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ŠTEVILKA PROJEKTA:  072/2017 
 
VRSTA DOKUMENTACIJE:  PZI 
  
ŠTEVILKA NAČRTA:   072/2017-3 

 
Št.  Dokument Id.oznaka Merilo 

3.1  Naslovna stran načrta   

3.2  Kazalo vsebine načrta   

3.3  Izjava odgovornega projektanta načrta   

3.4  Tehnično poročilo   

  Popis del s projektantskim predračunom   
  Popis del   

  Projektantski predračun del   

3.5  Risbe   

 1. Pregledna situacija  1.5000 

 2. Gradbena situacija   1:500 

 3. Karakteristični prečni prerez zidu št. 1  1:50 

 4. Karakteristični prečni prerez zidu št. 2  1:50 

 5. Karakteristični prečni prerez zidu št. 3  1:50 

 6. Karakteristični prečni prerez zidu št. 4  1:50 

 7. Karakteristični prečni prerez zidu št. 5  1:50 

 8. Karakteristični prečni prerez zidu št. 6  1:50 

 9. Karakteristični prečni prerez zidu št. 7  1:50 



3/1.3  IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA 

 
3/1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 

Odgovorni projektant za Načrt gradbenih konstrukcij – zid št. 072 / 2017-3  
 
 
Tadej Burger, dipl.inž.gradb. 
 
 
 
IZJAVLJAM, 
1. da je Načrt gradbenih konstrukcij – načrt zidu, v izvedbenem projektu skladen z 

zahtevami veljavnih prostorskih aktov, 
 
2. da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi, 
 
3. da so v tem načrtu upoštevani vsi pridobljeni projektni pogoji in soglasja, 
 
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt 

izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 
 
5. da je načrt skladen z elaborati, ki so sestavni del projekta. 

Št. načrta: 072/2017-3 Tadej Burger, dipl.inž.gradb. 
Novo mesto, avgust 2017 Id. št.: G-2853 
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3.5  RISBE 

 

 
RISBE 

 
3.5  Risbe   

 1. Pregledna situacija  1.5000 

 2. Gradbena situacija   1:500 

 3. Karakteristični prečni prerez zidu št. 1  1:50 

 4. Karakteristični prečni prerez zidu št. 2  1:50 

 5. Karakteristični prečni prerez zidu št. 3  1:50 

 6. Karakteristični prečni prerez zidu št. 4  1:50 

 7. Karakteristični prečni prerez zidu št. 5  1:50 

 8. Karakteristični prečni prerez zidu št. 6  1:50 

 9. Karakteristični prečni prerez zidu št. 7  1:50 

 



             TEHNIČNO POROČILO                                                            3/2                    
       

  stran 1 od 8 

  

 

 

                       

 

 

                  TEHNIČNO POROČILO – ZIDOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             TEHNIČNO POROČILO                                                            3/2                    
       

  stran 2 od 8 

 
 
3/2 TEHNIČNO POROČILO – ZIDOVI 
 
  
1 SPLOŠNO: 
 

Na osnovi naročila občine Kranjska Gora smo izdelali izvedbeni projekt za izvedbo ureditve hodnika 

za pešce in rekonstrukcije lokalne ceste v Dovjah. Za projekt ureditve lokalne ceste ni potrebno 

pridobiti gradbenega dovoljenja, saj bodo dela potekala znotraj varovalnega pasu obstoječe lokalne 

ceste. Projekt obsega ureditev rekonstrukcije vozišča lokalne ceste, ureditev hodnika za pešce in 

cestne razsvetljave vzdolž obstoječe lokalne ceste. 

Na celotnem odseku je predvidenih 7 (sedem) novih zidov. Podporne in oporne konstrukcije se 

temeljijo v raščen nosilen teren.  

 

 

2 IZVEDBA ZIDOV: 

Območje ima obstoječe kamnite zidove iz okoliškega kamenja. Novi kamniti zidovi se izvedejo v 

kombinaciji iz armiranega betona in kamenja. Videz kamnitih zidov mora biti enak obstoječim.  

Najprej se izvede izkop za nove AB temelje zidu. Po izvedenem izkopu se izravna dno gradbene 

jame temeljev, in izvede podložni beton. Sledi postavljanje opaža temeljev, zaledni zadnji del temelja 

se spusti za 10 cm glede na prednjo višino temelja, saj s tem povečamo odpornost zidu proti zdrsu. 

Sledi polaganje armature. Po izvedbi armaturnega koša temeljev se namesti še sidrno armaturo, 

sidrna armatura mora biti položena tako, da gleda iz temelja 80 cm, sledi betoniranje. Pri betoniranju 

temeljev je potrebno za zgoščevanje betona uporabiti vibracijsko iglo. Po izvedbi temeljev se po 

odstranitvi opaža del izkopa za temelji zasuje z izkopanim materialom in skomprimira. Nato sledi 

zidanje kamnitega zidu, v zalednem delu se položi armaturna mreža ob katero se zida kamniti zid, 

zadnji del zidu pa se kontaktno betonira skupaj z izvajanjem zalednega zasipa.  

