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Projektni pogoji in mnenja
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02/7

TEHNIČNO POROČILO

TEHNIČNO POROČILO
02/7.1 Splošno, obstoječe stanje, predvideni ukrepi
Za investitorja - Občino Hrastnik smo v podjetju Pronig d.o.o. izdelali projektno
dokumentacijo (PZI) za ureditev nadometnega mostu preko Govejega potoka na lokalni cesti
LC 122 031 Čeče – Goveji potok – Ravne v Hrastniku. Most se nahaja ob stanovanjskem
objektu Čeče 101. Glede na prometno obremenitev (PLDP < 500 vozil) lahko ugotovimo, da
je to malo prometna cesta. Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest je za takšne ceste
potrebno zagotavljati prevoznost merodajnega vozila.
Križanje potoka in ceste ne poteka pod pravim kotom, temveč pod kotom približno 68˚.
Obstoječi most predstavljata betonsko-kamnita opornika z ločno betonsko prekladno
konstrukcijo. Opornika sta močno dotrajana ter temeljena nad nivojem dna struge potka, kar
je neprimerno. Struga v območju mostu je erodirana in voda pri višjih vodostajih spodžira že
tako načeta opornika. Prekladna konstrukcija je v boljšem stanju kot opornika, vendar se na
čelnih straneh pojavljajo razpoke in erozija betona. Hidravlična odprtina obstoječega mostu
znaša š/v=2,4/2,5-3,0m. Glede na hidravlični izračun, priložen v nadaljevanju poročila, je
obstoječa hidravlična odprtina ustrezna.
Na mostu je urejeno asfaltno vozišče, širine pribl. 3,0m. Na konceh mostu je nameščena
cevna kovinska ograja.
Preko mostu pretežno poteka promet osebnih vozil ter občasno promet tovornih vozil. Slednji
lahko predstavlja razmeroma težko prometno obremenitev, saj cesta občasno služi za prevoz
lesa-hlodovine.
Glede na stanje mostu, predvsem opornikov, je ureditev nadomestnega mostu nujno potrebna.
Na nekoliko širšem območju mostu, je zaradi erozije, potrebna tudi ureditev-zaščita struge
potoka.

Širina vozišča na mostu znaša pribl. 3,0m.-vozišče je obojestransko zaključeno s cevno kovinsko ograjo
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Obstoječi most- ločna betonska konstrukcija, dotrajan opornik, temeljen nad nivojem dna struge potoka

Predvidena je ureditev nadomestnega mostu s širino vozišča 4,0m. Vozišče bo obojestransko
zaključeno s povišanima deloma mostne konstrukcije (robova širine 40cm), na katerih bo
nameščena kovinska cevna ograja višine 120cm. Glede na obstoječe stanje, je širitev mostu
in vozišča previdena na gorvodno stran. Na dolvodni strani mostu je predvidena ureditev
armirano-betonskih krilnih zidov, povezanih z opornikoma mostu.
Na območju mostu je predvidena ureditev struge z manjšo deviacjo struge na gorvodni strani.
Struga bo utrjena z lomljencem v betonu ter deloma z roliranjem brežin. Na gorvodni strani
je previdena ureditev struge potoka z lomljencem v betonu, pri čemer v območju mostu zaščita
brežin preide v masivnejše kamnite zložbe z navezavo na opornika mostu.
02/7.2 Osnove za projektiranje
Osnove za izdelavo projektne dokumentacije so bile:
- geodetski načrt obstoječega stanja (Pronig d.o.o.)
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-

geološko-geomehanski elaborat (Ozzing d.o.o.)
dogovor o gabaritu vozišča na mostu s predstavniki Občine Hrastnik
projektni pogoji upravljavcev komunal. vodov
terenski ogled

