
 

 

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta

vodja projekta Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.
identifikacijska številka T - 0018
podpis vodje projekta

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) BELCA, okoljski inženiring, d.o.o.
naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta sanacija gozdne ceste
številka načrta 1/20
datum izdelave marec 2020
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.

identifikacijska številka T - 0018

 sprememba dokumentacije

 novogradnja - prizidava 
rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI
številka projekta 1/20

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

1.  NASLOVNA STRAN VODILNEGA NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

kratek opis gradnje

Pri sanaciji ceste GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim 
vrhom bo treba prečkanja hudournikov Žlebnica in Beli 
potok ter hudournikov na prečkanjih 6, 7, 8 in 9 urediti 
po betonskih muldah, hudournika na prečkanjih 4. in 7. 
speljati skozi prepusta DN800, hudournik na prečkanju 
18 skozi prepust DN630, hudournik Jurjica skozi 
škatlasti prepust 1,60mx1,00m, preostale hudournike pa 
skozi prepuste fi40. Podpreti bo treba tudi most čez 
hudournik Zilca ter na odsekih 10 in 16 sanirati nasip 
ceste ter ga na odseku 15 podpreti z leseno kašto.

naziv gradnje Sanacija škod po neurju na gozdni cesti za Lepim 
vrhom
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PRILOGA 1A  

INVESTITOR

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

elektronski naslov obcina@kranjska-gora.si

naziv gradnje

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

datum izdelave marec 2020

ime in priimek ali naziv družbe Občina Kranjska Gora
naslov ali sedež družbe Kolodvorska cesta 1b, 4280 KRANJSKA GORA

številka projekta 1/20

davčna številka SI 81758006

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI

kratek opis gradnje Pri sanaciji ceste GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim 
vrhom bo treba prečkanja hudournikov Žlebnica in 
Beli potok ter hudournikov na prečkanjih 6, 7, 8 in 9 
urediti po betonskih muldah, hudournika na 
prečkanjih 4. in 7. speljati skozi prepusta DN800, 
hudournik na prečkanju 18 skozi prepust DN630, 
hudournik Jurjica skozi škatlasti prepust 
1,60mx1,00m, preostale hudournike pa skozi prepuste 
fi40. Podpreti bo treba tudi most čez hudournik Zilca 
ter na odsekih 10 in 16 sanirati nasip ceste ter ga na 
odseku 15 podpreti z leseno kašto.

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
 sprememba dokumentacije

telefonska številka 04 580 98 00

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

 novogradnja - prizidava 
rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev

Sanacija škod po neurju na gozdni cesti za Lepim 
vrhom

vodja projekta Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.
identifikacijska številka T - 0018

PODATKI O PROJEKTANTU  
projektant (naziv družbe) BELCA, okoljski inženiring, d.o.o.
naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor
podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.; IZS T-0018

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja tehologije št.:  1/20, marec 2020
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka Andrej Grilc, univ.dipl.inž.geod.; IZS Geo 0215

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geodetski načrt št.: 42/2020
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identifikacijska številka T - 0018

naslov Pribinova 5, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta

BELCA, okoljski inženiring, d.o.o

IN VODJA PROJEKTA
vodja projekta Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.

podpis odgovorne osebe projektanta

identifikacijska številka T - 0018
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Tadej Jeršič, direktor

Janko Černivec, univ.dipl.inž.gozd.

 - da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, 
gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost 
rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

Tadej Jeršič, direktor

PRILOGA 2B  

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi 
predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,
- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve
-- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni 
arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so 
potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena

vodja projekta

IZJAVLJAVA

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT
projektant (naziv družbe)
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štev. načrta št. načrta

1. Načrt s področja arhitekture ni predviden
2.

Načrt s področja gradbeništva ni predviden

3. Načrt s področja 
elektrotehnike ni predviden

4. Načrt s področja strojništva ni predviden
0 5. Načrt s področja tehnologije   1/20

6. Načrt s področja požarne 
varnosti ni predviden

7. Načrt s področja 
geotehnologije in rudarstva ni predviden

8. Načrt s področja geodezije   42 /2020
9. Načrt s področja prometnega 

inženirstva ni predviden

10. Načrt s področja krajinske 
arhitekture ni predviden

 št. izkaza

 

naziv izkaza  
 

 

 

PZI
KAZALO IZKAZOV  

PZI

 

PID

 
naziv načrta naziv načrta

PRILOGA 3  

 
  

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV
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vrsta dokumentacije PZI
strokovno področje načrta
številka načrta 1/20
datum izdelave marec 2020

merilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M  1:10000

M  1:1000

M  1:1000

 

M  1:100

M  1:100, 1 :50

M  1:100

5.2.1.3 Pregledna situacija 2

Prečkanje hudournika Žlebnica v km 3,681

5.2.2 Tehnični prikazi

5.2.1.1 Pregledna karta

5.2.1 Lokacijski prikazi

5.1.2 Izračuni

5.2 GRAFIČNI DEL

5.1.2.1 Projektantski predračun

5.1

5.1.1.6 Zaključek

TEKSTUALNI DEL

5.1.1.1 Problematika

5.1.1 Tehnično poročilo

5.1.1.4 Hidrološko hidravlični izračun

5.1.1.2 Opis obstoječega stanja

5.1.1.3 Geološko poročilo

5.1.1.5 Opis predvidenih del

naziv gradnje

sanacija gozdne ceste

Sanacija škod po neurju na gozdni cesti za Lepim 
vrhom

Naslov poglavja, grafičnega prikazaZap. št.

PRILOGA 4  

5.2.1.2 Pregledna situacija 1

5.2.2.2 Prečkanje 2 v km 3,649

5.2.2.3 Prečkanje 3 v km 3,600

5.2.2.1

KAZALO VSEBINE NAČRTA

PODATKI O NAČRTU S PODROČJA TEHNOLOGIJE

KAZALO VSEBINE - TEHNIČNI DEL
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M  1:100
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M  1:100

M  1:100

M  1:100, 1 :50

5.2.2.17 Prečkanje 17 v km 0,744

5.2.2.18 Prečkanje 18 v km 0,716

5.2.2.19 Prečkanje 19 v km 0,313

5.2.2.10 Usad pod cesto med km 2,647 in km 2,667

5.2.2.12 Prečkanje hudournika Zilca v km 1,804

5.2.2.16 Usad pod cesto med km 0,861 in km 0,878

5.2.2.13 Prečkanje 13 v km 1,482

5.2.2.14 Prečkanje hudournika Jurjica v km 1,161

5.2.2.15 Usad pod cesto med km 1,114 in km 1,134

5.2.2.11 Prečkanje 11 v km 1,904

5.2.2.8 Prečkanje 8 v km 2,730

5.2.2.9 Prečkanje 9 v km 2,694

5.2.2.7 Prečkanje 7 v km 2,771

5.2.2.6 Prečkanje 6 v km 2,911

5.2.2.5 Prečkanje hudournika Beli potok v km 3,014

5.2.2.4 Prečkanje 4 v km 3,260
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vrsta dokumentacije PZI
strokovno področje načrta
številka načrta 1/20
datum izdelave marec 2020

PRILOGA 5  

Projekt PZI mora vsebovati:
1. Naslovne strani projekta, v katerem se navede splošne podatke o gradnji, udeležencih in 
dokumentaciji z izjavo vodje projekta in projektanta, projektno nalogo, kazalom načrtov ter 
splošnimi podatki v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 
povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS št.: 36/2018) in
2. Načrt PZI, ki mora obsegati: 
• tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, hidrološko hidravličnim izračunom in opisom 
predvidenih del                                                                                                                                              
• popis del s projektantskim predračunom z oceno vrednosti del na posameznih odsekih,
• pregledno karto celotnega poteka ceste s prikazanimi vodozbirnimi območji vseh 
hudournikov  in pregledno situacijo vseh prečkanj izdelani na osnovi pregledne karte TTN v 
ustreznem merilu, 
• gradbene situacije, podolžne profile in prečne profile vseh prečkanj narejenih na osnovi 
geodetsko izmerjenih odsekov ceste in hudournikov v območju prečkanj,                                                                                                                                               
• karakteristične prereze in detajle ter

V neurju dne 14.11.2019 so zaradi obilnih padavin močno narasli vsi hudourniki, ki prečkajo 
gozdno cesto GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim Vrhom in s svojim erozivnim delovanjem 
cesto močno poškodovali, z nanosi zamašili prepuste, odnesli posamezne del nasipa ceste in 
nanjo nanesle veliko materiala. V času po neurju so nato cesto začasno uredili, očistili 
zamašene prepuste in odstranili material iz ceste ter tako zasilno vzpostavili njeno 
prevoznost.  

PROJEKTNA NALOGA

PODATKI O NAČRTU S PODROČJA TEHNOLOGIJE

naziv gradnje

odprava škod po neurju na rečnih bregovih

Sanacija škod po neurju na gozdni cesti za Lepim 
vrhom

V okviru pregleda poškodb na cesti so evidentirali 19 odsekov, večinoma prečkanj 
hudournikov, ki jih bo treba urediti in preprečiti še večje poškodbe ceste v primeru ponovne 
havarije. Za načrtovano sanacijo je zato treba izdelati projekt PZI, v katerem se na vseh 
devetnajstih odsekih na osnovi izvedenih geodetskih izmer predvidi najnujnejšo obnovo 
obstoječih prečkanj, povečanje pretočnosti prepustov z ureditvijo njihovih vtokov in iztokov, 
podporo nasipnih brežin in sanacijo celotnega cestišča. V projektu je na podlagi pregleda 
območja in podatkov iz geoloških kart na podlagi ugotovitev pri sanacijah sosednjih 
hudournikov treba izdelati hidrološko hidravlični izračun in nova prečkanja dimenzionirati tako, 
da bodo v čim večji meri prevajali vse visoke 100 - letne vode s tem, da bodo po možnosti 
imeli še dodatno varnostno višino za morebitne plavine. Na mestih, kjer so hudourne vode na 
daljši razdalji odnesle nasip ceste pa je treba urediti odvod meteornih voda in preprečiti 
erodiranje vkopne in nasipne brežine. Na vseh prečkanjih hudournikov s poudarjeno erozijo in 
veliko prodonosnostjo, kjer ni možno zagotoviti prevajanja velikih količin hudournih voda in 
erodiranega materiala skozi prepuste pod cesto pa je treba predvideti njihovo neškodljivo 
prelivanje preko ceste in njeno zaščito pred erodiranjem.
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• ostale potrebne načrte, grafične prikaze, izkaze in dokumente, ki jih določa Pravilnik o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS št.: 
36/2018), Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti, objavljenih v Uradnem listu RS št.: 61/2017 in 72/17-popr.,  Zakonom o vodah s 
spremembami in dopolnitvami (Ur.l.RS št.: 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter 
ostalo področno zakonodajo.

