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MERE ZA SANACIJO PLAZU ZNOSNICE NA
REGIONALNI CESTI COL – AJDOVŠČINA
POVZETEK: Nad cesto Col – Ajdovščina se je po obilnem deževju v decembru 2010 sprožil plaz
širine 150m in približne dolžine 270m in regionalno cesto Col-Ajdovščina močno poškodoval. Poleg
horizontalnega zamika za več kot 1m je nastala še vertikalna stopnica na cesti višine do 1m. Na
svojem odrivnem robu je plaz poškodoval tudi lokalno cesto za Sanabor in Vrhpolje. Plaz Znosnice
se nahaja na obsežnem območju pobočnih gruščev, ki so se navalili z višje ležečih apnencev
Trnovskega gozda, ki so narinjeni na flišne plasti Vipavske doline. Pokazalo se je, da je vzrok
plazenju zelo visok nivo podtalnice, ki v plazino priteka iz množice podzemnih izvirov. Izviri so tudi
v velikem številu opaženi na stiku osnovne flišne podlage in apnenca na površini terena v območju
nad plazom. Na zahtevo naročnika Direkcije Republike Slovenije za ceste so bile narejene
geološko-geomehanske in hidrogeološke raziskave ter tudi projekt sanacije plazu. V članku so
pojasnjeni vzroki za nastanek plazu in prikazani rezultati raziskav vključno z rezultati opazovanja
pomikov, ki so potekali v obdobju od sprožitve plazu do danes. Sanacija plazu zajema kombinacijo
drenažnih in stabilizacijskih ukrepov in sicer: izgradnjo drenažnega rebra v dolžini 150m,
kamnitega opornega zidu višine do 6m in dolžine 80m, sidrane pilotne stene v dolžini 176m,
škatlastega prepusta za odvodnjo dolžine 30m ter popolno obnovo vozišča v dolžini 355m.
Izvajanje sanacijskih ukrepov na plazu Znosnice je trenutno v teku.

THE REMEDIAL MEASURES FOR LANDSLIDE ZNOSNICE ON
REGIONAL ROAD COL-AJDOVŠČINA
ABSTRACT: A large landslide of 150m width and 270m length was activated during the period of
heavy rainfall between 7.12. and 9.12.2010 above the regional road Col – Ajdovščina. The road sunk
for about one meter and was heavily damaged. On its tail the landslide damaged also the access road
Sanabor – Vrhpolje. The landslide Znosnice is situated on the vast area of the colluvium slopes, which
were accumulated from the above laying limestone layers of Trnovski gozd. During the geological
history the limestone was pushed up by the underlying flysch of Vipava valley. It was shown that the
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reasons for the instability of the landslide lay in the accidentally high level of the underground water
present in the slope. This underground water is supplied by the large number of underground springs
located on the contact between the flysch and the colluvium. The springs were also seen at the contact
area at the surface. On the request of Slovenian Road Agency (Direkcija Republike Slovenije za ceste)
a comprehensive geological, geomechanical and hydrogeological site investigations were carried out
and also the design of the remedial measures for the landslide. The reasons for the activation of the
slide and illustration of the results of site investigation are presented in the paper. The movements of the
landslide, which were monitored from the time of activation, are also given. The remedial works on the
landslide comprise the combination of the drainage and stabilization measures that include: drainage
system of 150m length, 6m high stone retaining walls of 80m length and the anchored pile retaining
wall, which is 176m long and some 15m deep. The remedial measures also include 30m long culvert
structure, and the total reconstruction of the road payment in the full length of the section of 355m. The
construction of the remedial measures at landslide Znosnice is currently under way.

