave barve qu = 400 kN/m2 

J - 4 0,0 - 0,55 posteljica E vct = 46,4 MPa 
0,55 - 1,0 saCl ... peščene gline težko gnetne do poltrde konsistence 

- sivo rjave barve qu = 250 kN/m2 

J - 5 0,0 - 0,40 posteljica E vct = 43,0 MPa 
0,40 - 1,0 saCl ... peščene gline težko gnetne do poltrde konsistence 

- sivo rjave barve qu = 380 kN/m2 

Za določitev konsistenčnega stanja in strižnih karakteristik koherentnih zemljin so opravljene 
preiskave enoosne tlačne trdnosti z ročnim penetrometrom pri konstantni hitrosti deformacij . 

Na planumu obstoječe posteljice so izvedene meritve nosilnosti s krožno ploščo z lahko dina
mično utežjo ZSG 02 po TSC 06.720:2003. 

3.3 Laboratorijske preiskave 

Laboratorijske preiskave tal niso izvedene. 

4. Pogoji izgradnje občinskih cest 

Pogoji izvedbe zemeljskih del so določeni na osnovi predložene projektne dokumentacije in 
sestava temeljnega polprostora ugotovljenega z raziskovalnimi deli. 
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4.1 Povzetek terenskih preiskav 

Po sestavi tal lahko opredelimo temeljni polprostor na trasi predvidene gradnje novih cest kot 

enovito območje, saj na vseh mestih gradijo raščena tla peščene gline težko gnetnih do poltrdih 
konsistenc. 

Konsistenčno stanje koherentnih zemljin je določeno s preiskavami enoosne tlačne trdnosti z 

ročnim penetrometrom. Rezultati meritev kažejo, daje enoosna tlačna trdnost koherentne pod
lage qu = 250 - 430 kN/m2

. 

Na planumu obstoječe posteljice so izvedene meritve nosilnosti s krožno ploščo z lahko dina
mično utežjo ( kota obstoječega terena). Rezultati meritev kažejo, da so na planumu posteljice 

ob izkopanih jaških doseženi dinamični deformacijski moduli Evct ~ 43,0 MPa. 

Na osnovi dobljenih rezultatov terenskih meritev in izračunih po empiričnih formulah ugotav
ljamo, daje CBR ~ 15,0 %. 

4.2 Pogoji izvedbe gradbenih del 

Na območjih širitve cestnih teles mora planum raščenih temeljnih tal pregledati in prevzeti ge
omehanik, ki bo na mestih s slabšimi geomehanskimi karakteristikami tal kot so upoštevane, 
podal predlog za izvedbo dodatnih sanacijskih ukrepov, z vgradnjo kamnite grede ustrezne de
beline in vgradnje geotekstila. Na planumu raščenih tal je zagotoviti nosilnost CBR > 7,0 % 
( E v2 > 45 MPa ). Planum temeljnih tal mora biti izveden skladno s TSC 06.520:2009 in TSC 
06.100:2003. 

Pri dimenzioniranju konstrukcij cestnih površin se za nosilnost temeljnih tal upoštevajo nasled
nje vrednosti CBR ( % ): 
- prodno peščene zemljine - posteljica CBR ~ 15,0 % ( Ev2 = 80 MPa) 

Na območju cest je doseči : 

- na planumu posteljice E v2 ~ 80 MPa ( CBR = 15,0 % ), 
- na planumu tampona E v2 ~ 100 MPa. 

Zbitosti je obvezno kontrolirati s krožno ploščo po TSC 06. 720:2003 oziroma po DIN 18134 
. „. TP- BF poglavje B 8.3. 

Posteljico - prodno peščeno nasipno plast je izvesti v minimalni debelini 40 cm. Na koti pla
numa posteljice ( planum nasipov ) je doseči zbitost Ev2 ~ 80 MPa ( CBR = 15,0 % ). 
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Zbitosti je obvezno kontrolirati s krožno ploščo po TSC 06. 720:2003 oziroma po DIN 18134 

.... TP-BF poglavje B 8.3. 

Voziščno konstrukcijo - nevezano spodnjo nosilno tamponsko plast je izvajati skladno z dolo

čili TSC 06.520:2009, TSC 06.200:2003 in TSC 06.720:2003 za voziščne konstrukcije. 

Na planumu tamponskega sloja debeline 25 cm (drobljenec 0-32) se mora doseči: 

Ev2 2: 100 MPa . . . . . Ev2/ Evi :S 2,2 

5. Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Cestna konstrukcija se dimenzionira za zelo lahki promet, zato je merodajna odpornost proti 
zmrzovanju. 

Glede na primemo odpornost materiala pod voziščno konstrukcijo proti učinkom mraza in ne
ugodne hidrološke pogoje znaša predvidena minimalna debelina voziščne konstrukcije: 

hmin 2: 0,8 X hm= 0,8 X 0,8 = 0,64 m 

Predlagan voziščna konstrukcija ima naslednjo sestavo: 

Vozišča 
Oznaka Debe- Opomba 

lina 
AC8 surfB 50170 A3 3cm bituminizirana obrabna plast asfalta 0/8mm 
AC22 base B 50170 7cm bituminizirana nosilna plast asfalta 0/22mm 
A3 
TD32 25 cm tamponski sloi iz gramoznega droblienca 0/32mm 
TP63 40cm obstoječ TP in tamponski prodec 0/63mm v razširitvah 
Geotekstil natezna trdnost 12-14 kN/m2 

SKUPAJ: 75 cm 

Pl v "k D 1 ocru otga esa 
Oznaka Debelina Opomba 
ACl 1 surfB 70/100 A4 Sem bituminizirana obrabna olast asfalta 0/1 lmm 
TD32 25 cm tamponski sloi iz gramoznega droblienca 0/32mm 
TP63 40cm tamponski prodec 0/63mm 
Geotekstil natezna trdnost 12-14 kN/m2 

SKUPAJ: 70cm 

Planum posteljice na voziščih je potrebno uvaljati do trdnosti Ev2=80MN/m2. Dosežena tr
dnost na planumu zg. ustroja vozišč mora dosegati priporočljivo trdnost Ev2=100MN/m2. 
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6. Zaključek 

Na trasi širitve obstoječih cest obstaja verjetnost slabše nosilnih temeljnih tal, zato se na teh 
mestih predvidijo lokalne sanacije. Na planum raščenega terena se položi geotekstil natezne 
trdnosti 12-14 kN/m2

. 

V času zemeljskih del oziroma izkopov naj se obvezno vrši stalni geotehnični nadzor, ki bo 
podajal navodila za usklajevanje dejanskega stanja s projektnimi zahtevami, ter skrbel za teh
nično pravilno izvedbo, obenem pa podajal navodila glede izvedbe nasipnih plasti in vršil po
trebne kontrolne meritve vgrajenih materialov. 

Obvezno je opraviti pregled izkopov in meritve zbitosti podlage, posteljice in tamponskega 
sloja. 

Ptuj, maj 2020 Obdelal: 
Božo Janžekovič, ipl.inž.gradb. 

BOŽ 
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