Grafične priloge se izdela v formatu .dxf ali .dwg (AutoCAD) oz. .pdf, predračunski elaborat v 
Excel-u z upoštevanim davkom na dodano vrednost ter s tehničnim poročilom v .pdf. 
Potrebno je predati 3 izvodov projekta v tiskani obliki in 1 izvod na CD.   
Gradnja zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov mora potekati v skladu z določili 
prostorskih izvedbenih aktov na območju urejanja ter skladno z veljavno evropsko, državno in 
lokalno zakonodajo na področju urejanja prostora, varstva okolja ter graditve objektov, pri 
čemer je potrebno upoštevati vse spremembe in novosti na področju te zakonodaje.
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kratek opis gradnje Pri sanaciji ceste GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim 
vrhom bo treba prečkanja hudournikov Žlebnica in 
Beli potok ter hudournikov na prečkanjih 6, 7, 8 in 9 
urediti po betonskih muldah, hudournika na 
prečkanjih 4. in 7. speljati skozi prepusta DN800, 
hudournik na prečkanju 18 skozi prepust DN630, 
hudournik Jurjica skozi škatlasti prepust 
1,60mx1,00m, preostale hudournike pa skozi 
prepuste fi40. Podpreti bo treba tudi most čez 
hudournik Zilca ter na odsekih 10 in 16 sanirati nasip 
ceste ter ga na odseku 15 podpreti z leseno kašto.

sprememba namembnosti
odstranitev

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

 

kratek opis pripravljalnih del  

Sanacija škod po neurju na gozdni cesti za 
Lepim vrhom

sanacija gozdne ceste

številka GD za obstoječe objekte  

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO
 seznam zemljišč je v priloženi tabeli

navedba upr. organa, ki je izdal GD  

6.  SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

datum GD za obstoječe objekte  

pripadajoči objekti  

naziv gradnje

glavni objekt

objekt z vplivi na okolje DA

 novogradnja - prizidava 
rekonstrukcija

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

304, 425/33, 432/16, 433/1, 434/1, 434/2, 435/10, 
435/16, 435/17, 435/18, 435/25, 435/27, 435/28, 435/31, 
435/32, 435/34, 435/35, 435/39, 437/2, 437/3, 437/8, 
437/9, 437/13, 437/14, 437/16,  437/19, 437/22, 437/24 
in 437/25

parc. št.

2170številka katastrske občine
Gozdkatastrska občina
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LOKACIJSKI PODATKI

EUP

namenska raba
zazidana površina

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBČINA X SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA OBMOČJA

 

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

katastrska občina Gozd
številka katastrske občine 2170
parc. št.  435/26, 435/28, 435/31, 435/34, 437/19, 437/24 in 663

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

prostorski akt

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za 
Občino Kranjska Gora (Ur. l. RS št. 30/96, 46/96, 
58/98, 61/99, 49/00, 99/01 in 98/02);    razlaga Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (PUP KG - UPB4, Ur.l.RS, št.: 18/17, 
pop.34/17)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občina Kranjska Gora - PUP KG (Ur.l. RS št. 46/09);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora- PUP KG – UPB3 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št.: 12/2013 in 25/2013) 
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Kranjska Gora - Uradno 
prečiščeno besedilo PUP KG – UPB3 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št.: 43/2013)Popravek Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora – Uradno prečiščeno besedilo PUP 
KG UPB3 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 
11/14)Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Kranjska Gora – Uradno 
prečiščeno besedilo PUP KG UPB3 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št.: 31/14)
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – 
PUP KG – UPB4), stran 2836 (Ur.l. RS št. 18/2017)  

 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE KULTURNOVARSTVENO MNENJE

G - gozdna zemljišča

 Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za območje Občine Kranjska Gora (PUP KG - 
UPB4, Ur.l.RS, št.: 18/17, pop.34/17)
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X

 

 

 

 
 

VARSTVO VODA
MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU

RIBIŠKI OKOLIŠ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA 
OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA

OKOLJE DIVJADI MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN 
ODSTRANITEV DEDIŠČINE

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE
VODNO MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
VODOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

OBJEKT V VAROVALNEM PASU 
ŽIČNIŠKE NAPRAVE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

DOSTOP MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

OBJEKT V VAROVALNEM PASU 
ŽIČNIŠKE NAPRAVE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

TOPLOVOD

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA 
JAVNIH CEST

ŽELEZNICE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA 
ŽELEZNIC

MNENJE
TELEFONIJA

MNENJE

KABELSKA TV
MNENJE

FEKALNE VODE
MNENJE

METEORNE VODE
MNENJE

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA 
PREHODA

VARSTVO GOZDOV

LETALIŠČA MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJ 
LETALIŠČ

VARNOST PLOVBE

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV 
PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI 
VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI 
MORJU

OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORAMNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA 
PROSTORA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE
PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGET. 

SISTEMOV

CARINA MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI 
CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
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5.1  TEKSTUALNI DEL 

5.1.1 Tehnično poročilo  

5.1.1.1 Problematika  

V neurju dne 14.11.2019 so zaradi obilnih padavin močno narasli vsi hudourniki, ki 
prečkajo gozdno cesto GC 021320 Srednji Vrh - za Lepim Vrhom in s svojim erozivnim 
delovanjem cesto močno poškodovali, z nanosi zamašili prepuste, odnesli posamezne 
dele nasipa ceste in nanjo nanesle veliko materiala. V času po neurju so nato cesto 
začasno uredili, očistili zamašene prepuste in odstranili material iz ceste ter začasno 
tako vzpostavili njeno prevoznost. 

V okviru pregleda poškodb na cesti so evidentirali 19 odsekov, večinoma prečkanj 
hudournikov, ki jih bo treba urediti in preprečiti še večje poškodbe ceste v primeru 
ponovne havarije. Ker ta gozdna cesta poleg zagotovitve dostopnosti do gozdov in za 
spravilo lesa iz njih ter za dostop do lovske koče na njenem koncu omogoča tudi redne 
preglede celotnega povirnega dela hudournika Hladnik, je treba izdelati projekt PZI, v 
katerem se na vseh devetnajstih odsekih na osnovi izvedene geodetske izmere predvidi 
najnujnejšo obnovo obstoječih prečkanj, povečanje pretočnosti prepustov z ureditvijo 
njihovih vtokov in iztokov, podporo nasipnih brežin in sanacijo celotnega cestišča. V 
projektu je na podlagi pregleda območja in podatkov iz geoloških kart na podlagi 
ugotovitev pri sanacijah sosednjih hudournikov treba izdelati hidrološko hidravlični 
izračun in nova prečkanja dimenzionirati tako, da bodo v čim večji meri prevajali vse 
visoke 100 - letne vode s tem, da bodo po možnosti imeli še dodatno varnostno višino za 
morebitne plavine. Na mestih, kjer so hudourne vode na daljši razdalji odnesle nasip 
ceste pa je treba urediti odvod meteornih voda in preprečiti erodiranje vkopne in nasipne 
brežine. Na vseh prečkanjih hudournikov s poudarjeno erozijo in veliko prodonosnostjo, 
kjer ni možno zagotoviti prevajanja velikih količin hudournih voda in erodiranega 
materiala skozi prepuste pod cesto pa je treba predvideti njihovo neškodljivo prelivanje 
preko ceste in njeno zaščito pred erodiranjem. Na iztokih se predvidi ustrezne podporne 
in zaključne objekte – pragove, ki naj bodo zgrajeni iz čim bolj naravnih materialov. Na 
odsekih, kjer se je nasipna brežina posedla pa je treba z ustrezno dimenzioniranimi 
vzdolžnimi, čim bolj sonaravnimi objekti cesto podpreti in jo utrditi. V okviru teh del se naj 
predvidi tudi vsaj minimalna obnova zgornjega ustroja ceste v obravnavanih območjih. 

Vse ureditve, posebno zavarovanja hudournikov morajo biti izvedena čim bolj sonaravno, 
z uporabo naravnih materialov. Cesta mora biti široka vsaj 3,00 m in mora imeti na vsaki 
strani vsaj 0,50 m široko bankino oz. koritnico ter mora omogočati prevoz z gozdarskimi 
kamioni s polprikolico.  

Občina Kranjska Gora je poškodbe na gozdni cesti GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim 
Vrhom dne 27. 12. 2019 z vlogo št.: 0049-11027792-502-00003 prijavila tudi Sektorju za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč pri Ministrstvu za okolje in prostor ter škodo 
evidentirala pod ID številko vloge 1168510. 
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5.1.1.2 Opis obstoječega stanja 

Gozdna cesta GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim Vrhom poteka po prisojnem pobočju 
Karavank nad desno brežino hudournika Hladnik in je edina povezava Srednjega Vrha z 
lovsko kočo in obširnimi gozdovi v izvirnem delu vodozbirnega območja hudournika. 
Cesta se na nadmorskih višinah med 960,00 m.n.m in 1275,00 m ves čas enakomerno 
vzpenja in pri tem prečka številne desne hudourniške pritoke hudournika Hladnik. 
Največji med njimi je zadnji hudournik Žlebnica, poleg njega pa prečka tudi hudournike 
Beli potok, Zilca, Jurjica in številne druge neimenovane hudournike.  

Vsi ti hudourniki izvirajo na različnih nadmorskih višinah pod vrhovi Terčarce na meji z 
Avstrijo in vrhovi Lepi vrh, Za turnom, Srednji vrh in Kopica na meji z vodozbirnim 
območjem hudournika Jerman. Vodozbirna območja so večinoma porasla z varovalnimi 
mešanimi in gorskimi gozdovi, na posameznih najstrmejših zgornjih delih območij, 
predvsem hudournika Beli potok pa se nahajajo tudi močno razbrazdani globoki erozijski 
jarki.  
Zaradi te naravne ohranjenosti je celotno vodozbirno območje hudournika tudi zaščiteno 
kot ekološko pomembno območje. 

Prečkanja teh hudournikov čez cesto večinoma niso urejena oz. se visoke vode prelivajo 
preko ceste in po vsakem obilnejšem deževju cesto močno poškodujejo. Tako je tudi 
zadnje prečkanje največjega hudournika Žlebnica pri lovski koči v km 3,681 (glej sliko 1), 
na katerem je pod cesto zgrajena lesena dvostenska kašta brez zaščitenega podslapja. 
Na nekaterih prečkanjih so v cesti za prevajanje nizkih voda vgrajeni poddimenzionirni 
cevni prepusti, poleg tega pa je cesta na območjih nekaterih prečkanj dolvodno 
zaščitena z lesenimi kaštami različne kvalitete. Največji problem teh različno starih 
lesenih kašte je, da nimajo zaščitenih podslapij, zaradi česar obstaja nevarnost, da jih 
naslednje hudourne vode lahko spodkopljejo in odnesejo. Edina lesena premostitev se 
nahaja na prečkanju hudournika Zilca v km 1,804 (slika 12).  

Poleg neurejenih prečkanj je neustrezna tudi površinska odvodnja zalednih voda, zaradi 
česar hudourne vode cesto večkrat razkopavajo in z nje odnašajo precej tamponskega 
materiala. Visoke vode so v zadnjem novembrskem neurju največ škode povzročile na 
odseku 10 med km 2,647 in km 2,667 (glej sliko 10) ter na odseku 16 med km 0,861 in 
km 0,878 (slika 16), kjer so na strmi brežini odnesle del nasipa ceste in jo zožale ter 
močno ogrozile. Strma nasipna brežina je sedaj močno erodirana in spodkopana, 
padavinske vode pa ob vsakem obilnejšem deževju iz nje še dodatno spirajo neodporen 
droben material. Ker brežina sega vse do hudournika Hladnik, ki teče okoli 90,00 m oz. 
180,00 m niže in je ni možno na enostaven način podpreti, je treba površinske vode 
speljati stran na stabilen teren, cesto po možnosti razširiti v vkopno brežino in zmanjšati 
površinsko erozijo tako na vkopni kot na nasipni brežini. 

Poleg tega je hudournik Jurjica pod cesto med km 1,114 in km 1,134 spodkopal brežino 
in odnesel celotno cesto tako, da so jo morali v okviru začasne sanacije še enkrat nasuti 
(slika 15). Cesto je zato treba podpreti z daljšim podpornim objektom in zajeti površinske 
vode ter jih speljati do stabilnega terena dolvodno. 
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5.1.1.3 Geološko geomehansko poročilo 

Celotno območje Zgornje Savske doline zaznamuje prelomna tektonika. Najizrazitejši je 
Savski prelom, ki poteka po dolini Save Dolinke in predstavlja naravnogeografsko mejo 
med Julijskimi Alpami na jugu in Karavankami na severu. Raščeno kamninsko podlago 
na podlagi OGK lista Beljak in Ponteba gradijo klastične kamnine karbonske in permske 
starosti. Celotno vodozbirno območje hudournika Hladnik spada v trias, višji predeli na 
vzhodu pa v zgornji in srednji trias. Prevladujeta dolomit in apnenec, najdemo pa tudi 
apnenčaste, glinaste, lapornate skrilavce, peščenjake in konglomerate. V severnih in 
osrednjih predelih hudourniškega območja prevladujeta apnenec in dolomit, južnejše 
predele pa sestavlja po večini brečast konglomerat. Na spodnjih predelih pobočij in v 
izravnanih delih hudourniških jarkov se nahajajo debele pasti pobočnih gruščev, v katere 
se hudourniki močno zajedajo in odnašajo neodporen erozijski drobir. 