UVOD
Na regionalni cesti R1-207/1413 Col – Ajdovščina v km 2,500 se je po obilnem deževju med
7.12.2010 in 9.12.2010 sprožil večji plaz, ki je premaknil regionalno cesto Col – Ajdovščina na dolžini
cca 150 m. Poleg horizontalnega zamika za več kot 1m je nastala še vertikalna stopnica višine do
1m. Širina plazu je znašala B=150m, dolžina L=270m; zajel je zemeljsko maso površine A=37.500m2,
volumna V=257.000m3 in skupne teže W=520.000t. Cesta je bila tako zaprta za ves promet. Plaz je
poškodoval tudi lokalno cesto za Sanabor in Vrhpolje, ki se od regionalne ceste odcepi 100m nižje od
plazu. S prenehanjem padavin 9.12.2010, so se premiki precej zmanjšali. Po rednih geodetskih
meritvah pomikov se je 13.12.2010 stopnico na cesti na obeh straneh plazu nasulo in promet je
enosmerno, urejen s semaforjem, ponovno stekel. Lokalna cesta je ostala do nadaljnjega zaprta.
Določena premikanja in deformacije na tem odseku ceste so bile opažene že pred več kot desetimi
leti in po pričanju domačinov tudi pred tem. Koncem devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bile
tudi opravljene prve podrobne raziskave plazu za potrebe izdelave projekta sanacije (Skok, 2000),
ki potem ni bil realiziran. Dela niso bila izvedena, predvidevamo zaradi tega ker je opazovanje v tri
takrat vgrajene inklinometre pokazalo, da je bil plaz takrat umirjen, tako da so bili vsi ukrepi
reducirani na preplastitev celotnega odseka na cestišču. Večjih pomikov na plazu v naslednjih
desetih letih verjetno ni bilo, vse do večjega premika, ki je nastal decembra 2010. Iz navedenega
sleda dogodkov je lahko zaključiti, da v primeru nestabilnosti pobočij Znosnice ni bilo smotrno
odlašati z sanacijski ukrepi. Če bi se takrat ukrepalo na relativno enostaven način, bi se verjetno
izognili nujnega in precej večjega sanacijskega posega samo petnajst let pozneje.
V nadaljevanju članka bodo detajlno prikazani rezultati geološko-geomehanskih raziskav ter izračuni
stabilnostnih analiz. Izračune smo naredili po metodi mejnih ravnovesij kot povratne analize
obstoječega stanja, da bi pridobili bolj zanesljive vhodne podatke za materialne parametre zemljin.
Izračuni po metodi končnih elementov so bili uporabljeni za napetostno deformacijske analize, s
katerimi smo dimenzionirali nosilne elemente in dokazali integriteto konstrukcij, ki so uporabljene za
sanacijo plazu. Na koncu je prikazano nekaj detajlov projektnih rešitev, ki so bile dimenzionirane tako,
da zagotovijo trajno in varno rešitev za neoviran pretok prometa na cest Col – Ajdovščina.
GEOLOŠKO GEOMEHANSKA ZGRADBA
V okvirju geološko-geomehanskih raziskav so bile narejene predhodne raziskave, inženirsko
geološko kartiranje ter geomehansko vrtanje. V sklopu izdelave Osnovne geološke karte, lista
Gorica v merilu 1:100.000 (Buser, 1973), je bilo geološko pregledano tudi širše območje lokacije
plazu Znosnice. Iz geološke karte je ugotovljeno, da območje sanacije gradijo obsežna območja
pobočnih gruščev, ki so se navalili z višje ležečih triasnih apnencev Trnovskega gozda, ki so
narinjeni na eocenske flišne peščeno lapornate plasti Vipavske doline.
Taka struktura je zelo pogosto labilna in plazovita (Placer et al., 2008) in sicer zaradi verjetnosti, da
je flišna podlaga zaradi gravitacijskih zdrsov na več mestih dobila obliko konkavne zaporne
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kotanje, kot je to prikazano na Sl. 1 za primer geološkega profila preko Velikega Modrasovca in
Male Gore v Vipavski dolini. Oblika kotanje je lovilna struktura za zadrževanje podzemne vode, ki
počasi izteka skozi pretrte kalkarenitne plasti v flišu in povzroča njegovo preperevanje na stiku z
gruščem. V primeru večjih padavin ali hitrega taljenja snega prihaja do prelitja strukturnega zajetja,
temu sledi aktivacija podzemnih izvirov, dvig efektivnih napetosti v z vodo prepojenem grušču, in
na koncu zdrs grušča po kontaktu s flišnimi plastmi. Tudi če ni prišlo do formiranja strukturnega
zajetja v obliki kotanje je mehanizem dotekanja vode na kontaktno območje med flišem in gruščem
zelo podoben za celotno Vipavsko dolino.
A - Shematski geološki
profil preko Velikega
Modrasovca in Male Gore.
B - Detajl strukturne
kadunje:
1. lezika v mezozojskih
karbonatih;
2. eocenski apneni
peščenjak;
3. plazina (zdrsna ploskev);
4. meja Trnovakcga pokrova;
5. eocenski fliš;
6. solzila;
7. plaz;
8. strukturno zajetje.

