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0.1  NASLOVNA STRAN   

 

0 - VODILNA MAPA 

 

INVESTITOR 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 Črna na Koroškem 
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) 

 

NAROČNIK 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 Črna na Koroškem 

 

OBJEKT 

HELENSKI POTOK – sanacija obstoječega zidu v Podpeci  

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Projekt za pridobitev vodnega soglasja 

 

ZA GRADNJO 

Rekonstrukcija 
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) 

PROJEKTANT 

HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p. 
Spodnje Gameljne 118, 1211 Ljubljana – Šmartno pod Šmarno goro  

 Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad. 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 

Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad. 
(ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA 

št.: IV – 144/19, maj 2019 
(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) 
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0.2  KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 

 

 

0.1 Naslovna stran   

 

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

 

0.3 Kazalo vsebine projekta 

 

0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 

 

0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 
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0.3  KAZALO VSEBINE PROJEKTA    št.:  IV – 144/19 

 

0 VODILNA MAPA  št.: IV – 144/19 

 

0.1 Naslovna stran   

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

0.3 Kazalo vsebine projekta 

0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 

0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 

 

3 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI   

  št.: IV – 144/19 

 

3.1 Naslovna stran 

3.2 Kazalo vsebine načrta 

 

 

T TEKSTUALNI DEL 

 

T.1 Tehnično poročilo 

T.1.1 Podatki o investitorju 

T.1.2 Opis obstoječega stanja in problematike  

T.1.3 Hidrološko - hidravlični izračun 

T.1.4  Opis predvidenih ukrepov  

T.1.5 Zaključek 

T.2 Statični izračun 

T.3 Projektantski popis s projektantskim predračunom 

 

 

G RISBE 

 

G.1 Pregledna karta       merilo 1:25000 

G.2.1 Pregledna situacija - Podpeca     merilo 1:5000 

G.2.2 Ureditvena situacija       merilo 1:250 

G.4 Normalni profil       merilo 1:50 
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0.4  SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 

 

zahtevnost objekta MANJ ZAHTEVNI OBJEKT 

klasifikacija celotnega objekta 21520   Jezovi, vodne zgradbe in drugi vodni objekti 

navedba prostorskega akta  

lokacija Podpeca, občina Črna na Koroškem  

seznam zemljišč z nameravano 

gradnjo 

Navedene so parcele, kjer so predvideni sanacijski ukrepi:  

parc št. 707/10 (lokalna cesta; OBČINA ČRNA NA 

KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem), 

805/2 (vodno zemljišče, gozd; REPUBLIKA SLOVENIJA 

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana), obe v k.o. 

Podpeca 

seznam zemljišč preko katerih 

potekajo priključki na 

gospodarsko javno 

infrastrukturo 

 

seznam zemljišč preko katerih 

poteka priključek na javno 

cesto 

 

 soglasja v območju 

varovalnih pasov 

Direkcija za vode RS, Sektor 

območja Drave, Krekova 17, 

2000 Maribor 

Občina Črna na Koroškem, 

Center 101, 2393 Črna na 

Koroškem 

Direkcija za vode RS, Sektor 

območja Drave, Krekova 17, 

2000 Maribor 

soglasja v varovalnih 

območjih 

 

soglasja za priključitev  

način zagotovitve minimalne 

komunalne oskrbe 

oskrba s pitno vodo  

oskrba z elektriko  

odvajanje odpadnih voda  

dostop do javne ceste  

ocenjena vrednost objekta  
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0.5  PODATKI O PROJEKTANTIH IN ODGOVORNIH PROJEKTANTIH 

 

"0" Vodilna mapa: Odgovorni vodja 

projekta: 

 

Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad. 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, 

osebni žig, podpis) 

 

 

 

 

 

 

"3" NAČRT 

GRADBENIH 

KONSTRUKCIJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROPRO, inženirske storitve,  

Zoran Fujs s.p. 