Za celotno območje je značilno intenzivno erozijsko delovanje. Tam kjer so tla 
apnenčasta je hudournik izdolbel navpične bregove. Na predelih, kjer so tla sestavljena 
iz dolomitov in skrilavcev, so bregovi nekoliko manj strmi, vendar pogosto nestabilni. 

Konkretno obravnavano prisojno pobočje na desni brežini hudournika Hladnik sestavlja 
masiven in skladnat dolomit in apnenec (karnij), ki ju prekriva le tanjša plast zemlje na 
katerih rastejo večinoma mešani in iglasti varovalni gozdovi slabše kvalitete. Na 
posameznih delih Debele peči pod vrhom Kopica v vodozbirnih območjih hudournikov 
nad cesto med km 0,500 in km 0,870 ter v vodozbirnem območju hudournika Beli potok 
pa so tla gola, skalnata. Travnatih površin je malo, nekaj posameznih senožeti se  
nahaja le v okolici gozdne ceste in v dnu doline 

Zaradi strmih brežin in geološke podlage apnencev in dolomitov je v skladu z izdelano 
erozijsko študijo »Erozijski pojavi in procesi na območju občine Kranjska Gora« (št.: E-
43/12, november 2012) temu pobočju dodeljen najvišji geološki indeks 7.  

5.1.1.4 Hidrološko hidravlični izračun 

Hudournik Hladnik je večji zgornjesavski hudournik, ki zbira vode iz precej vodnatih, z 
grapami prepredenih prisojnih pobočij tega dela Karavank. Celotno vodozbirno območje 
hudournika pahljačaste oblike obsega 9,60 km2 veliko površino, ki je močno razčlenjeno 
in razbrazdano s hudourniškimi jarki ter poteka v smeri SV-JZ. Največji so že opisani 
desni pritoki hudourniki Žlebnica, Beli potok, Zilca, Jurjica in pa zadnji hudournik Jerman, 
ki se v Hladnik izliva že v Gozd Martuljku, okoli 500,00 m pred iztokom v Savo Dolinko. 
Hudournik izvira v več krakih tik pod vrhom Karavank na območju Grajske planine na 
nadmorskih višinah okoli 1740,00 m.n.m., v Savo pa se izliva na višini 730,00 m.n.m. 

Za hudournik Hladnik in njegove pritoke je značilno zelo intenzivno globinsko erodiranje, 
ozke in strme doline ter veliki padci nivelet strug. Struge hudournikov so vrezane globoko 
v skalno podlago in zaradi manjših slapov in tesni težko prehodne.  
 
Na podlagi zgoraj opisanih razmer na celotnem prisojnem pobočju nad desno brežino 
hudournika Hladnik smo za osem največjih hudournikov izračunali njihove pričakovane 
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visoke vode do ceste. Izračun smo izvedli po obrazcu Kresnika na enak način kot v 
prejšnjih projektih ureditev hudournikov na tem območju, pri čemer smo za odtočni 
koeficient za območja s srednjimi nagibi, večinoma neprepustnimi in prekritimi z gozdom 
izbrali α = 0,6. V tabeli 1 so zapisane velikosti vseh osmih vodozbirnih območij do 
prečkanja, ki so prikazani na priloženi pregledni karti (lokacijski prikaz št.: 5.2.1.1) in 
njihove visoke vode s 100 letno povratno dobo ter predlog ureditev prečkanj pod cesto. 
 

odsek 
št. Prečkanje hudournika, lokacija površina 

območja 
pričakovane 
visoke vode 

cevi, mulda,  
škatlast prepust 

    ha Q100 [m3/s] cm 

1 hudournik Žlebnica v km 3,681  112,91 ha 13,87  mulda 

4 hudournik v km 3,260 8,91 ha 1,07 DN 800 

5 hudournik Beli potok v km 3,014 42,47 ha 5,10 mulda 

12 hudournika Zilca v km 1,804   62,34 ha 7,48 obstoječi most 
(škatla 200x200) 

14 hudournik Jurjica v km 1,161 45,46 ha 5,46 škatla160x100 

16 hudournik v km 0,880 1,15 ha 0,14 DN 400 

17  hudournik v km 0,744 8,96 ha 1,08 DN 800 

18  hudournik v km 0,716 3,30 ha 0,40 DN 630 
 
Tabela 1: Pregled hudournikov, površin njihovih vodozbirnih območij, visokih 100 letnih 
voda in predvidenih prečkanj 
 
Na vseh ostalih odsekih z manjšimi zaledji, kjer so visoke vode iz pobočij zaradi 
neurejene odvodnje povzročile precej škode na cesti smo predvideli vgradnjo PEHD cevi 
DN400, ki že pri padcu I = 2,00 % prevajajo 0,26 m3/s. Od teh ima še največjo 
vodozbirno površino hudournik na odseku 16 v km 0,880, kjer pa bo načrtovan prepust iz 
PEHD cevi DN400 tudi prevajal bistveno več, kot so predvidene stoletne vode (glej 
izračun po obrazcu Pabsta v prilogi 1). 
 
Za prevajanje visokih voda hudournika na prečkanju ceste v km 0,716 smo predvideli 
vgradnjo PEHD cevi DN630, ki že pri padcu I = 2,00 % prevaja 0,70 m3/s, kar je bistveno 
več kot so pričakovane visoke vode. Ker pa bo prepust vgrajen s padcem I = 11,90 % bo 
prepust zapolnjen največ do polovice in bo imel še nekaj varnostne višine (glej izračun 
dimenzioniranja cevnega prepusta po obrazcu Pabsta v prilogi 2).  
Za nekaj večja desna hudourniška pretoka, ki cesto prečkata v km 3,260 in km 0,744 
smo predvideli vgradnjo PEHD cevi DN800, ki v skladu z istim obrazcem v prilogi 3 prav 
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tako prevajata precej več kot so izračunane visoke vode. Torej bodo vsi ti prepusti dovolj 
veliki ne le za prevajanje vseh visokih voda, ampak tudi za prevajanje nekaj plavin pod 
pogojem, da bo gorvodno zgrajen ustrezen zajem vode in bo vtok v prepust čim bolj 
tekoč .  

Za prevajanje izredno vodonosnega hudournika Jurjica, ki cesto prečka v km 1,161 pa 
smo izbrali tipski AB škatlast prepust z notranjimi dimenzijami 1,60 m x 1,00 m. Prepust 
bo pri padcu nivelete struge I = 9,10 % prevajal vse pričakovane visoke vode višine 0,70 
m in bo imel še 0,30 m varnostne višine za morebitne plavine (glej dimenzioniranje 
pretočnega profila prepusta po obrazcu Manninga s Pintarjevo redukcijo v prilogi 4). Tak 
prepust smo izbrali zato, ker zaradi strme ceste in skalnate struge ni bilo dovolj višine za 
vgradnjo večjih prepustov. 

Pri prečkanju hudournika Ziljca v km 1,804 gozdne ceste pa bi bilo možno načrtovati 
večji pretočni profil in smo zato predvideli tipski AB škatlast prepust z notranjimi 
dimenzijami 2,00 m x 2,00 m. Zaradi nevarnosti obrusa dna v prepustu bi bilo dno 
prepusta treba tlakovati s kamnom v betonu C20/25 in zaradi zožanja dna struge tlak na 
obeh straneh dvigniti za 0,30 m. Tak pretočni profil bi pri padcu nivelete struge vsaj I = 
3,00 % prevajal vse pričakovane visoke vode že pri višini 1,00 m in bi imel še 0,80 m 
varnostne višine za morebitne plavine (glej izračun po obrazcu Manninga s Pintarjevo 
redukcijo v prilogi 5).  

Vendar pa izgradnja novega prepusta (zaenkrat še) ni predvidena, zaradi česar smo 
predvideli le povečanje pretočnega profila struge v okolici obstoječega mostu tako, da bo 
pretočni profil struge na vtoku pod leseno premostitvijo prevajal čim več visokih voda. 
Obstoječa struga, ki je v dnu široka Bu = 2,90 m z zidovi v naklonu 10 : 1 tako pri padcu 
tlakovane drče I = 15,50 % prevaja visoke vode že pri višini 0,48 m in ima na levi strani 
še 0,35 m varnostne višine, na desni pa nekoliko manj (glej izračun po obrazcu 
Manninga s Pintarjevo redukcijo v prilogi 6). 
 
Na prečkanjih obeh preostalih večjih hudournikov Žlebnica in Beli potok pa bi izgradnja 
dovolj velikih premostitev zahtevala obširnejša dela, pri katerih bi bilo treba urediti tudi 
strugo hudournikov tako gor kot dolvodno od prečkanja. Ker to v okviru sanacije 
obstoječe ceste ni predvideno, smo v skladu z usmeritvami Zavoda za gozdove 
predvideli le izgradnjo povozne betonske mulde preko njega, ki pa bo prevajala vse te 
pričakovane vode. V skladu z izračunom po obrazcu Manninga s Pintarjevo redukcijo v 
prilogi 6 bo tako betonska mulda polkrožne oblike širine 5,50 m na prečkanju hudournika 
Beli potok v km 3,014 prevajala vse visoke vode pri višini 0,30 m.  
 
Podobno bo treba urediti tudi prehod preko zadnjega hudournika Žlebnica v km 3,681, ki 
je že sedaj izveden v zaplavku lesene dvostenske kašte. Ker bi izgradnja dovolj velikega 
mostu preko hudournika zahtevala velika ureditvena dela z rušenjem obstoječega 
dolvodnega kaštnega praga, ki dobro podpira niveleto struge, smo na prehodu predvideli 
izvedbo podobne betonske mulde širine 7,90 m in globine 0,50 m (glej izračun 
prevodnosti po obrazcu Manninga s Pintarjevo redukcijo v prilogi 8). Bo pa zaradi tega 



 
 

stran 6 od 14 

treba poglobiti strugo, znižati preliv kašte in zabetonirati nov polkrožni preliv tako, da bo  
v skladu z izračunom prevodnosti preliva na koncu betonske mulde v prilogi 9 prevajal 
vse visoke stoletne vode.  
V prilogi 10 je priložen tudi izračun potrebne velikosti struge na začetku urejene drče 
gorvodno od prečkanja17, ki bo prevajal vse visoke stoletne vode okoli 1,00 m3/sek že 
pri višini 0,50 m.  
 
Dolžine podslapij smo v prilogi 11 izračunali po formuli Lazareva (po Jevtiču), na podlagi 
katerih bo moralo biti podslapje kaštnega praga pod prečkanjem 1 v km 3,681 dolgo vsaj 
5,00 m, podslapja prepustov in muld na prečkanju hudournikov Beli potok in Jurjica v km 
3,014 in km 1,161 vsaj 4,00 m, podslapje prečkanja hudournika Ziljca v km 1,804 pa bo 
treba zaščititi vsaj na dolžini 4,10 m. 