Slika 1. Shematski prikaz geološkega profila, značilnega za Vipavsko dolino (Placer et al., 2008).
V letu 1999 je bilo za potrebe izdelave idejnega projekta izdelanih 8 geomehanskih vrtin (Skok,
2000) na širšem območju plazu, od tega so bile tri vrtine opremljene z inklinometri. Narejena je bila
inženirsko geološka karta pobočja nad in pod regionalno cesto Col – Ajdovščina ter laboratorijske
preiskave in stabilnostne analize. Na geodetsko podlogo, ki je bila izdelana z detajlnim geodetskim
snemanjem, je bila izdelana nova inženirsko geološko karta.
V letu 2011 je bilo izvrtanih še novih pet vrtin, uporabljene so bile obstoječe vrtine predvsem v
zahodnem in osrednjem delu, kjer je bil plaz že raziskan s osem vrtin. Za dimenzioniranje
podporne konstrukcije smo ob regionalni cesti zavrtali trije vrtini, ki smo jih opremili z inklinometri
(A-9, A-11 in A13), dve vrtini pa smo zavrtali pod in nad cesto v vzhodnem delu plazu.
Vse vrtine so bile izvrtane do nepreperele flišne podlage. V vrtinah so se izvedli standardni
penetracijski testi za ugotavljanje zbitosti prodov in izračun strižnega kota. V centralnem delu plazu
smo dodatno izvrtali še vrtino A-13 in jo opremili z inklinometrom. Iz jedra vrtine smo odvzeli 7
vzorcev in sicer iz glinaste preperine laporovca, zaglinjenega in meljastega grušča ter laporovca za
preiskavo strižnih karakteristik, konsistenčnih mej, zrnavosti in prostorninske teže. Na osnovi
raziskav smo razločili naslednje geotehnične enote, ki so prikazane na Sl. 2: pobočni grušč,
pobočni glinasti grušč, glina z drobci laporovca in peščenjaka (glinasta preperina), preperel
laporovec in nepreperel laporovec (podlaga). Več podrobnosti v zvezi s geološko geomehanskih
raziskavami je podano v načrtu sanacije plazu (Jovičić et al, 2011).
V vseh treh vrtinah, v katere so bili vgrajeni inklinometri, so bili zabeleženi pomiki, ki jasno kažejo
na globino drsne ploskve. Na Sl. 3 so prikazane lokacije inklinometrov in vektorji izmerjenih
pomikov. V vrtini Ai -9 in A-13 se javljajo pomiki na globinah 9,0 m do 10,0 m; v vrtini A-11, ki je od
desnega stranskega odlomnega robu oddaljena cca 10m (območje starega plazenja), pa se drsna
ploskev nahaja že bistveno plitveje in sicer na globini 5,0 m. Največji izmerjeni pomiki v plazu
nastanejo cca 1-2 m nad drsno ploskvijo in so v obdobju od enega leta naraščali do maksimalno
5 mm. Krivulje pomikov kažejo, da zemeljska masa generalno drsi približno enakomerno po celotni
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Vzdolžni profil

globini plazu (Sl. 3), pri čemer je zahodni rob bolj aktiven (območje starega plazu) in da drsenje
poteka naravnost v smeri padca pobočja terena oz. pravokotno na cesto.
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Slika 2. Prečni prerez geološke zgradbe v območju plazu Znosnice.
A-10
A-5
Ai-9