02/7.3 Predvidena ureditev
Projektna dokumentacija zajema ureditev nadomestnega mostu, ureditev struge potoka v
območju mostu in ustrezno prilagoditev lokalne ceste.
-preddela
Za izvedbo nadomestnega mostu s spremljajočimi ureditvami so predvidena sledeča preddela
(navedena so le glavna): posek dreves in grmovja, rušenje asfaltnega vozišča na
obravnavanem območju, zakoličba mostu, osi struge potoka in cestne osi, zakoličba
obstoječih komunalnih vodov, rušenje obstoječega mostu in zidov, zavarovanje in
signalizacija gradbišča.
-nadomestni most
Pri načrtovanju mostu so bila upoštevana sledeča osnovna izhodišča:
-širina vozišča na mostu naj znaša 4,0m
-dimenzije hidravlične odprtine mostu naj bodo identične obstoječim
-ureditev struge potoka v območju mostu
Predvidena je ureditev nadomestnega armirano-betonskega mostu, zasnovanega kot odprti
okvir. Kot križanja osi mostu in osi ceste znaša 68˚. Temeljenje mostu je predvideno pribl.
1,5m pod strugo potoka na koti 438,30. Predvidena je izvedba AB temeljev mostu širine 1,8m.
Temeljenje zidu je predvideno na enem nivoju, kar lahko pomeni, da na dolvodni strani temelji
ne bodo segali v ustrezno podlago. Posledično je na tem delu (dolvodnem) , v izogib
diferenčnim posedkom, predvidena poglobitev izkopa in vgradnja lomljenca v betonu, do
nivoja temeljev. Globino morebitno potrebne zamenjave temeljnih tal določi geolog v sklopu
geološkega nadzora. Glede na geološke raziskave bo temeljenje izvedeno v trdnem glinastem
skrilavcu z vložki peščenjaka.
V nadgradnji temeljev je previdena izvedba opornikov širine 0,35m in prekladne AB plošče
debeline 40cm. V podaljšku opornikov je na dolvodni strani predvidena izvedba AB krilnih
zidov, ki bodo osnova za vgradnjo cestnega nasipa. Krilna zidova sta zasnovana kot
samostojno temeljene podporne konstrukcije. Krilna zidova bosta v opornika vpeta s
povezovalno armaturo, kar bo zagotavljalo večjo stabilnost krilnih zidov. Pri stabilnostni
analizi zidov slednje dejstvo ni bilo upoštevano.
Na gorvodni strani je namesto krilnih zidov, v podaljšku opornikov previdena pozidava
kamnitih zložb, ki nato v nadaljevanju preidejo v zaščito brežin struge potoka.
Na AB plošči mostu je predvidena izvedba hidroizolacije (1cm), zaščita hidroizolacije z litim
asfaltom (3cm) ter vgradnja zaključne asfaltne plasti (4cm).
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Na prostih robovih mostu je previdena izvedba povišanega robnega traku širine 40 cm. Vrh
robnega traku bo glede na rob vozišča višji za 15cm. Na robnih trakovih je predvidena
montaža tipske cevne ograje z vertikalnimi polnili, višine 1,20m. Ograja je na gorvodni in
dolvodni strani previdena tudi še v podaljšku, izven območja mostu, kot je prikazano v
priloženi situaciji.
Za izvedbo mostu je predvidena izvedba gradbene jame, pri čemer je izvedba temeljev mostu
predvidena z izmeničnim kanaliziranjem potoka in črpanjem vode iz gradbene jame. Pri
izkopu gradbene jame je obvezen geološki nadzor, ki potrdi ustreznost temeljne podlage in
po potrebi določi ukrepe za varovanje izkopnih brežin.
Po izvedbi mostu je pri zasipu temeljev in opornikov, na strani vodotoka predviden zasip le
teh z lomljencem do nivoja - predvidene nivelete dna struge, na cestni strani pa se zasip izvede
z dolomitnim drobljencem granulacije 0/100mm s komprimacijo v plasteh po 20cm. Na
cestni strani je zelo pomembno kvalitetno vgrajevanje zasipa, saj do posedkov ne sme
priti. Na planumu zasipa mora nosilnost (deformacijski modul) dosegati Ev2=120MPa.
V zaključku zasipa opornikov se na cestni strani, pod asfaltno plastjo, izvede cementna
stabilizacija (prehodni klin) v treh plasteh po 15 cm, kot je prikazano v priloženem detajlu.
Predvidene dimenzije hidravlične odprtine mostu so enake kot obstoječe dimenzije (širina
prereza 2,5m minimalna višina 3,0m.
V nadaljevanju poročila podajamo hidravlični izračun - dokaz ustreznosti predvidene
hidravlične odprtine pri ekstremni trajnejši intenziteti naliva.

Prispevno območje A= 80ha

-prispevna površina: A=80ha
-merojalni naliv: q=500 l/s/ha
-koeficient odtoka (travnik, gozd): φ=0,25
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Dotočna količina: Q= A * q * φ= 80 * 500 * 0,25= 10000 l/s
Za izračun pretočne sposobnosti korita v območju mostu uporabimo Manningov obrazec:
-koef. hrapavosti (kamen v betonu): Ng=0,035
-gradient: i=10%
-omočeni obod: O= 5,1m
-površina prereza: S= 3,5m²
∗√