5.1.1.4 Opis predvidenih del 

Za načrtovano sanacijo gozdne ceste GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim Vrhom je 
geodetsko podjetje Grangeo, d.o.o. izdelalo geodetski posnetek vseh devetnajstih 
odsekov oz. prečkanj in izdelalo podolžne profile po osi strug in ceste ter prečne profile 
čez struge in cesto. Situacije so izdelane v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu 
zato, da bo možno za vse načrtovane ureditve pridobiti tudi GK koordinate. Situacijam je 
pripet tudi obstoječ kataster, ki pa v tem gozdnem prostoru daleč od naselij še ni 
usklajen z dejanskim potekom mej med posameznimi parcelami in je zato nekoliko 
zamaknjen. Ne glede na to smo v vsaki posamezni situaciji vseh devetnajstih odsekov 
oz. prečkanj prikazali tudi parcelne številke v območju katastrske občine 2170 Gozd, saj 
bo pred pričetkom del treba pridobiti tudi notarsko overjena soglasja vseh njihovih 
lastnikov. 

Zaradi velikega števila obravnavanih odsekov, večinoma prečkanj hudournikov smo tako 
v tem tehničnem poročilu kot v projektantskem predračunu združili podobne ureditve s 
tem, da smo v popisu del količine predvidenih del prikazali za vsak odsek posebej. Vseh 
devetnajst odsekov smo označili s številkami od zadnjega prečkanja pri lovski koči na 
koncu gozdne ceste GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim Vrhom proti začetku ceste in jih 
locirali na podlagi, iz karte TTN izmerjene kilometraže, ki se začne z odcepom iz lokalne 
ceste JP 690022 Vah-Vavčar. Vsak odsek oz. prečkanje je prikazan s situacijo v merilu 
M 1 : 100 na svojem tehničnem prikazu s številkami od 5.2.2.1 do 5.2.2.19, zraven pa so 
priloženi tudi značilni prečni profili čez cesto na tistem odseku oz. prerezi čez struge 
hudournikov gorvodno, na vtokih in iztokih prepustov ter strug dolvodno, na nekaterih 
prilogah pa tudi podolžni prerezi po oseh strug ali ceste. 

Načrtovana širina saniranih odsekov gozdne ceste je izvedena v skladu s Pravilnikom o 
gozdnih prometnicah (Ur. l. RS 4/2009) in bo znašala 3,00 m. Cesta bo široka 3,00 m in 
bo imela na zunanji strani 0,50 m široko bankino, na notranji strani pa enako široko 
povozno muldo, ki smo jo na širših odsekih zaradi velikih količin padavinske vode razširili 
na 0,80 m in poglobili. Na vseh ostrejših ovinkih, večinoma na območju prečkanj smo 
cesto glede na razpoložljiv prostor še dodatno razširili, zaradi česar bo treba izvesti tudi 
daljše prepuste. Izjema je le obstoječi most preko hudournika Zilca v km 1,804 na 
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prečkanju 12, ki je širok le 4,00 m, a ga bo možno po izvedeni sanaciji kasneje dodatno 
razširiti.  

Prečni naklon ceste bo na vseh odsekih enoten (I=4,00 %) in bo na ravnih odsekih ter na 
območjih muld in prepustov izveden navzven, na območjih prečkanj prepustov DN 400 
pa navznoter z izvedbo povozne mulde oz. koritnice ob notranjem robu in novimi 
prepusti. Za odvod vode iz ceste smo na najstrmejših odsekih ceste predvideli vgradnjo 
dodatnih kovinskih dražnikov. 

I. Prepusti iz PEHD cevi DN400 na prečkanjih 2, 3, 11, 13 in 19 

Na območju prečkanj 2 v km 3,649, 3 v km 3,600,11 v km 1,904, 13 v km 1,482 in pri 
zadnjem (prvem) prečkanju 19 v km 0,313 smo predvideli dodatno odvodnjo zaledne 
vode z izvedbo daljših povoznih kamnitih muld širine 0,50 m oz. 0,80 m, vgradnjo jaškov 
iz betonskih cevi ǿ 60 oz. ǿ 80 z betonskimi pokrovi, prepusti iz kanalizacijskih PEHD 
cevi DN400 različnih dolžin, vtočnimi in iztočnimi glavami prepustov in podajnimi 
predložji. Enak prepust smo predvideli tudi za odvod meteornih voda iz brežine in ceste 
nad usadom na odseku 16 med km 0,861 in km 0,878. 
Zajem površinskih voda iz brežine in ceste, ki se splanira z naklonom I = 4,00 % proti 
notranjemu robu ceste se izvede s povozno muldo širine vsaj 0,50 m, ki se jo po 
možnosti razširi na 0,80 m in poglobi na 0,30 m. Minimalni vzdolžni naklon mulde mora 
biti vsaj enak prečnemu sklonu ceste in mora biti dobro utrjena, povozna in dovolj 
globoka za prevajanje vseh padavinskih voda iz tega odseka. V trdi podlagi posebna 
zaščita mulde ni potrebna, v bolj neodporni zemljini in pri večjih vzdolžnih naklonih pa jo 
je treba dodatno obložiti z bolj grobim, neprepustnim materialom, v skrajnem primeru 
tlakovati z lomljencem. Gorvodno od prečkanja 12 smo zaradi prostora za deponijo lesa 
in vlake, iz katere priteče velika količina zajete vode namesto mulde predvideli večji 
zemljat odvodni jarek, ki pa se ga izvede ob robu vlake . 
Na koncu tega jarka smo gorvodno od vtoka v prepust predvideli izvedbo drče iz kamnite 
zložbe v suho dolžine 3,00 m in vtok v prepust zaščitili z vtočno glavo.  

Pri prepustih na prečkanju 3, 11, 16 in 19 smo na vtoku predvideli vgradnjo jaškov iz 
betonskih cevi ǿ 80 z betonskimi pokrovi, ki se jih izvede na podložnem betonu v vznožju  
pobočja. Na koncu odvoda zajete vode iz pobočja med prečkanjem 1 in 2 in na odseku 
15 se ob rob ceste postavi jašek iz betonske cevi ǿ 60, ki se ga umakne v vznožje strme 
skalne brežine (glej sliko 2). Na vseh teh jaških se pod pokrovi iz zgornje strani izdela 
čim večjo odprtino za vtok zajete vode in dno čim bolj poglobi tako, da bo pod vtokom 
cevi ostalo še nekaj prostora za spran material. 

Za odvod zajete vode pod cesto smo na vseh teh prečkanjih predvideli vgradnjo različno 
dolgih rebrastih kanalizacijskih PEHD cevi DN400, SN8. Prednost teh cevi je njihova 
obodna trdnost, gladka notranjost z večjo pretočnostjo, majhna teža, možno jih je rezati 
in možno vgraditi brez podložnega betona 
Cevi se polaga na izravnano izkopano dno neposredno na peščeno posteljico, ki mora 
biti enaka širini jarka. Po izravnavi in stabilizaciji jarka se oblikuje ležišče, ki se prilega 
zunanji strani cevi, njegova globina ležišča pa je odvisna od kota naleganja – le ta v 
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našem primeru znaša 120º. V kolikor s premalo globino ne dosežemo potrebnega kota 
naleganja je potrebno bočno podsipavanje ter komprimacija do višine kota naleganja. Na 
mestu spojev se izvedejo poglobitve za spojnice cevi, tako da cev nalega po celotni 
dolžini cevi.  
Po končani montaži prepusta se prične z izvedbo stranskega zasipa. Še posebej je 
potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko 
povzročijo prevelike deformacije cevi. Ob izvedbi zasipa se smer in višinska lega 
prepusta ne smeta spremeniti, prav tako je potrebno skrbno vgraditi zgornji sloj 
posteljice, da so praznine pod cevjo zapolnjene z zgoščenim materialom. 
Stranski zasip se izvaja s kamnitim materialom granulacije do 32 mm. Utrjevanje 
izvajamo s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo – »žaba«, vibracijske 
plošč). Debelina posameznih slojev znaša od 0,20 m do 0,30 m. Pokrivna plast se utrjuje 
samo ob strani, pri debelini večji od 0,40 m pa lahko pričnemo z valjanjem po celotni 
širini do zahtevane zbitosti 97 % po Proctorju.   

Na iztoku cevi se izdela iztočno glavo prepusta iz kamna v betonu C20/25, ki se jo 
oblikuje v naklonu terena (običajno 1 : 1): Pod tem naklonom se prireže tudi 
kanalizacijska cev. Glava se (razen na odseku 15) pozida polkrožno do vrha brežine oz. 
do izvedene bankine ter na koncu zafugira. Kamen za oblogo mora biti premera nad 0,30 
m z vsaj eno ravno ploskvijo brez kapilarnih razpok in se ga na gradbišču lahko tudi 
ročno obdela. 

Njegovo podslapje se na koncu prečkanj 2, 3, 15 in 19 na dolžinah od 2,30 m do 3,00 m 
zaščiti z razpršilnim objektom iz kamnite zložbe v suho – kamnometom, ki se ga na 
koncu podpre s štirimi lesenimi piloti Φ20 dolžine 2,50 m. Kamnomet se izvede strojno iz 
večjih skal lomljenca, vzdolžno v obliki sinusoide in prilagodi terenu tako, da se voda na 
koncu razdeli po pobočju na širini okoli 2,00 m. Na iztoku iz prepustov prečkanj 11 in 13 
se izvede le krajši kamnomet, na koncu prepusta na odseku 15 pa iztočna glava ni 
potrebna. 

Ob koncu del bo treba cesto v območju vseh prepustov z grederjem izravnati v naklonu I 
= 4,00 % proti notranjemu robu ceste, na ustrezno deponijo odpeljati morebiten višek 
neutrjenega erozijskega materiala, ki so ga na cesto nametali po havariji, cesto nasuti s 
tamponskim drobljence TD32 v debelini do 20 cm in utrditi do zahtevane zbitosti 97 % po 
Proctorju. Pri tem se po že opisanem postopku uredijo tudi mulde in nasuje bankina. 
Poleg tega se še dodatno poškodovane brežine v okolici prepustov strojno izravnajo, po 
potrebi poškarpirajo zgornji robovi brežin in zatravijo. 

II. Prepusti iz PEHD cevi DN630 in DN800 na prečkanjih 4, 17 in 18 

Na prečkanjih 4 v km 3,260, 17 v km 0,744 in prečkanju 18 v km 0,716 smo zaradi večje 
zaledne površine hudournikov na prečkanju načrtovali prepuste večjih dimenzij, 
obsežnejša pa so tudi načrtovana ureditvena dela.  

Tako je bilo na prečkanju 4 v km 3,260 zaradi prevajanja vseh visokih voda iz jarka nad 
cesto po prepustu dolvodno namesto obstoječega prepusta ǿ 30 treba predvideti 
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ustrezen zajem teh voda, podporo ceste na iztoku in njihovo umiritev dolvodno od iztoka. 
Zato smo gorvodno od vtoka predvideli izgradnjo 5,00 m dolge sinusoidalne drče iz 
kamna v betonu C16/20, s katero se zajeto hudourno vodo čim hitreje spelje do vtoka v 
predviden nov prepust iz kanalizacijskih PEHD cevi DN800, SN8 dolžine 7,00 m.  
Vtok v prepust se zaščiti z vtočnim zidom iz kamna v betonu C20/25, prav tako njegov 
iztok. Ker je v jaku pod cesto nametano veliko nenosilnega erodiranega materiala iz 
struge gorvodno, je polkrožni iztočni zid s stopnjo 0,40 m treba temeljiti na štiri lesene 
pilote ǿ 25 dolžine 4,00 m. Podslapje se nato na dolžini 4,00 m zaščiti z grobo drčo iz 
kamna v betonu C16/20 in podpre s tremi lesenimi piloti ǿ 20 dolžine 2,50 m ter zaključi 
s podajnim predložjem dolžine 2,00 m v obliki kamnometa.  
Prepust se enako kot prepuste DN400 zasuje s tamponskim drobljencem TD32 in utrdi, 
prav tako se izravna cesta na obravnavanem odseku in gramozira. 