Ai-6

h=456,05 m.n.v.
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Skupni pomik velikosti 1,0 cm na globini 8,0 m
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smer in velikost skupnega pomika
Merilo pomikov:
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Slika 3. Lokacija vrtin, opremljenih z inklinometri in vektorji namerjenih pomikov.
PROJEKTNA REŠITEV IN STATIČNE ANALIZE
V okviru projekta sanacije so bile izdelane stabilnostne analize brežine pred in po končani sanaciji.
Analize smo opravili s programom PLAXIS 2D, ki računa po metodi končnih elementov in s
programom SLIDE, ki računa po metodi mejnih ravnovesij. Program SLIDE smo uporabili za
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povratne analize obstoječega stanja, in sicer da bi pridobili bolj zanesljive vhodne podatke za
materialne parametre zemljin. Program SLIDE smo uporabili tudi za kontrolo stabilnosti končnih
stanj ter za kontrolo stabilnosti začasnih vkopov pri izvedbi sidrne grede ter kamnite zložbe.
Program PLAXIS smo uporabili za napetostno deformacijske analize, s katerimi smo dobili tudi
vplive v pilotni steni ter na podlagi njih dimenzionirali nosilne elemente in dokazali integriteto
konstrukcije. Vse analize smo opravili po projektnem pristopu 2 skladno z Evrokodom 7.
Opravili smo skupno 9 analiz v karakterističnih prečnih prerezih. Za potrebe kontrolnega izračuna
smo opravili analizo še v kritičnem, najbolj neugodnem prerezu ki smo ga zarotirali tako, da poteka
po največji dolžini plazu. K izračunom smo pristopili na podlagi opravljenih geološko-geomehanskih
raziskav ter inklinometerskih meritev, iz katerih je razvidno, da se drsna ploskev plazu nahaja
znotraj plasti zaglinjenega grušča (GC) ter gline z drobci (CL), ki potekata izmenično med plastmi
grušča in preperelega laporovca.
Analize smo opravili za dva možna mehanizma porušitve: a) porušitev brežine zaradi visokega nivoja
zaledne podtalne vode in b) porušitev brežine, ki je rezultat rezidualnega lezenja zemljine na tem
območju. Izračuni za primer a) izhajajo iz spoznanja, da se je posedanje plazu in zdrs zgodil v času
večjih padavin, pri čemer je bila značilna sočasnost hitrega taljenja snega in močnih deževnih nalivov.
Podzemna voda v plazino priteka iz množice podzemnih izvirov, ki so v velikem številu opaženi na stiku
osnovne flišne podlage in apnenca na površju, kar je bilo ugotovljeno pri geološkem kartiranju in tudi
nedvomno potrjeno v vrtinah v območju plazu. Glede na zgoraj navedeno menimo, da je pojav visokega
nivoja zaledne vode lahko kritično vplival na stabilnost brežine in dejansko sprožil plaz. Izračuni za
primer b) izhajajo iz spoznanja da je bil plaz delno aktiven že pred relativno kratkim obdobjem in sicer
kakšnih deset let nazaj. Zaradi tega menimo, da je lahko eden od mogočih mehanizmov lezenje
zemljine po starih (obstoječih) drsnih ploskvah, čeprav je bilo z analizo predhodnih raziskav jasno, da
novi dogodek predstavlja precejšno razširitev nestabilnega območja, oziroma verjetno združitev dveh ali
več pogojno stabilnih območij. Glede na to, da je preperina pretrpela večje pomike v območju drsne
ploskve, je stična površina med stabilnim in labilnim delom brežine zglajena in je za stabilnost
merodajna rezidualna trdnost preperine, ki smo jo določili na podlagi povratnih analiz. Za oba možna
mehanizma porušitve smo naredili statične analize, ki dokazujejo primernost podpornih ukrepov. Glede
na zabeležene dogodke ob porušitvi plazu menimo, da je mehanizem za računski primer a) bolj
merodajen in tudi bolj verjeten. Računski primer b) je tako uporabljen z namenom kontrole, ali so
podporni ukrepi, določeni za primer a) zadostni tudi za računski primer b). Na podlagi laboratorijskih
raziskav in povratne analize smo določili materialne parametre za izračune, ki so prikazani v Pregl. 1.
Preglednica 1. Materialni parametri, uporabljeni v analizah (* parametri uporabljeni v analizah za
računski primer b)).
material

prost. teža
γ [kN/m3]

modul elastičnosti E
[kPa]

kohezija
c [kN/m2]

strižni kot
ϕ [°]

pobočni grušč

21

15 000

0

32

glinast grušč (GC)

20

15 000

0

26

glina z drobci (CL)
(laboratorij)

19

10 000

15

20

glina z drobci (CL)
(povratne analize)