∗ √ = 7,0m/s

Q= 3,5 * 7,0 = 24,5 m³/s > 10,0 m³/s
Ugotavljamo, da je predvidena hidravlična odprtina ustrezna.
Statični izračun mostu in stabilnostno-statični račun krilnih zidov je priložen za tehničnimi
poročilom.
-ureditev potoka
V območju mostu je za preprečitev erozije previdena zaščita in delna regulacija struge potoka
in sicer na gorvodni strani v dolžini 12m in na dolvodni strani v dolžini 10m. Na gorvodni
strani je situativno in niveletno predvidena delna regulacija potoka, kar zagotavlja hidravlično
ugodnejši prehod-navezavo na strugo v območju predvidenega mostu. Predvidena niveletna
in situativna ureditev struge potoka je razvidna iz priloženih grafičnih prilog.
V strugi je prevideno oblikovanje trapeznega korita (lomljenec v betonu) z dnom širine 1,5m
in brežinami v naklonu 1:1. Na gorvodni strani zaščita brežin preide v kamniti zložbi, ki se
zaprejo v opornika mostu.
Na dolvodni strani je v nadgradnji brežin struge potoka (lomljenec v betonu) predvidena
izvedba zaščite brežin z roliranjem (lomljenec položen v suho).
Na začetku in koncu urejanja struge je predvidena izvedba talnih pragov do globine 1m pod
strugo potoka.
Na dolvodni strani, je za umirjanje-razbijanje toka vode, pod obstoječo stopnjo, predvidena
vgradnja večjih skal.
-ureditev ceste
Zaradi ureditve nadomestnega mostu je na tem območju predvidena tudi prilagoditev poteka
lokalne ceste. V območju mostu se nahaja še cestni priključek za višje ležeči stanovanjski
objekt in gospodarska poslopja. Širina obstoječe ceste, v območju mostu znaša 3,0m. Glede
na dogovor z investitorjem je v območju mostu predvidena razširitev vozišča na 4,0m, pri
čemer je širitev predvidena v celoti na gorvodno stran. Celotna dolžina urejanja lokalne ceste,
bo zaradi izvedbe novega mostu, tako znašala približno 28m. Ob tem je predvidena tudi
preureditev priključka za višje ležeče objekte.
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Niveletni potek ceste se ohrani, pri čemer v območju mostu lokalna cesta poteka z vzdolžnim
sklonom 2,6% ter prečnim sklonom 2,5% .
Predvidena je vgradnja sledeče voziščne konstrukcije:
-

posteljica - drobljenec 0/64 – 30cm
tampon - drobljenec 0/32 – 25 cm
AC 22 base B50/70 A4 – 6cm
AC 11surf B50/70 A4 – 4cm

V območju prehoda na most je pod asfaltno plastjo predvidena izvedba cementne stabilizacije
v treh plasteh debeline 15cm in dolžine od 1,0m-3,0m.
Odvodnjavanje bo zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča, pri čemer je na
odseku od predvidenega mostu do P6+3,3m, ob robu vozišča predvidena izvedba
obojestranske asfaltne mulde z izpustom v potok. Prečni sklon vozišča je na celotnem
območju enostranski (s padcem v desno).
V projektni dokumentaciji na obravnavanem odseku ni predvidena postavitev prometne
signalizacije.

02/7.4 Komunalni vodi
Pred pričetkom gradnje je potrebno pri upravljavcih komunalnih vodov naročiti
zakoličbo njihovih vodov in nadzor med gradnjo. V območju obstoječih komunalnih
vodov je potrebno zemeljska dela opravljati s povečano natančnostjo in po potrebi z
ročnim izkopom.
Potek obstoječih komunalnih vodov je prikazan v priloženi zbirni situaciji komunalnih vodov.
V primeru, da izvajalec med gradnjo naleti na neevidentiran vod, o tem takoj obvesti nadzor
in projektanta.
Na širšem območju predvidenih ureditev se nahajajo sledeči obstoječi komunalni vodi:
-vodovod (Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Hrastnik): Načrtovane ureditve posegajo v
varovalni pas obstoječega vodovoda (PE DN 90), ne pa tudi v samo traso vodovoda.
Posledično v projektni dokumentaciji predpisujemo ukrepe, kot so navedeni v uvodu tega
poglavja (zakoličba, ročni izkop, nadzor). Ker s predvidenim posegom ne posegamo
neposredno v območje obstoječega vodovoda, upravljavca za mnenje nismo zaprosili.
-elektro vodi (Elektro Ljubljana d.d.): Preko predvidenih ureditev poteka obstoječi prosto
zračni elektro vod. Stojna mesta se nahajajo izven načrtovanih posegov. Med gradnjo bo
omenjeni vod v funkciji, posledično bo moral izvajalec upoštevati navodila nadzora, ki bo
imenovan s strani upravljavca elektro voda.
Na projektno dokumentacijo je upravljavec, že v sklopu pridobivanja projektnih pogojev,
izdal mnenje.