Na podoben način se sanira tudi prečkanje 17 v km 0,744 z vgradnjo novega prepusta 
iz kanalizacijskih PEHD cevi DN800 dolžine 9,00 m. Na vtoku smo predvideli izgradnjo 
5,00 m dolgo sinusoidalno drčo iz kamna v betonu C16/20, ki bo zajela vodo v ozkem 
jarku na vrhu brežine gorvodno in jo po nasipni brežini odvedla do vtoka v prepust.  
Tudi pri tem prečkanju bosta vtok in iztok iz prepusta zaščitena z zidovi iz kamna v 
betonu C20/25 s tem, da bo iztočni zid bistveno večji kot pri prečkanju 4. Iztočni zid na 
prečkanju 17 s stopnjo 1,00 m bo ločne oblike dolžine 9,00 m, pri čemer bo levi konec 
zidu zaradi vzpona ceste v naklonu I = 16,70 % 1,50 m višji kot desni. 
Podslapje bo na dolžini 4,00 m prav tako zaščiteno z grobo drčo iz kamna v betonu 
C16/20 in podprto s tremi lesenimi piloti ǿ 20 dolžine 2,50 m ter s podajnim predložjem 
dolžine 2,00 m.  
Prepust izveden s padcem I = 11,90 % se zasuje s kvalitetnejšim kamnitim materialom 
pridobljenem pri izkopu in utrdi do predpisane zbitosti ter na vrhu nasuje s tamponskim 
drobljencem TD32, s katerim se gramozira tudi ostala cesta. Ker pa je cesta na tem 
celotnem odseku izvedena z večjim padcem, je treba končni planum ceste utrditi s štirimi 
novimi kovinskimi dražniki.    
 
Za prevajanje vseh visokih voda v sosednjem prečkanju 18 v km 0,716 pa bo pod cesto 
treba vgraditi kanalizacijskih PEHD cevi DN630 dolžine 7,00 m in vtok ter iztok zaščititi z 
zidovoma iz kamna v betonu C20/25. Iztočni zid s stopnjo 1,00 m bo v celoti dolg 10,50 
m in bo z njim istočasno podprta tudi cesta nad usadom na desni brežini. V tem zidu smo 
za prevajanje zalednih voda predvideli tudi vgradnjo treh odcednic iz PEHD cevi DN200. 
Drče na vtoku in podslapje na iztoku pa zaradi skalnatega terena ne bo treba izvesti. 

III. AB mulde na prečkanjih 1, 5, 6, 7, 8, 9 in 14 

Na prečkanjih večine preostalih hudournikov pa smo v skladu z napotki Zavoda za 
gozdovi predvideli izvedbo le izvedbo armiranobetonske mulde na cesti z ureditvijo 
vtokov in iztokov. Na večini prečkanj teh največjih hudournikov so dolvodno od prečkanja 
že izvedene podporne lesene dvostenske kašte, s katerimi so dvignili niveleto strug 
hudournikov v območju prečkanj in ki dobro podpirajo cesto.  
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Tako je prečkanje največjega hudournika Žlebnica v km 3,681 pri lovski koči na koncu 
gozdne ceste podprto z kašto s stopnjo okoli  2,00 m (glej sliko 1). Ker je kašto možno 
ohraniti, smo zaradi prevajanja visokih voda po muldi preko ceste predvideli le poglobitev 
struge v širini okoli 8,00 m višini okoli 0,50 m ter znižanje krone kašte. Pri tem se zgornji 
dve oblici v širini mulde odreže in izkoplje za ležišče betonske mulde. Na sprednjem, 
lomljenem delu kašte se izvede podporni polkrožni opaž za ločno oblikovan odkap 
mulde, ki mora biti širok vsaj 0,20 m in mora zagotavljati, da se bo voda prelivala preko 
kašte v podslapje. Prav tako se zaopažita tudi oba robova mulde višine 0,20 m, na 
gorvodnem robu mulde pa v dno struge zgradi 11,00 m dolg talni prag iz kamna v betonu 
C20/25 s polkrožno oblikovano krono širine 0,60 m in višine 0,50 m ter z dodatnim 
dvigom kril za 0,30 m. Talni prag globine 1,00 m pod niveleto struge se izvede za zaščito 
AB mulde s tem, da bo zidan talni prag iz kamna v betonu preprečeval tudi krušenje in 
obrus njenega čela. Polkrožno muldo globine 0,50 m in debeline 0,20 m se nato 
zabetonira s padcem I = 8,80 % s črpnim betonom C25/30, pri čemer se na dno vgradi 
tudi armaturna mreža Q283.   

Ker obstoječa kašta ni zaščitena, je treba v podslapju izvesti 5,00 m dolgo podslapje iz 
grobe kamnite zložbe v betonu C16/20, v katerem se zajamejo vse visoke vode, ki se 
bodo prelile preko mulde in speljejo v strugo hudournika dolvodno. Dno struge v 
podslapju se zato na koncu zoža na 1,50 m in podpre s tremi lesenimi piloti ǿ 20 dolžine 
2,50 m ter zaključi s podajnim predložjem dolžine 2,00 m v obliki kamnometa.  
Da pri prečkanju polnih gozdarskih kamionov s polpriklopniki ne bi prihajalo do lomov, je 
na koncu treba precej znižati niveleto ceste na levi brežini in postono dvigniti cesto na 
desni. Nato se celotna cesta v okolici prehoda nasuje s tamponom TD32 in utrdi do 
predpisane zbitosti. 

Na enak način kot prečkanje hudournika Žlebnica se izvede tudi AB mulda in zaščiti 
struga v območju prečkanja hudournika Beli potok v km 3,014. Na začetku nekoliko 
daljše mulde dolžine 7,75 m se izvede podoben talni prag dolžine 8,50 m in širine 0,60 
m. Ker pa je vodozbirno območje hudournika Beli potok manjše kot hudournik Žlebnik, je 
mulda široka le 5,50 m in globoka le 0,30 m. Na koncu mulde se obstoječa lesena kašta 
prav tako zniža za okoli 0,40 m in preko nje mulda podaljša za 0,20 m. Zaradi skalnega 
dna struge dolvodno od prečkanja pa posebna zaščita podslapja ni potrebna. 

Tudi naslednja štiri prečkanja hudournikov št. 6, 7, 8 in 9 v km 2,911, km 2,771, km 
2,730 in km 2,694 se izvede na enak način kot prečkanje hudournika Beli potok vendar 
brez uvajalnega praga, saj se AB mulda gorvodno priključi direktno na dno večinoma 
skalnate struge. AB mulde bodo na teh odsekih nekoliko tanjše in bodo imele krajše, 
3,00 m dolga in ožja podslapja. Bo pa v vseh teh primerih podslapje pod kašto treba 
zaščititi z grobo kamnito zložbo v betonu C16/20 in jih na koncu podpreti s tremi lesenimi 
piloti ǿ 20 dolžine 2,50 m in podajnim predložjem dolžine 2,00 m. Poleg tega bo na 
prečkanjih št. 6 v km 2,911 in št. 7 v km 2,771 na koncu mulde treba zgraditi nova 
podporna zidova iz kamna v betonu C20/25 dolžine 6,00 m in 7,50 m, pri katerih pa je 
prav tako preko krone zidov treba izvesti 0,20 m dolg odkap. 
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Nekoliko drugače smo predvideli le zadnjo muldo na prečkanju hudournika Jurjica v 
km 1,161, ki je že sedaj speljan skozi poddimnezioniran prepust iz betonskih cevi ǿ 40. 
Ker zaradi strme ceste ni bilo možno izvesti AB muldo na cesti, zaradi skalnate struge pa 
ni bilo dovolj višine za vgradnjo večjih prepustov, smo predvideli vgradnjo novega 
prepusta iz treh AB tipskih škatlastih prepustov (kanalet) notranjih dimenzij 1,60 m x 1,00 
m x 2,00 m. Prepust s padcem I = 9,10 m se postavi na podložni beton C12/15. Po 
postavitvi škatlastih okvirjev, se rege med posameznimi elementi na vseh straneh 
zatesni s trajno elastično zmesjo za stike, zunanje stene premaže z zaščitnim slojem in 
jih od strani zaščiti čepasto folijo.  
Na obeh čelih prepusta se nato pod nagibom 5 : 1 izvedeta vtočni in iztočni zid iz kamna 
v betonu C20/25. Nekoliko drugače kot drugje smo predvideli ureditev vtoka, pri katerem 
se krila vtočnega zidu izvedeta pod kotom 45o v obe brežini, v vmesnem prostoru pa 
skalno dno spikira v obliki sinusoide in izvede priključek do vtoka. 
Prepust se nato iz strani zasuje s kamnitim materialom v plasteh deb. 0,30 m in sproti 
utrdi do višine vrha prepusta (do 98 % po Proctorju). Nato se zaradi plitvega nasipa 
ceste in zaradi zmanjševanja pritiska na zgornjo steno škatle na vrhu prepusta 
zabetonira plošča iz betona C25/30 deb. 0,15 m, ki se na obeh straneh podaljša še 
preko zasipa za prepustom do raščenega terena v celotni širini 4,00 m in vanjo vgradi 
armaturno mrežo Q283. Cesta na ovinku se nato do konca nasuje s pripeljanim 
tamponskim drobljencem TD 32, splanira in utrdi. 
 
Podslapje se enako kot pri drugih prečkanjih zaščiti z grobo kamnito zložbo v betonu 
C16/20 in na koncu podpre s tremi lesenimi piloti ǿ 20 dolžine 2,50 m ter podajnim 
predložjem - kamnometom dolžine 2,00 m 

Na koncu bo cesto pri vseh teh prečkanjih posebno na dolvodni strani treba dvigniti nad 
obstoječo niveleto in tako pridobiti potrebno višino za betonsko muldo globine od 0,25 m 
do 0,50 m. Cesto se zato na dolvodni, desni strani začne nasipavati že vsaj 15,00 m 
pred prečkanjem in tik pred muldo na obeh straneh izvede polkrožno zaokrožitev. Tako  
valovito obliko ceste v območju prečkanj z muldami bo treba oblikovati tudi v okviru 
vzdrževanja ceste, saj bo le na ta način zagotovljeno, da visoke vode iz hudournikov 
gorvodno ne bodo zopet poškodovale ceste, z nje odnašale tamponski material in nanjo 
nanašale erozijski material iz vzvodnih jarkov.   

 IV. Sanacija ceste na odsekih 10, 15 in 16 

Na odseku 10 med km 2,647 in km 2,667, na odseku 15 med km 1,114 in km 1,134 in na 
odseku 16 med km 0,861 in km 0,878 pa so se padavinske vode v neurju dne 
14.11.2019 iz pobočja nad cesto skoncentrirale na že tako nestabilno nasipno brežino in 
nasip ceste na daljši razdalji odnesel v dolino. Ker brežina na odseku 10 in 16 sega vse 
do hudournika Hladnik, ki teče okoli 90,00 m oz. 180,00 m niže je ni možno na 
enostaven način podpreti.  
Zato smo predvideli le njeno delno razširitev v vkopno brežino, zmanjšanje površinske 
erozije na nasipni brežini in škarpiranje zgornjih robov nad cesto. Na najožjem delu med 
km 2,655 in km 2,667 smo tako predvideli pikiranje skalne stene nad cesto, na vseh 
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ostalih brežinah na obeh odsekih pa se poseka nagnjena drevesa na vrhu vkopne 
brežine in poškarpira njun previsni rob. Poleg tega se za zajem površinske vode iz jarka 
nad cesto ob notranjem robu odseka 16 izvede povozna kamnita mulda in vse zbrane 
vode po novem prepustu iz PEHD cevi DN400 spelje na stabilno brežino dolvodno. 
Za preprečitev spiranja drobnega materiala iz splazelega nasipa ceste pa smo na obeh 
odsekih na vrhu brežine predvideli izvedbo nizkih, 0,20 m visokih lesenih popletov v štirih 
vrstah dolžine od 17,00 m do 20,00 m na odseku 10 in v treh vrstah dolžine od 15,00 m 
do 11,00 m na vkopni ter eni vrsti dolžine 15,00 m na nasipni brežini na odseku 16.  
Na koncu se cesta nasuje s tamponskim materialom in brežine zatravijo.  