19

10 000

10 (1)*

20 (17)*

preperel laporovec

22

200 000

30

25

nepreperel laporovec

23

600 000

70

31

V končni rešitvi je predvideno, da se plaz stabilizira na ta način, da se pod cesto izvede sidrana
pilotna stena, ki je komplementirana z drenažnimi ukrepi. Pilotna stena je povezana s močno sidrno
gredo, ki prevzame tudi vlogo podporne stene za spodnji ustroj prometnice. Sidrana pilotna stena je
predvidena v dolžini 176m in je narejena iz 103 uvrtanih pilotov φ=120 cm, dolžine 11-17 m in 81
prenapetih geotehničnih sider dolžine 20-30 m v cik-cak izvedbi. Karakteristični prečni prerez pilotne
stene je prikazan na Sl. 4.
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Primernost rešitve smo preverili s pomočjo metode mejnega ravnovesja s programom SLIDE za
računski primer a), pri čemer smo predpostavili, da strižna ploskev ne more prestriči pilotno steno oz. da
jo zaobide. Na podlagi tega izračuna smo določili začetno globino pilotne stene, z vpetjem v osnovno
kamnino cca 4,0m. Za to vrednost vpetja in pri koristni obremenitvi ceste ki znaša q = 33,3 kPa, je
pridobljen globalni faktor varnosti brežine, ki znaša Fs=1,25. Rezultati analize so prikazani na Sl. 5.
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Slika 4. Karakteristični prečni prerez pilotne stene, sidrne grede, drenažnega rebra in cestišča.

Slika 5. Rezultati stabilnostne presoje za končno rešitev s pomočjo metode mejnih ravnovesij.
V nadaljevanju smo uporabili program PLAXIS za napetostno deformacijske analize. Namen teh analiz
je bil pridobiti vplive v pilotni steni in sidrih ter na podlagi njih dimenzionirati nosilne elemente in dokazati
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njihovo integriteto. Faze, ki so bile modelirane po metodi končnih elementov, so bile naslednje: a)
začetno stanje za določanje inicialnih napetosti (nivo vode je privzet pod nivojem površja, da bi
zadovoljili pogoji ravnovesja, na podlagi GG raziskav), b) določitev kritičnega nivoja podzemne vode z
uporabo ϕ-c redukcije pri Fs≈1,00, b) izkop delovnega platoja c) izgradnja pilotne stene, d) vgradnja in
pred-napenjanje sider, e) aktivacija prometne obtežbe in f) dvig vode na kritični nivo (pri večjih nalivih
oz. hitrem taljenju snega). Končni nivo podzemne vode je privzet ob upoštevanju funkcioniranja
drenažnega sistema, ki bo v zaledju zidu na območju ceste na globini 4 metre.
Iz izračunov smo dobili, da največji projektni vplivi v pilotih znašajo cca momenti Md = 2700 kNm in
prečne sile Vd = 1000 kN. Kontrolo upogibnih momentov in prečnih sil smo opravili skladno z
Evrokodom 2. Kontrolo nosilnosti veznega dela sider smo naredili za vsak prerez posebej. Pri
vsakem prerezu smo upoštevali povprečno višino nadkritja nad sidrom ter ustrezno dolžino veznega
dela. Zaradi masivnosti sidrne grede (250×200 cm oz. 200×200 cm) njena konstruktivna nosilnost ni
ogrožena. Kontrolo vplivov v gredi smo za obe dimenziji grede opravili s programom TOWER.
Drenažni in ostali sanacijski ukrepi
Drenažni ukrepi so sestavni in ključni del projektne rešitve, zato jim je bila posvečena posebna
pozornost pri načrtovanju, pri čemer so bili izpostavljeni naslednji kriteriji: učinkovitost,
ekonomičnost izvedbe in trajnost oz. vzdrževanje. Drenažni ukrepi so načrtovani tako, da vsebujejo
več sistemov z različnimi nameni, sestavlja pa jih: a) podzemni sistem drenažnih reber, b)
nadzemni sistem odvodnjevanja, ki zajame vodo iz izvirov iz območja kontakta apnenca in flišne
podlage ter c) sistem odvodnjevanja, ki vso zajeto vodo pod cesto sprosti v naravno okolje brez
posledic na obstoječe stanje. Na ta način se zajame vsa podtalna voda do globine 4,0 m in tudi
meteorna voda v zaledju ceste ter se kontrolirano sprosti v okolje. Prispevna površina drenažnega
sistema znaša 80.000 m2 in omogoča zmogljivost drenažnega sistema do cca 200 l/s.
hudourniški jarek, L=100m
š=30/114cm, h=55cm
drenaža PE OD160