št. projekta: 745/2019

-TK vodi (Telekom Slovenije d.d.): Glede na projektne pogoje, ki smo jih prejeli od
upravljavca, na obravnavanem območju ni glavnega TK omrežja v upravljanju Telekom
Slovenije d.d.
Ker so v grafični prilogi, ki smo jo prejeli s projektnimi pogoji na obravnavanem območju
vrisane trase TK vodov, smo potek le-teh naknadno preverjali pri Telekomu d.d. (Aleksader
Šmitpeter). Ponovno smo prejeli podatek, da na obravnavanem območju ni TK vodov.
Najbližji je TK zračni vod , ki poteka južno od objekta Čeče 101, izven predvidenega območja
mostu s spremljajočo ureditvijo struge.
Glede na dvomljive podatke o poteku obstoječih TK vodov, je pred pričetkom gradnje
obvezna zakoličba s strani upravljavca.
Ker s predvidenim posegom ne posegamo neposredno v območje obstoječega TK voda,
upravljavca za mnenje nismo zaprosili.

02/7.5 Zakoličba
Za zakoličbo elementov previdene ureditve je projektu priložena zakoličbena situacija.
Podane so koordinate za zakoličbo mostu s krilnimi zidovi, koordinate za zakoličbo cestne
osi in koordinate za zakoličbo osi regulacije potoka. Koordinate so podane v GK
koordinatnem sistemu.
Detajlni podatki za zakoličbo ostalih elementov so razvidni iz priloženih vzdolžnih in prečnih
profilov.
Ob izvedbi bodo izvajalcu na razpolago podatki – grafične priloge iz projektne dokumentacije
v elektronski obliki.

02/7.6 Katastrski podatki
Podatke (DKN-digitalni katastrski načrt) smo pridobili pri Geodetski pisarni Trbovlje.
Celotno obravnavano območje se nahaja znotraj katastrske občine Boben.
Projektni dokumentaciji je priložena katastrska situacija, v katero je vnesen DKN-digitalni
katastrski načrti in prikazani so predvideni posegi.
Na osnovi katastrske situacije je izdelan spodaj priloženi spisek prizadetih parcel z lastniki.

Katastrska Št. parcele
občina
2687
661/2
Boben
2687
1042/1
Boben
2687
661/1
Boben
2687
659/6
Boben

Lastnik
Janez Jager, Čeče-del 057, 1430 Hrastnik
javno dobro
Janez Jager, Čeče-del 057, 1430 Hrastnik
Janez Jager, Čeče-del 057, 1430 Hrastnik

št. projekta: 745/2019

2687

Boben
2687

Boben
2687

Boben

654/11

Hildegarda Ocepek, Čeče-del 101, 1430 Hrastnik

659/5

Janez Jager, Čeče-del 057, 1430 Hrastnik

654/9

Janez Jager, Čeče-del 057, 1430 Hrastnik

02/7.7 Pogoji izvedbe
Ureditev začasne premostitve, v času gradnje nadomestnega mostu s spremljajočimi
ureditvami, je na obravnavani lokaciji, zaradi konfiguracije obstoječega terena, zelo težko
izvedljiva. Posledično, za čas izvedbe nadomestnega mostu s spremljajočimi ureditvami,
predlagamo popolno zaporo lokalne ceste na tem odseku in ureditev obvoza.
Potek in posledično signalizacijo obvoza izvajalec izvede skladno z dogovorom s predstavniki
investitorja in lokalne skupnosti.
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02/9 Predračunski elaborat
02/9.1 Uvod
Predračunski elaborat je izdelan na osnovi grafičnih prilog priloženih projektni
dokumentaciji. Elaborat ne zajema stroškov morebitno potrebnih odkupov zemljišč ali
sklenitve služnostnih pogodb. V elaboratu prav tako ni zajeta cena gradbenega nadzora.
Cene v predračunskem elaboratu so v evrih in veljajo za obdobje januar 2020.
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02/11 Projektni pogoji in mnenja
Poročilo
Projektni pogoji so bili pridobljeni na osnovi predhodno izdelane »Idejne zasnove za
pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)« in so bili uporabljeni-upoštevani pri izdelavi
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje – PZI.
V spodnji tabeli so navedeni nosilci urejanja prostora, ki so bili zaprošeni za projektne pogoje
in mnenja.

Nosilec urejanja prostora
TELEKOM SLOVENIJE d.d.,
Lava 1,
3000 Celje
KSP Hrastnik d.d.
Cesta 3. julija 7
1430 Hrastnik
ELSTIK d.o.o.
Novi dom 4
1430 Hrastnik
ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
DE Trbovlje

Projektni pogoji
št.: 77104-CE/1235-LM
z dne 2.9.2019
št.: 438/2018-ge
z dne 28.8.2019

Mnenje
ker ni posega v vod
upravljavca, za mnenje
ni bilo zaprošeno
ker ni posega v vod
upravljavca, za mnenje
ni bilo zaprošeno

na vlogo izdano mnenje

št.: 014-2019
z dne 27.8.2019

na vlogo izdano mnenje

št.: 1180665
(39186/19/DA/BČ)
z dne 2.9.2019