Na odseku 15 med km 1,114 in km 1,134 pa je bilo zaradi krajše in manj strme brežine 
nad hudournikom Jurjica možno predvideti daljšo in močnejšo oporo nasipa ceste. Za 
podporo nasipa smo zato okoli 5,00 m pod cestiščem predvideli izgradnjo 20,00 m dolge 
lesene dvostenske kašte polnjene z lomljencem višine 3,30 m. Podpiranje nasipa ceste s 
podajno leseno kašto smo izbrali zato, ker so njene obremenitve enakomerno 
razporejene po celotni širini temeljnih tal, je dobro prepustna za zaledne vode, obenem 
pa služi svojemu namenu tudi, če jo pritiski zalednega nasipa morebiti nekoliko 
premaknejo oz. se premakne nasut material izpod in izpred njenih temeljev. Ker bo od 
spredaj skoraj v celoti tudi zasuta s izkopanim materialom in od zadaj z nasipom ceste, 
bo trajnost lesa daljša, saj ne bo toliko izpostavljena atmosferskim vplivom. Da bi pa 
kašto še dodatno utrdili in preprečili morebitno premikanje zaradi dodatnih nepredvidenih 
zalednih pritiskov ceste pa smo predvideli njeno podporo z, na vsake 1,30 m zabitimi 
lesenimi piloti Φ 25 dolžine 4,00 m.  
Temelji podpornega objekta se med izvedbo prilagodijo podlagi tako, da bo v celoti 
postavljena na stabilni matični podlagi. Kašta se izvaja po kampadah v dolžini prečnih 
oblic (okoli 4,00 m) in se jo sproti ročno zapolnjuje z lomljencem premera od 0,20 m do 
0,50 m ter gradi postopno in stopničasto. Ves izkopan material se sproti odvaža na 
stabilen teren v bližini, pri čemer se kvalitetnejši nasipni material na koncu lahko uporabi 
za zasip za objektom. Ker bodo dela v globokem izkopu pod cesto zelo nevarna, je 
potrebno izvesti vse potrebne ukrepe za varno delo in zaradi spodkopavanja cestnega 
nasipa cesto ob izkopu za temelje v celoti zapreti za promet. 

Leseno kašto iz borovega lesa se izvede tako, da se na izkopane in s strani projektanta 
prevzete temelje vzdolžno na medsebojni razdalji okoli 1,40 m položi dve vzdolžni 
olupljeni borovi ali macesnovi oblici Φ 25 cm, na kateri se nato prečno iz oblic premera Φ 
15 do Φ 25 cm izdela dno kašte. Za utrditev temeljev kašte in preprečitev vzdolžnega 
premika se na vsake 1,30 m pred sprednji vzdolžni oblici zabije ošiljene lesene pilote Φ 
25 m dolžine 4,00 m. Na to osnovo se nato vzdolžno na obeh straneh vgrajuje olupljene 
oblice iz macesnovega ali borovega lesa, ki se jih med seboj poveže s prečnimi tanjšimi 
oblicami in pritrdi s kovanimi žeblji iz RA 6 oz. RA 8 dolžine do 60 cm. Pred zabijanjem 
žebljev se v oblice izvrta luknje ustreznega premera zato, da se konci prečnikov ne bi 
razklali. Tako pripravljeno ogrodje se nato strojno ročno zapolni s kamenjem debeline do 
0,50 m, ki se jih na obeh licih z ravno ploskvijo zaklini za zunanje oblice tako, da se iz 
kašte kasneje ne bo vsipavalo drobno kamenje. Prednje lice kašte se oblikuje v naklonu  
5: 1 in od spredaj zasuje z izkopanim materialom, zadnja stena pa zasuje s 
kvalitetnejšim prepustnim izkopanim materialom in utrdi v plasteh debeline 0,30 m.  
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Za odvod površinske vode iz pobočja nad cesto od prečkanja 14 se na notranji strani 
ceste pod skalno brežino izvede povozno muldo širine 0,50 m in spelje v jašek iz 
betonske cevi ǿ 60, ki se ga umakne v vznožje strme skalne brežine. Iz jaška se nato 
zajeta voda na dolžini 7,00 m spelje po PEHD ceveh DN400 direktno na krono kašte, 
zaradi česar posebni razpršilni objekt ni potreben. 

Tudi na tem odseku se cesta na koncu nasuje s tamponskim drobljencem TD 32 in utrdi, 
nasipna brežina pa splanira in zatravi. 

V. Most na hudourniku Zilca na prečkanju 12 v km 1,161 

Zadnje prečkanje pa se nahaja v km 1,161, kjer je preko hudournika Zilca že zgrajen 
most z leseno premostitvijo širine 4,00 m. Mostna odprtina je v dnu, ki je zaščiteno s 
kamnitim tlakom široka 2,90 m, višina do lesenega prekritja pa znaša od 0,60 m do 0,83 
m, kar je ravno dovolj za prevajanje vseh visokih voda z minimalno varnostno višino. Ker 
obnova mostu z večjo pretočno odprtino v okviru teh sanacijskih del ni načrtovana, smo 
predvideli le povečanje pretočnega profila struge dolvodno od mostu in zaščito 
obstoječega spodkopanega kamnitega tlaka s tlakovanjem dna struge s kamnom v 
betonu C16/20 na dolžini 1,70 m in podporo mostu. 

Obe brežini dolvodno od mostu se na dolžini 1,70 m se zaščitita z zidom iz kamna v 
betonu C20/25 z, v dnu razširjeno peto in temelji globine 0,80 m. Zidove se prilagodi 
obstoječima opornikoma in izvede tako, da jih bo možno kasneje tudi prekriti z leseno 
premostitvijo in preozek most s tem razširiti.  

Ureditev dolvodno od mostu se zaključi z novim pragom iz kamna v betonu C20/25, ki se 
prizida pred obstoječo naravno skalno stopnjo. Podslapje praga bo na dolžini 4,10 m 
treba zaščititi s kamnito zložbo v suho, pri čemer se tlak poglobi in v njem uredi tolmun 
globine 0,30 m. Na koncu pa se dno struge na dolžini 2,00 m še obloži z večjimi skalami 
– podajnim predložjem v obliki kamnometa ter zaščiti s tremi lesenimi piloti ǿ 20 dolžine 
2,50 m.  

Tudi na tem odseku bo treba cesto pred prečkanjem v ovinku dodatno nadvišati s 
pripeljanim tamponskim drobljencem TD32 in urediti bolj širok uvoz na ozko premostitev. 

 

Poleg opisanih del na devetnajstih odsekih oz. prečkanjih bo treba sanirati tudi preostale 
odseke, v neurju 14.11.2019 močno poškodovane gozdne ceste. Cesto bo tako treba na 
celotni trasi poravnati z grederjem, jo dosuti s pripeljanim tamponom in utrditi. Poleg tega 
bo treba tudi urediti površinsko odvodnjo po povoznih muldah in v planum ceste na 
najstrmejših odsekih vgraditi dodatne kovinske dražnike. 

5.1.1.5 Zaključek 

Ker bo sanacija gozdne ceste GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim Vrhom »zaradi 
preprečitve širjenja posledic naravne nesreče ali preprečevanja posledic ponovitve 
naravne nesreče na vplivnem območju naravne nesreče« v skladu z 50.členom Zakona 
o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur.l. RS št.: 114/05, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 



 
 

stran 14 od 14 

17/14)) izvedena v javno korist in zanjo ni potrebno pridobivanje gradbenega dovoljenja. 
Bo pa moral investitor pred sanacije v skladu z zakonodajo izkazati »pravico graditi«. 
Zato bo kot dokazilo o pravici graditi moral predložiti dokazilo o lastninski ali drugi stvarni 
pravici ali o kateri drugi pravici, na podlagi katere bo lahko investitor na obravnavanih 
parcelah oziroma zemljišču izvajal gradnjo. 

Gradnja se bo izvajala na parcelah št.: 304, 425/33, 432/16, 433/1, 434/1, 434/2, 435/10, 
435/16, 435/17, 435/18, 435/25, 435/27, 435/28, 435/31, 435/32, 435/34, 435/35, 
435/39, 437/2, 437/3, 437/8, 437/9, 437/13, 437/14, 437/16,  437/19, 437/22, 437/24 in 
437/25, vse k.o. 2170 Gozd. Ker je večina teh parcel v privatni lasti bo torej pred 
pričetkom del za te parcele treba pridobiti notarsko overjena soglasja. 

Poleg tega bo v okviru načrtovanja sanacije gozdne ceste GC 021320 Srednji Vrh-za 
Lepim Vrhom treba pridobiti tudi mnenja oz. soglasja od naslednjih soglasodajalcev: 

 Direkcije RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj 
 Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, Kranj  
 Zavoda za gozdove, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled in 
 Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1B, Kranjska Gora 

Ker se celotno območje trase ceste nahaja na prepustnem vodovarstvenem in erozijsko 
ogroženem območju bo moral izvajalec upoštevati posebne predpise iz varovanja okolja 
pred onesnaženjem. Zaradi tega vsa pripeljana mehanizacija, kamioni in stroji ne smejo 
izpuščati goriva, olj in maziv, kar je potrebno dokazati z ustreznimi certifikati pred 
njihovim dovozom na gradbišče. Poleg tega je treba zagotoviti, da se vsi stroji, prevozna 
sredstva in agregati z gorivom oskrbujejo na zavarovanem mestu, zaščitenem pred 
izlivom tekočin izven območja gradnje, kjer se tudi podmazujejo. Ob cesti pa bo v skladu 
z Pravilnikom o ureditvi gradbišča treba postaviti tudi prenosni kemični WC in gradbiščno 
barako za nujni gradbeni material. Ves preostal gradbeni material, prenosno ročno 
orodje in stroje pa se mora na gradbišče dostavljati sproti skupaj z gorivom in mazivi ter 
gradbene odpadke sproti odvažati.  

