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TEHNIČNO POROČILO
1. SPLOŠNI PODATKI
Po naročilu Občine Apače smo izdelali popise del za modernizacijo - obnovo občinske ceste JP 604281 Apače dom. Vučko.
Predvideni ukrepi potekajo po trasi obstoječe občinske ceste v ravninskem predelu občine Apače.
Cesta poteka po severo zahodnem obrobju naselja Apače od občinske ceste JP604151 Apače - Žepovski travniki do
HŠ 156 Apače.
Obstoječe vozišče predmetne ceste je v makadamski izvedbi, namen obnove je asfaltna utrditev vozišča.
Popis del je bil izdelan na podlagi ogleda obstoječega stanja terena.
Namen popisa je predvideti optimalni obseg del, s katerimi se bo izvedla modernizacija ceste.
2. PREDVIDENI UKREPI
2.1 Preddela
Pred začetkom del se zakoliči potek trase oz. določi lokacije posameznih ukrepov. V primeru prisotnosti komunalnih
vodov je od pristojnih upravljalcev potrebno pridobiti točne podatke o legi le teh.
Gradbišče je potrebno označiti in zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo.
2.2 Splošni opis predvidenih ukrepov
Najprej se izvede izkop obstoječega mešanega zemeljsko gramoznega materiala zaradi višinske prilagoditve novega
asfaltnega vozišča obstoječim priključkom in objektom ob cestah in za razširitve. Dno izkopa se splanira in utrdi.
Višek materiala od izkopov se odpelje v trajno deponijo, ki jo določi investitor in razplanira.
Na pripravljen planum posteljice izkopov za razširitve se vgradi kvaliteten zmrzlinsko varen tamponski prodec v
debelini cca 20cm.
Nato se na planum spodnjega ustroja vgradi tamponski drobljenec v debelini 40cm.
Na lokacijah, kjer je možen dvig vozišča, se na obstoječe makadamsko vozišče vgradi tamponski drobljenec v
debelini 20cm.
Tamponski sloji se utrdijo do primerne zbitosti.
Planum tampona se izravna v primernih prečnih nagibih. Na tako pripravljeno tamponsko podlago se vgradi asfaltna
plast v izvedbi AC16 surf B 70/100 A4 (BNOS16) v debelini 7cm.
Po končanih asfalterskih delih se izvede dosutje in uvaljanje bankin v širini 0,5m.
Priključek na cesto višjega ranga se opremi s prometnim znakom 2101 "Križišče s prednostno cesto".
Odvodnjavanje zaradi pomanjkanja prostora in predvidoma dobre zmožnosti ponikanja okoliškega terena na večjem
delu trase ni predvideno - meteorna voda se steka preko bankin v okoliški teren.
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3. ZAKLJUČEK
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi.
Uporabljati je le materiale z atestom, kvalitetno vgrajevanje pa dokazovati z atesti oz. ustreznimi poročili.
Zasledovanje in dokazovanje ustreznosti materialov in njihove vgradnje mora biti vsebovano v ponudbenih cenah.
Morebitna odstopanja od popisov je potrebno reševati v dogovoru z geomehanikom in nadzornim organom
investitorja.
Po izvedbi del je potrebno okolico očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje.
Ker bo izvajalec oviral promet na občinskih cestah, mora za to pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnih upravljavcev.

Prikaz območja obdelave
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