tlakovano zajetje,
kamenje d=20cm

prag - kamen/beton (70:30)
tlakovan jarek l=2m
hudourniški jarek, L=100m
š=30/114cm, h=55cm

tlakovan kamniti jarek, L=45m
š=100/160cm, h=55cm

revizijski jašek-3 O1000
h=2,5m

AB zbirni jašek 250x250cm

Ajdovšèina

2/3 perforirana PEHD cev DN 315,
L=150,0m

betonska kanalizacijska cev DN 800,
L=125,0m
revizijski jašek-2, O1000
h=2,5m
PEHD cev DN160,
p=0,5%, L=81,5m
AB škatlast prepust 150x220cm,
L=29,8m

revizijski jašek-1, O1000
h=5,0m

ureditev obstoječe struge pod prepustom v
kamnite struge in izdelavo pragov v skladu izvedbi tlakovane
z detajli, L=134m

Slika 6. Sistemi drenažnih ukrepov pri sanaciji plazu Znosnice.
Sanacija cestnega odseka zajema tudi druge ukrepe, tako da celoten poseg zajame naslednje:
a) izdelavo sidrane pilotne stene s stopničastim zasipom v dolžini 176m, b) izdelavo kamnitega
opornega zidu višine 6m (kamnite zložbe) v dolžini 80 m, c) izdelavo drenažnega rebra v dolžini
176m, d) izdelava tlakovanega in hudourniškega jarka v skupni dolžini 145 m, e) izdelava AB
zbirnega jaška, f) izdelava AB prepusta dolžine 30 m pri križišču proti lokalni cest ter g) popolno
obnovo vozišča v dolžini 355 m. Zaradi kompleksnosti območja v prometnem smislu je tudi na novo
zasnovana prometna ureditev na križišču cest Col – Ajdovščina in Sanabor – Vrhpolje. Končna
prometna in arhitekturna ureditev je prikazana na Sl. 7.
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Vojkan Jovičić s soavtorji:
Mere za sanacijo plazu Znosnice na regionalni cesti Col - Ajdovščina

Slika 7. Končna prometna in arhitekturna ureditev območja plazu Znosnice.
POVZETEK IN ZAKLJUČEK
Plaz Znosnice, ki prečka regionalno cesto Col – Ajdovščina, je zadnjič bil aktiven na začetku tega
stoletja. Takrat so bile narejene tudi geološko-geomehanske raziskave. Predvideni so bili podporni
ukrepi, ki pa se niso izvedli, ampak je bila narejena samo preplastitev celotnega odseka na
cestišču. Večji pomik plazu in sicer na veliko večjem območju, ki je tudi močno poškodoval lokalno
cesto Sanabor – Vrhpolje, je ponovno nastal decembra 2010 po obdobju močnega dežja in
hipnega taljenja snega. Iz navedenega zaporedja dogodkov se lahko zaključi, da v primeru
nestabilnosti pobočij Znosnice, kot je to pogosto slučaj, ni bilo smotrno odlašati z sanacijski ukrepi.
Če bi se takrat ukrepalo na relativno enostaven način, bi se verjetno izognili nujnemu in precej
večjemu sanacijskemu posegu samo petnajst let pozneje.
Sanacija plazu Znosnice zajema podporne in drenažne ukrepe. Podporni ukrepi so sidrana pilotna
stena v dolžini 176 m s 103 uvrtanih pilotov φ=120cm, dolžine 11-17 m ter 81 prednapetih
geotehničnih sider dolžine 20-30 m. Pilotna stena je povezana z močno sidrno gredo, ki prevzame
tudi vlogo podporne stene za spodnji ustroj prometnice. Drenažni sistem zmogljivosti cca 200 l/s
vsebuje podzemni sistem drenažnih reber, nadzemni sistem odvodnjevanja, ki zajame vodo iz
zaledja in sistem kolektorja, ki vso zajeto vodo sprošča v naravno okolje brez posledic na obstoječe
stanje. Prispevna površina drenažnega sistema znaša cca 80.000 m2. Sanacijski ukrepi zajemajo
tudi popolno obnovo vozišča v dolžini 355m, ter novo prometno in arhitekturno ureditev ceste.
Izdelava sanacijskih ukrepov na plazu Znosnice je v teku. S sanacijskimi deli se je pričelo v
januarju 2012, predviden zaključek del pa je september 2012.
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