Sanirano gozdno cesto GC 021320 Srednji Vrh-za Lepim Vrhom bo v skladu z 20. 
členom Pravilnika o gozdnih prometnicah (Ur. l. RS 4/2009) treba označiti z opozorilno 
tablo »Gozdna cesta, uporaba na lastno odgovornost«. 
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PRILOGE  K  TEHNIČNEMU  POROČILU 

 
Priloga 1:     IZRAČUN PREVODNOSTI PREPUSTA DN 400 
          - po Pabstu 

 

Priloga 2:     IZRAČUN PREVODNOSTI PREPUSTA DN 630 
          - po Pabstu 

 
Priloga 3:     IZRAČUN PREVODNOSTI PREPUSTA DN 800 
          - po Pabstu 

 
Priloga 4:     DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA PREPUSTA 
          - po Manningu s Pintarjevo redukcijo 

 
Priloga 5:     DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA PREPUSTA 
          - po Manningu s Pintarjevo redukcijo 

 
Priloga 6:     PREVODNOST OBSTOJEČEGA PROFILA STRUGE NA VTOKU 
          - po Manningu s Pintarjevo redukcijo 

 
Priloga 7:     DIMENZIONIRANJE BETONSKE MULDE NA CESTI 
          - po Manningu s Pintarjevo redukcijo 

 
Priloga 8:     DIMENZIONIRANJE BETONSKE MULDE NA CESTI 
          - po Manningu s Pintarjevo redukcijo 

 
Priloga 9:     DIMENZIONIRANJE PRELIVA PODPORNEGA PRAGA 
          - po obrazcu Wehrmanna 

 
Priloga 10:     DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA STRUGE 
          - po Manningu s Pintarjevo redukcijo 

 
Priloga 11:     IZRAČUN DOLŽIN PODSLAPIJ 
          - po formuli Lazareva (po Jevtiću) 
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5.2   GRAFIČNI DEL 

5.2.1 Lokacijski prikazi  

 
5.2.1.1 Pregledna karta  M   1 : 10 000 

5.2.1.2 Pregledna situacija 1 M   1 : 2 000 

5.2.1.3 Pregledna situacija 2 M   1 : 2 000 

5.2.2 Tehnični prikazi   

5.2.2.1 Prečkanje hudournika Žlebnica v km 3,681 M   1 : 100 

5.2.2.2 Prečkanje 2 v km 3,649 M   1 : 100, M 1 : 50 

5.2.2.3 Prečkanje 3 v km 3,600 M   1 : 100 

5.2.2.4 Prečkanje 4 v km 3,260 M   1 : 100 

5.2.2.5 Prečkanje hudournika Beli potok v km 3,014 M   1 : 100 

5.2.2.6 Prečkanje 6 v km 2,911 M   1 : 100 

5.2.2.7 Prečkanje 7 v km 2,771 M   1 : 100 

5.2.2.8 Prečkanje 8 v km 2,730 M   1 : 100 

5.2.2.9 Prečkanje 9 v km 2,694 M   1 : 100 

5.2.2.10 Usad pod cesto med km 2,647 in km 2,667 M   1 : 100 

5.2.2.11 Prečkanje 11 v km 1,904 M   1 : 100 

5.2.2.12 Prečkanje hudournika Zilca v km 1,804 M   1 : 100 

5.2.2.13 Prečkanje 13 v km 1,482 M   1 : 100 

5.2.2.14 Prečkanje hudournika Jurjica v km 1,161 M   1 : 100 

5.2.2.15 Usad pod cesto med km 1,114 in km 1,134 M   1 : 100 

5.2.2.16 Usad pod cesto med km 0,861 in km 0,878 M   1 : 100 

5.2.2.17 Prečkanje 17 v km 0,744 M   1 : 100 

5.2.2.18 Prečkanje 18 v km 0,716 M   1 : 100 

5.2.2.19 Prečkanje 19 v km 0,313 M   1 : 100, M  1 : 50 
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GRANGEO d.o.o. 

Dole pri Polici 36 

1290 Grosuplje 

 

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA 
 

 
1. Naročnik geodetskega načrta:        Belca d.o.o. 

      Pribinova ulica 5 

      1000 Ljubljana 

 

2. Odgovorni geodet  Andrej Grilc, uni. dipl. inž. geod., indentifikac. št.: Geo 0215  

 

potrjujem, 
 
da je geodetski načrt št.42/2020 izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v 3. točki 

tega certifikata. 

 
3. Namen uporabe geodetskega načrta:   

Za izdelavo gradbene dokumentacije  

 

4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:  

  

 

Podatki Vir podatkov Podjetje Datum  Natančnost 

Geodetske točke GNSS izmera Grangeo d.o.o. Februar,2020 ±0.06m-3.00m 

Topografija terenska izmera Grangeo d.o.o. Februar,2020 ±0.06m-3.00m 

Objekti  

Vodovod 

 

komunalne, energetske in 

telekomunikacijske 

infrastrukture 

 

 

 

    

Zemljiške parcele digitalni 

katastrski načrt 

Geodetska 

uprava 

Republike 

Slovenije 

Februar,2020 ±8.00m 

 

5.  Pogoji za uporabo geodetskega načrta:  

Geodetsko osnova je bila določena na osnovi GNSS opazovanj. Ker je območje slabo pokrito s signalom 

'mobilne telefonije' se natančnost točk (absolutna) razlikuje po posameznih odsekih. Če se stanje na 

terenu po dnevu izdelave geodetskega načrta spremeni, potem odgovorni geodet ne jamči, da je geodetski 

načrt še uporaben za namen, za katerega je bil izdelan. Geodetski načrt je izdelan in predan naročniku 

tudi v digitalni obliki (dwg format). Vsebina digitalnega posnetka je identična vsebini potrjenega na 

papirju izrisanega geodetskega načrta. Spreminjanje vsebine digitalnega geodetskega načrta ni dovoljeno. 

      

 

  

   ...............................................                      ............................................................... 
                (osebni žig in podpis odgovornega geodeta)   (žig geodetskega podjetja, podpis odgovorne osebe) 

 

Grosuplje, 30.03.2020 
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5.1.2 lzračuni

5.1.2.1 Popis dei s predizmerami

I. Prepusti iz PEHD cevi DN400 na prečkanjih 2, 3, 11, 13 in 19

I ŠifrjPostavka knotEl 2 I I I 13 19 I skupaj

1.0 PREDDELA —

1.1 ZAKOLIČBA asi rn 30,00 30,00 30,00 75,00 30,00 195,00

1.2 ZAKOLIČBAOBJEKTA ura 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

1.3 PREČNI GRADBENI PROFILI kos 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

1.4 STROJNI POSEK GRMOVJA m2 5,00 5,00

1.5 STROJ NI POSEK DREVES kos 1,00 2,00 2,00 5,00

2.OZEMELJSKADELA —

2.1 KANALSKI IZKOP m3 17,00 15,00 10,00 20,00 16,00 78,00

22 IZKOP ZA TEMELJE m3 4,00 4,00

2.3 STROJNI ZASIP m3 8,00 8,00 5,00 12,00 8,00 41,00

2A ŠKARPIRANJE m3 3,00 3,00

2.5 PLANIRANJE CESTE m2 75,00 105,00 100,00 300,00 100,00 680,00

4.0 ZIDARSKA DELA

14.1IIZTOčNAGLAVA Ikosl 1,001 1,00 1,001 2,001 1,001 6,001

5 ZAVAROVALNA DELA

5.1 KAMNITAZLOŽBAVSUHO m3 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 13,00

5.2 LESENI PILOTI 20, L2,50n1 kos 4,00 4,00 4,00 12,00

6.0 ODVODNJAVANJE

6.1 PEHD CEVI DN 400 mm rn 6,00 6,00 5,00 9,00 7,00 33,00

6.2 JAŠEK IZ BETON. CEVI fi8O kos 1,00 1,00 1,00 3,00

6.3 JAŠEK IZ BETON. CEVI fi6O kos 1,00 1,00

7.0 ZAKLJUČNA DELA
7.1 TAMPON m3 6,00 6,00 5,00 5,00 3,00 25,00
7.2 GRAMOZIRANJE CESTE m2 75,00 105,00 100,00 300,00 100,00 680,00
7.3 KAMNITA MULDA rn 24,00 22,00 35,00 24,00 13,00 118,00
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II. Prepusti iz PEHD cevi DN630 in DN800 na prečkanjih 4, 17 In 18

f ŠfrjPostavka 1enota1 4 I 17 18 I skupajl

1.0 PREDDELA

1.1 ZAKOLIČBA OSI 30,00 30,00 30,00 90,00

1.2 ZAKOLIČBA OBJEKTA ura 4,00 4,00 2,00 10,00

1.3 PREČNI GRADBENI PROFILI kos 8,00 6,00 2,00 16,00

1.4 RAZBIJANJE IN ODVOZ m3 3,00 3,00 3,00 9,00

2.0 ZEMELJSKADELA

2.1 KANALSKI ZKOP m3 5,00 9,00 12,00 26,00

2.2 ZKOP ZA TEMELJE m3 51,00 70,00 31,00 152,00

2.3 STROJNI ZASIP m3 26,00 40,00 18,00 84,00

2.4 PLANIRANJE CESTE m2 76,00 120,00 130,00 326,00

4.0 ZIDARSKA DELA

14.1 IZID IZ KAMNA V BETONU I m3 I 17,001 34001 30,001 81,OQI

5.0 ZAVAROVALNA DELA

51 KAMNITAZLOŽBAV BETONU m3 24,00 16,00 40,00

52 KAMNITAZLOŽBAVSUHO m3 4,00 4,00 8,00

5.3 LESENI PILOTI c1 25, L4OOm kos 4,00 4,00

5.4 LESENI PILOTI ct 20, L=2,50m kos 3,00 3,00 6,00

6.0 ODVODNJAVANJE

6.1 PEHD CEVI ON 200 mm rn 3,00 3,00
6.2 PEHO CEVI ON 630 mm rn 7,00 7,00
6.3 PEHO CEVI ON 800 mm rn 7,00 9,00 16,00

7.0 ZAKLJUČNA DELA

7.1 TAMPON 11,00 1200 9,00 32,00
7.2 GRAMOZIRANJE CESTE m2 76,00 120,00 130,00 326,00
7.3 ORAŽNIKI kos 2,00 2,00 4,00
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III. AB mulde na prečkanjh 1, 5, 6, 7, 8, 9 In 14

( ŠifrPostavka not1 I I I 6 I 8 I 9 14 (skupaj1

1.0 PREDDELA

1.1 ZAKOLIČBA 051 rn 30,00 30,00 20,00 15,00 20,00 3000 30,00 175,00

1.2 ZAKOLICBAOBJEKTA ura 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 13,00

1.3 PREČNI GRADBENI PROFI kos 2,00 5,00 4,00 2,00 2,00 8,00 23,00

14 STROJNI POSEK DREVES kos 1,00 2,00 2,00 5,00

1.5 ODSTRANITEV KAŠTE m3 4,00 300 1,00 8,00

2.OZEMELJSKADELA —

2.1 IZKOPZATEMELJE m3 74,00 22,00 48,00 51,00 18,00 20,00 67,00 300,00

2.2 STROJNI ZASIP m3 37,00 11,00 24,00 25,00 9,00 10,00 34,00 150,00

2.3 ŠKARPIRANJE m3 5,00 5,00

24 ODVOZ IZKOPA m3 37,00 37,00

2.5 PLANIR.ANJECESTE m2 122,00 95,00 62,00 42,00 65,00 90,ďO 115,00 591,00

3.OBETONSKADELA —

3.1 ENOSTRANSKI OPAŽ m2 6,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 12,001 38,00
3.2 ČRPNI BETON ZA MULDO m3 9,00 6,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 33,00
3.3 ARMATURNA MREŽA kg 195,00 195,00 98,00 9800 98,00 98,00 98,00 880,00

4.0 ZIDARSKA DELA

14.1 IZID IZ KAMNA V BETONU m3 8,00 I 7,00 I 11,00! 20,00! I I 13,001 59,001

5.0 ZAVAROVALNA DELA

5.1 KAMNITAZLOŽBAVBETO m3 20,00 7,00 7,00 7,00 700 12,00 60,00

5.2 KAMNITA ZLOŽBA V SUHO m3 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 25,00

5.3 LESENI PILOTI 20, L=2,5 kos 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00

6.0 ODVQDNJAVANJE

16.1IŠKATLAST PREPUST 1,6xlJm I I I I I I I 6,001 6,001

7.0 ZAKLJUČNA DELA

7.1 TAMPON m3 12,00 12,00
7.2 GRAMOZIRANJE CESTE m2 122,00 95,00 62,00 42,00 6500 90,00 115,00 591,00
7.3 KAMNITA MULDA m 20,00 16,00 36,00
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IV. Sanacija ceste na odsekih 10, 15 in 16