Spodnje Gameljne 118,  

1211 Ljubljana – Šmartno pod Šmarno 

goro  

00386 (0) 41 758 276 

(naziv, naslov, telefon) 

 

 

 

 

Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad. 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, 

osebni žig, podpis) 
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3.1  NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 

 

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA 

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI   

št.: IV – 144/19 
(načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrt 

strojnih inštalacij in strojne opreme; načrt telekomunikacij; tehnološki načrt; načrti izkopov in osnovne podgradnje) 

 

INVESTITOR 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

Center 101 

2393 Črna na Koroškem  

 
(ime, priimek in naslov investitorja, oziroma njegov naziv in sedež) 

 

OBJEKT 

HELENSKI POTOK – sanacija obstoječega zidu v Podpeci 

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

Projekt za pridobitev vodnega soglasja  

 

 

ZA GRADNJO 

Rekonstrukcija 
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) 

 
PROJEKTANT: 

HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p. 
Spodnje Gameljne 118, 1211 Ljubljana – Šmartno pod Šmarno goro  

 Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad. 
(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad.  
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 

 

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA 

IV – 144/19, Ljubljana, maj 2019 
(številka načrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave načrta) 

 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA 

Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad. 
(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 
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3.2  KAZALO VSEBINE NAČRTA    št.: IV – 144/19 

 

3.1 Naslovna stran 

3.2 Kazalo vsebine načrta 

 

 

T TEKSTUALNI DEL 

 

T.1 Tehnično poročilo 

T.1.1 Podatki o investitorju 

T.1.2 Opis obstoječega stanja in problematike  

T.1.3 Hidrološko - hidravlični izračun  

T.1.4  Opis predvidenih ukrepov  

T.1.5 Zaključek 

T.2 Statični izračun 

T.3 Projektantski popis s projektantskim predračunom 

T.3.1 Projektantski popis s predizmerami 

T.3.2 Projektantski predračun 

 

 

G RISBE 

 

G.1 Pregledna karta       merilo 1:25000 

G.2.1 Pregledna situacija - Podpeca     merilo 1:5000 

G.2.2 Ureditvena situacija       merilo 1:250 

G.4 Normalni profil       merilo 1:50 
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T     TEKSTUALNI DEL 

 

T.1 Tehnično poročilo 

T.1.1 Podatki o investitorju 

Investitor, Občina Črna na Koroškem, želi obnoviti obstoječ in dotrajan podporni zid levega 

brega Helenskega potoka v katastrski občini K.O. 902 – Podpeca. Predvidena je tudi sanacija 

občinske ceste. 

 

 
Slika 1: Območje sanacije, vir: atlas okolja.  
 

 

T.1.2 Opis obstoječega stanja in problematike 

 

Helenski potok izvira med Malo Peco (1.731 m n.m.) in Jesenikom (1.199 m n.m.) na višini 

cca 1.070 m n.m. in se nato kot levi pritok izliva v Mežo na koti 625 m n.m. Vodozbirno 

območje je podolgovate oblike in znaša cca. 11 km
2
. Območje je pretežno gozdnato s 

posameznim kmetijskimi površinami. 

Na obravnavanem odseku je bila struga v preteklosti urejena z levo-obrežnim podpornim 

zidom, povprečne višine okoli 4,0 m. V neurju v letu 2016 se je v območju starega kegljišča 

na dolžini 18 m porušil levo-obrežni podporni zid. Le-ta se je še v istem letu saniral, za 

ustalitev nivelete so se izvedli tudi prečni pragovi. 

Dolvodno od saniranega dela do hiše Podpeca 20 je podporni zid na dolžini 37,0 m v slabem 

stanju. Poškodovani so temelji obstoječega zidu. Na dolžini 6,0 m je zaradi poškodovanih 
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temeljev zidu prišlo do rušenja brežine pod in za zidom. Obstaja nevarnost porušitev zidu in 

posledično vozišča. 