Zaščitni sloj betona v temeljih podpornega zidu je 5,0 cm, ostri robovi na vidnih mestih v kroni zidu 

pa morajo biti izvedeni z kritjem betona 3 cm.  

Uporabljeni materiali: 

• Podložni beton C12/15 

• beton temelja C25/30 XC2 

• armatura S500 
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• zmrzlinsko odporen kamen 

zid mora biti izveden z zmrzlinsko odpornim lokalnim naravnim kamnom. Oblaganje AB zidov mora 

biti izvedeno po principu zidanja. Kamni se zlagajo po principu vrstenja. Vrste tečejo vodoravno, ne 

glede na teren. Zunanji del fug (cca. 2,5 - 3,0 cm) ne sme biti zapolnjen z malto! (glej priloženo 

skico). 

     

 

Odvodnjavanje 

V spodnjem delu zidu se izvedejo barbakane Φ80 mm za izpust zaledne vode na izmeničnem 

razmaku 1,50 m in višini 1,50 m (cik cak postavitev).  

Ureditev brežin in okolice 

Po končani gradnji je potrebno okolico povrniti v prvotno stanje. Brežine je potrebno prekriti s plastjo 

humusa ter zatraviti. 
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Parametri za izračun 

Ker v fazi projektiranja nismo razpolagali z dovolj natančnimi podatki o nosilnih temeljnih tleh oz. 

geološko-geotehnični podatki za statično presojo niso bili podani, mora biti ob izkopu prisoten 

geomehanik, da poda mnenje o zemljini z vpisom v gredbeni dnevnik. 

V izračunu so upoštevane naslednje materialne karakteristike. 

Temeljna tla: 

• strižni kot = 25° 

• prostorninska teža = 21 kN/m3 

• kohezija c = 0,0 kPa 

• dop = 280 kPa 

Zaledna zemljina – zasutje: 

• strižni kot = 30° 

• prostorninska teža = 18 kN/m3 

• kohezija c = 0,0 kPa 

Pri zidu smo upoštevali ali odgovarja naslednjim kriterijem: 

• kontrola zdrsa 

• kontrola prevrnitve  

• kontrola lege rezultante 

• kontrola kontatnih napetosti 

 

Obtežbe 

Konstrukcija je računana z aktivnimi zemeljskimi pritiski, ki so glede na EC7 povečani s faktorjem 

varnosti 1,35.  Upoštevana je dopustna nosilnost tal dop = 280 kPa. Koristna obtežba prometa 

znaša 12,0 kN/m2, ki smo jo povečali z varnostnim faktorjem 1,50. Faktor varnosti za spremenljive 

neugodne vplive je 1,50. Karakteristike tal se mobilizirajo s faktorji c = 1,25 in  = 1,25. 
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1. Opis zidu 

Zid št. 1 

AB podporni zid je dolžine 60,00 m in maksimalne višine 2,30 m in poteka od km 0,042 do km 0,099 

ob desni strani ceste. Zaradi različne višine zidu se spreminja tudi oblika zidu. Notranji del zidu je AB 

zid debeline 25 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz kamenja ki mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,90 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 

Zid št. 2 

AB podporni zid je dolžine 65,00 m in maksimalne višine 0,50 m nad voziščem in poteka od km 

0,058 do km 0,127. Notranji del zidu je AB zid debeline 10 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz 

kamenja ki mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,90 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 
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Zid št. 3 

AB podporni zid je dolžine 39,00 m in maksimalne višine 0,80 m nad voziščem in poteka od km 

0,205 do km 0,244. Notranji del zidu je AB zid debeline 15 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz 

kamenja ki mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,80 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 

Zid št. 4 

AB podporni zid je dolžine 17,00 m in maksimalne višine 0,80 m nad voziščem in poteka od km 

0,240 do km 0,257. Notranji del zidu je AB zid debeline 15 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz 

kamenja ki mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,80 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 
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Zid št. 5 

AB podporni zid je dolžine 31,00 m in maksimalne višine 0,70 m nad voziščem in poteka od km 

0,267 do km 0,298. Notranji del zidu je AB zid debeline 15 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz 

kamenja ki mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,80 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 

Zid št. 6 

AB podporni zid je dolžine 31,00 m in maksimalne višine 0,70 m nad voziščem in poteka od km 

0,262 do km 0,333. Notranji del zidu je AB zid debeline 15 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz 

kamenja ki mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,80 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 
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Zid št. 7 

AB podporni zid je dolžine 8,00 m in maksimalne višine 1,00 m nad voziščem in poteka od km 0,339 

do km 0,348. Notranji del zidu je AB zid debeline 15 cm, ki ima 20 cm debelo oblogo iz kamenja ki 

mora biti zmrzlinsko odporen.  

Spodnji rob temelja se nahaja 0,80 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za 

višinsko razliko 10 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 

10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih 

tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom 

temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.   

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm. 

Na zidu se izvede dilatacija ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z 

vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto 

ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike 

 

Odgovorni projektant: 

Tadej Burger, dipl.inž.grad. 

 