I ŠifrPostavka jenota1 10 I 15 I 16 I skupaj

1.0 PREDDELA

1.1 ZAKOLIČBA 051 m 40,00 30,00 30,00 100,00

1.2 ZAKOLIČBA OBJEKTA ura 2,00 2,00

1.3 PREČNI GRADBENI PROFILI kos 3,00 3,00

1.4 STROJNI POSEK GRMOVJA kos 30,00 20,00 30,00 80,00

1.5 STROJNI POSEK DREVES kos 5,00 12,00 25,00 42,00

2.0 ZEMELJSKA DELA

2.1 IZKOP ZA CESTO m3 35,00 35,00

22 ZKOP ZA TEMELJE m3 242,00 242,00

23 STROJNI ZASIP m3 48,00 48,00

2.4 KAMNITZASIP m3 130,00 130,00

2.5 ŠKARPIRANJE m3 60,00 54,00 114,00

2 ODVOZ IZKOPA m3 95,00 64,00 159,00

2.7 PLANIRANJE CESTE m2 120,00 120,00 100,00 340,00

2.8 PLANIRANJE m2 280,00 280,00

4.0 ZIDARSKA DELA

14.1 IIZT0čNA GLAVA I kos I I 1,001 1,OOJ

5.0 ZAVAROVALNA DELA

51 LESENA DVOSTENSKA KAŠTA m3 96,00 96,00

52 KAMNITAZLOŽBAVSUHO m3 3,00 3,00

5.3 LESENI PILOTI c1 25, L4,00m kos 16,00 16,00

5.4 LESENI PILOTI ® 20, L2,50m kos 3,00 3,00 3,00 9,00

5.5 VRBOVI POPLETl m 73,00 54,00 127,00

6.0 ODVODNJAVANJE

6.1 PEHD CEVI DN 400 mm rn 7,00 6,00 13,00

62 JAŠEK IZ BETON. CEVI fi8O kos 1,00 1,00

63 JAŠEK IZ BETON. CEVI fi6O kos 100 1,00

7.0 ZAKLJUČNA DELA

7.1 GRAMOZIRANJE CESTE m2 120,00 120,00 loO,Oo] 340,00
72 KAMNITA MULDA rn 30,00 20,00 25,OOj 75,00
73 DRAŽNIKI kos 2,00 2,00
7.4 ZATRAVITEV m2 575,00 280,00 52000hj375,00



        

IZRAČUN PREVODNOSTI PREPUSTA DN 400 priloga 1
- po Pabstu

vodotok:
osmi desni pritoki hudournika Hladnik 

odsek, kraj:
16. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 0,870
 

podatki:
i = 2,00 % nagib nivelete skozi prepust

Qvv = 0,14 m3/s pričakovane visoke vode
FI = 40 cm premer cevi 

rezultati:
v = 2,52 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 0,26 m3/s prevodnost pretočne odprtine prepusta

skica prepusta:

Stran 1 od 11



        

IZRAČUN PREVODNOSTI PREPUSTA DN 630 priloga 2
- po Pabstu

vodotok:
enajsti desni pritok hudournika Hladnik 

odsek, kraj:
18. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 0,716
 

podatki:
i = 2,00 % nagib nivelete skozi prepust

Qvv = 0,40 m3/s pričakovane visoke vode
FI = 60 cm premer cevi 

rezultati:
v = 3,08 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 0,70 m3/s prevodnost pretočne odprtine prepusta

skica prepusta:

Stran 2 od 11



        

IZRAČUN PREVODNOSTI PREPUSTA DN 800 priloga 3
- po Pabstu

vodotok:
drugi in deseti desna pritoka hudournika Hladnik 

odsek, kraj:
4. in 17. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 3,260 in km 0,744
 

podatki:
i = 2,00 % nagib nivelete skozi prepust

Qvv = 1,08 m3/s pričakovane visoke vode
FI = 80 cm premer cevi 

rezultati:
v = 3,49 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 1,41 m3/s prevodnost pretočne odprtine prepusta

skica prepusta:

 

Stran 3 od 11



DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA PREPUSTA priloga 4
- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:
hudournik Jurjica 

opis profila:
14. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 1,161
 

podatki:
š = 1,48 m širina dna profila

n1 = 1,00 nagib spodnjega dela leve brežine  1:n1
m1 = 1,00 nagib spodnjega dela desne brežine  1:m1
n2 = 0,00 nagib zgornjega dela leve brežine  1:n2
m2 = 0,00 nagib zgornjega dela desne brežine  1:m2
K = 45 povprečni koeficient hrapavosti

Qvv = 5,46 m3/s pričakovane visoke vode
hsp = 0,06 m višina spodnjega dela profila
hzg = 0,64 m višina zgornjega dela profila

hskup = 0,70 m skupna višina pretočnega profila
rezultati:

F = 1,12 m2 površina pretočnega profila
U = 2,93 m omočeni obod pretočnega profila
R = 0,381 hidravlični radij
v = 4,88 m/s povprečna profilna hitrost vode 
Q = 5,45 m3/s prevodnost pretočnega profila

skica profila:
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DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA PREPUSTA priloga 5
- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:
hudournik Ziljca 

opis profila:
12. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 1,804
 

podatki:
š = 1,40 m širina dna profila

n1 = 1,00 nagib spodnjega dela leve brežine  1:n1
m1 = 1,00 nagib spodnjega dela desne brežine  1:m1
n2 = 0,00 nagib zgornjega dela leve brežine  1:n2
m2 = 0,00 nagib zgornjega dela desne brežine  1:m2
K = 45 povprečni koeficient hrapavosti

Qvv = 7,48 m3/s pričakovane visoke vode
hsp = 0,30 m višina spodnjega dela profila
hzg = 0,70 m višina zgornjega dela profila

hskup = 1,00 m skupna višina pretočnega profila
rezultati:

F = 1,91 m2 površina pretočnega profila
U = 3,65 m omočeni obod pretočnega profila
R = 0,524 hidravlični radij
v = 4,21 m/s povprečna profilna hitrost vode 
Q = 8,04 m3/s prevodnost pretočnega profila

skica profila:
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PREVODNOST OBSTOJEČEGA PROFILA STRUGE NA VTOKU priloga 6
- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:
hudournik Ziljca 
opis profila:
12. obstoječe prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 1,804

vtok pod most
podatki:

š = 2,90 m širina struge na dnu
n = 0,10 nagib leve brežine  1 : n
m = 0,10 nagib desne brežine  1 : m
K = 45 koeficient hrapavosti
i = 15,50 % nagib nivelete 

Qvv = 7,48 m3/s pričakovane visoke vode
h = 0,48 m višina profila

rezultati:
F = 1,42 m2 površina pretočnega profila
U = 3,86 m omočeni obod pretočnega profila
R = 0,366 hidravlični radij
v = 5,34 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 7,55 m3/s prevodnost pretočnega profila

skica profila:
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DIMENZIONIRANJE BETONSKE MULDE NA CESTI priloga 7
- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:
hudournik Beli potok 
opis profila:
5. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 3,014

 
podatki:

š = 3,00 m širina struge na dnu
n = 5,00 nagib leve brežine  1 : n
m = 5,00 nagib desne brežine  1 : m
K = 55 koeficient hrapavosti
i = 4,30 % nagib nivelete regen

Qvv = 5,46 m3/s pričakovane visoke vode
h = 0,30 m višina profila

rezultati:
F = 1,35 m2 površina pretočnega profila
U = 6,06 m omočeni obod pretočnega profila
R = 0,223 hidravlični radij
v = 4,07 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 5,49 m3/s prevodnost pretočnega profila

skica profila:
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DIMENZIONIRANJE BETONSKE MULDE NA CESTI priloga 8
- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:
hudournik Žlebnica
opis profila:
1. prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 3,681

 
podatki:

š = 3,00 m širina struge na dnu
n = 5,00 nagib leve brežine  1 : n
m = 5,00 nagib desne brežine  1 : m
K = 55 koeficient hrapavosti
i = 5,00 % nagib nivelete 

Qvv = 13,87 m3/s pričakovane visoke vode
h = 0,50 m višina profila

rezultati:
F = 2,75 m2 površina pretočnega profila
U = 8,10 m omočeni obod pretočnega profila
R = 0,340 hidravlični radij
v = 5,09 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 14,00 m3/s prevodnost pretočnega profila

skica profila:
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DIMENZIONIRANJE PRELIVA PODPORNEGA PRAGA priloga 9
- po obrazcu Wehrmanna

vodotok, kraj:
hudournik Žlebnica
opis objekta:
kaštni prag pod 1. prečkanjem gozdne ceste GC 021320 v km 3,681
podatki:

š = 3,00 m širina dna preliva
n = 5,00 nagib leve stranice preliva  1 : n
m = 5,00 nagib desne stranice preliva  1 : m
H = 2,00 m stopnja objekta

Qvv = 13,87 m3/s pričakovane visoke vode
vo = 5,09 m/s hitrost vode v strugi nad pragom 
k = 1,32 hitrostna višina
h = 0,60 m višina preliva

Qp = 2,953 x mi x (0,6 x š + 0,4 x bo) x (Hexp3/2 - Sexp3/2)
Qp = 14,96 m3/s pretočna prevodnost preliva  >  Qvv
v = 6,14 m/s

s k i c a   p r e l i v a :

hitrost prelivanja vode
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DIMENZIONIRANJE PRETOČNEGA PROFILA STRUGE priloga 10
- po Manningu s Pintarjevo redukcijo

vodotok, kraj:
hudournik na prečkanju 17
opis profila:
prečkanje gozdne ceste GC 021320 v km 0,744

podatki:
š = 0,50 m širina struge na dnu
n = 2,00 nagib leve brežine  1 : n
m = 2,00 nagib desne brežine  1 : m
K = 35 koeficient hrapavosti
i = 65,00 % nagib nivelete 

Qvv = 1,08 m3/s pričakovane visoke vode
h = 0,25 m višina profila

rezultati:
F = 0,25 m2 površina pretočnega profila
U = 1,62 m omočeni obod pretočnega profila
R = 0,155 hidravlični radij
v = 4,34 m/s povprečna profilna hitrost vode
Q = 1,08 m3/s prevodnost pretočnega profila

skica profila:

vtok v drčo
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IZRAČUN DOLŽIN PODSLAPIJ priloga 11
- po formuli Lazareva (po Jevtiću)

vodotok, odsek, kraj:
hudourniki na prečkanjih gozdne ceste GC 021320

OBJEKT 1:
podslapje praga na hudourniku Žlebnica pod 1. prečkanjem v km 3,681 
podatki:

v = 5,82 m/s hitrost pritekajoče vode
h1 = 1,50 m stopnja objekta
h2 = 0,60 m višina pretočnega profila gorvodno od objekta

(dimenzionirana višina profila)
L' = 4,808 m = (2 x (h1+h2) / g)EXP1/2 x v + 1,00
L = 5,00 m zaokrožena min. dolžina podslapja uvajalnega praga

OBJEKT 2:
podslapje prečkanj hudournikov Beli potok in Jurjica pod 5. in 14. prečkanjem 
podatki:

v = 4,07 m/s hitrost pritekajoče vode
h1 = 2,40 m stopnja objekta
h2 = 0,30 m višina pretočnega profila gorvodno od objekta

(dimenzionirana višina profila)
L' = 4,020 m = (2 x (h1+h2) / g)EXP1/2 x v + 1,00
L = 4,00 m zaokrožena min. dolžina podslapja lesenega praga

OBJEKT 3:
podslapje praga pod prečkanjem hudournika Ziljca v km 1,804
podatki:

v = 5,40 m/s hitrost pritekajoče vode
h1 = 1,00 m stopnja objekta
h2 = 0,60 m višina pretočnega profila gorvodno od objekta

(dimenzionirana višina profila)
L' = 4,084 m = (2 x (h1+h2) / g)EXP1/2 x v + 1,00
L = 4,10 m zaokrožena min. dolžina podslapja zaključnega praga

Stran 11 od 11
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