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CESTNA INFRASTRUKTURA 
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Dejavnosti, ki jih izvajamo: 

• Ocena poškodovanosti voznih površin 
• Določanje nosilnosti cest in dopustnih prometnih 

obremenitev 
• Določanje potrebnih vzdrževalnih in ojačitvenih 

ukrepov na poškodovanih cestnih odsekih 
• Presoja poškodovanosti cest zaradi izrednih 

prometnih obremenitev (gradbiščni promet, izredni 
ukrepi) 

• Izvajanje kontrole kakovosti vgrajenih materialov v 
cestno konstrukcijo (asfalt, nevezana plast - tampon) 

• Meritve vzdolžne in prečne ravnosti ter tornih lastnosti 
voznih površin. 

• Laboratorijska in terenska preskušanja asfaltnih 
zmesi in plasti (odpornost na nizke in visoke 
temperature, dinamične preiskave utrujanja) 

• Izobraževanje s področja zakonodaje za 
zagotavljanje kvalitete, tehničnih specifikacij, 
certificiranja 

 
Meritve podajnosti za določitev nosilnosti cest 

 
Meritve torne sposobnosti vozišč 

 
Preiskava tvorjenja kolesnic na asfaltnih plasteh 

Reference: 
• zunanja kontrola kakovosti pri izvajanju AC odsekov 

ter magistralnih in regionalnih cest 
• meritve ravnosti cestišč, predor Trojane, AC omrežje 
Evropski projekti:  
• SPENS, razvoj postopkov za hitro obnovo cestišč 
• RE-ROAD; študija življenjskega ciklusa asfaltnih 

vozišč 
• POTHOLE, sanacija udarnih jam na vozišču 
• PERSUADE, razvoj novih materialov za ceste z 

nizko emisijo hrupa 

Vodja odseka za mehaniko 
zemljin in geotehnična 

opazovanja: 
Mojca Ravnikar Turk, 

univ..dipl.inž.grad. 
Mob. 041 770 542 

Vodja odseka za vzdrževanje in 
gospodarjenje s cestami 

Bojan Leben, .dipl.inž.geod. 
Mob. 041 730 518 

 

Vodja geomehanskega  
laboratorija 

doc.dr. Karmen Fifer Bizjak, 
univ.dipl.iinž.geol. 
Mob. 041 39 55 51 

Vodja  
Laboratorija za asfalte, bitumne in 

bitumenske proizvode 
Aleksander Ipavec, univ..dipl.inž.grad. 

Mob. 051 372 616  
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Dejavnosti, ki jih izvajamo: 

• Raziskave potencialnih lokacij pozidav  
• Pregledi plazov in izdelava strokovnih ocen o njihovem, 

ogrožanju ljudi in imetja, s predlogi sanacije 
• Raziskave za izdelavo geotehničnih elaboratov 
• hidrogeološke raziskave  
• Revizijo tehnične dokumentacije in geotehnični nadzor 

nad izvajanjem gradbenih del (deponije, ceste, plazovi, 
sanacije objektov, novogradnja) 

• Tehnično opazovanje objektov z analizo obnašanja 
• Geološko - geotehnične terenske in laboratorijske 

raziskave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena ogroženosti objektov 

 
Geološke-geotehnične raziskave plazov  

Reference: 
•  Plaz Slano Blato, plaz Cenova guba Tržič, plaz 

Preska, Tržič 
•  Geomehanske raziskave za odlagališče 

radioaktivnih odpadkov (NSRAO) Vrbina 
•   Geomehanske raziskave za Termoelektrarno 

Šoštanj; Blok 6 
• Geomehanske raziskave za deponijo komunalnih 

odpadkov Nova Gorica, rudnika Žirovski vrh 

 
Raziskave za deponijo komunalnih odpadkov 

Vodja odseka za mehaniko zemljin in 
geotehnična opazovanja: 

Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.grad. 
Mob. 041 770 542 

 

Vodja odseka za inženirsko geologijo in 
mehaniko hribin: 

dr. Borut Petkovšek, univ.dipl.inž.geol. 
Mob. 041 718 051 

 

Vodja geomehanskega  
laboratorija 

doc.dr. Karmen Fifer Bizjak, univ.dipl.inž.geol. 
Mob. 041 39 55 51 
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