 
Slika 2: pogled na strugo Helenskega potoka (dolvodno). 

 

 
Slika 3: pogled na spodkopan obcestni zid ob levi brežini Helenskega potoka. 
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Slika 4: pogled na strugo Helenskega potoka (gorvodno) 

 

 

T.1.3 Hidrološko hidravlični izračun 

 

Povodje potoka je locirano v Karavankah (vzhodno pobočje Pece). Na povodju prevladujejo 

gozdne površine nad travniškimi. 

Po izkušnjah je za povirne dele povodja Meže in Mislinje najprimerneje uporabiti rezultate 

dobljene po »Kresniku« - priloga 1. 

F = 5,20 km
2
  

Q100 = Q vv = 35,91 m
3
/s 

Q50 = 25,39 m
3
/s 

Q20 =  m
3
/s 

Q10 = 11,35 m
3
/s 

Q05 = 8,04 m
3
/s 

 

Ker je na obravnavanem odseku globoka struga z zadostnim pretočnim profilom, se ni izdelal 

pregled poplavnih razmer z računalniškim enodimenzijskim modelom HEC-RAS. Določil se 

je normalni pretočni profil po Manningu s Pintarjevo redukcijo – priloga 2. Gladina visoke 

vode je pri pretoku Q100 na višini 1,85 m od dna struge. 
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T.1.4 Opis predvidenih ukrepov  
 

Predvidena je sanacija obstoječega zidu in ceste na dolžini ca. 40 m. Zid se izvede v dolžini 

37 m kot grobi zid iz kamna v betonu, v višini cca. 4,20 m (prilagaja se višini lokalne ceste) in 

v naklonu lica zidu 5:1. Za odvodnjavanje zalednih vod izza zidu se vgradijo izcednice na 

razdalji 3,0 m v dveh nivojih. Zid se na hrbtni strani ojača z armaturno mrežo Q424. Zaključi 

se z armirano betonsko krono, debeline 20 cm.  

Zaradi brušenja delno skalne osnove v času visokih vod, prihaja do nenehnega poglabljanja 

dna. Zato so za ustalitev dna predvideni trije ustalitveni pragovi. Dno v podslapju pragov se 

izvede kot kamnita zložba v betonu. V območju pragov se zavaruje tudi desna brežina s 

kamnito zložbo v betonu, v naklonu 1:1 in v višini 2,00 m nad dnom struge. 

Zaradi pojavljanja skalne podlage se pragovi in zid (v kolikor so temelji plitvejši od 1,0 m) 

sidrajo v skalo. 

Izkopni material se odpelje na ustrezno deponijo, zid pa se zasuje s prodnim materialom. 

Predvidena je sanacija obstoječe ceste. Za sanacijo cestnega telesa se vgradi tamponski 

prodec-drobljenec (deb. 0-32 mm), v skupni debelini  25 cm. Predvideno je vgrajevanje 

asfalta v skupni debelini 8 cm. Spodnji sloj je AC22 base B 50/70 A3-5cm, zgornji sloj pa 

AC8 surf B50/70 A3-3cm.  Na ab krono zidu se izvede jeklena varnostna ograja v dolžini 38 

m. 

 

 

T.1.5 Zaključek 

 

S predvidenimi sanacijskimi deli se bo obnovil zid, s prečnimi pragovi pa se bo preprečilo 

nadaljnjo poglabljanje struge na obravnavanem odseku.  

 

 

Ljubljana, maj 2019   Sestavil: Zoran Fujs, univ.dipl.inž.grad.  
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T.2 Statični izračun 

 

 

Priloga: 

 dve strani statičnega izračuna težnostnega podpornega zidu iz kamna v betonu. 
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G    RISBE  

 

G.1 Pregledna karta       merilo 1:25000 

G.2.1 Pregledna situacija - Podpeca     merilo 1:5000 

G.2.2 Ureditvena situacija       merilo 1:250 

G.4 Normalni profil       merilo 1:50 

 


