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2/1.3.1 Tehnično poročilo 

 

1. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

Upoštevane podloge za projektiranje: 

- Projektna naloga za izdelavo PZI nadomestne gradnje premostitvenega objekta (GO0037) čez Suho 
strugo v Peršetih na G2-102/1006 

- Vsi načrti in elaborati v sklopu istega projekta št. 19_843. 

2. PREDPISI IN STANDARDI 

Upoštevani predpisi in standardi: 

- Gradbeni zakon; 
- tehnične smernice za ceste TSC 06 in premostitvene objekte TSC 07; 
- tehnični standard za gradbene konstrukcije SIST EN (Evrokodi); 
- vsi ostali v Republiki Sloveniji veljavni zakoni, tehnični predpisi, standardi in smernice, ki obravnavajo 

projektiranje in gradnjo inženirskih objektov. 

3. NAMEN IN VRSTA OBJEKTA 

Predmet tehničnega opisa je nadomestna gradnja premostitvenega objekta čez Suho strugo v Peršetih na G2-
102/1006. Obstoječi most je v slabem stanju in ga je potrebno zamenjati z novim. Širina obstoječega in zasnova 
novega objekta omogoča med gradnjo izmenično enosmerni promet. 

4. OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU 

stacionaža: 10.4+45.85 tip konstrukcije: armiranobetonski odprti okvir 

na objektu: glavna cesta G2-102/1006 statična dolžina 10,70 m 

pod objektom: Suha struga svetli razpon: 10,00 m 

kot križanja: 90° širina: 11,50 m 

temeljenje: plitko površina: 131,10 m2 

5. CESTNI ELEMENTI 

ELEMENTI OSI NA OBJEKTU: 

os v tlorisu: prema 

os v vzdolžnem prerezu: -3,00% 

prečni sklon: 2,50% 
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NPP   

prostor za ograjo: 2 x 0,25 0,50 

hodnik za vzdrževalca: 2 x 0,75 1,50 

JVO H2W4 2 x 0,50 1,00 

varnostna širina 2 x 0,50 1,00 

robna pasova in vozišče 0,25 + 2 x 3,50 + 0,25 7,50 

skupaj:  11,50 

6. GEOLOŠKO – GEOMEHANSKI PODATKI 

(povzetek Geološko-geomehanskega poročila) 

Teren na območju obravnavanega mostu je ravninski, prekrit z aluvialnimi nanosi reke Soče. Gre za peščene in 
glinaste karbonatne prode z lečami peska, ki so odloženi na pustih do mastnih glinah večje debeline. Nad prodom 
je na območju mostu nasip, v katerem prevladujejo prodi, grušči in glina. 

Za geološke plasti, ki se pojavljajo na območju mostu GG poročilo podaja naslednje karakteristične vrednosti 
geomehanskih parametrov. 
 

§ NASIP   (ocenjeno-ni meritev) 

- prostorninska teža   g = 21,0kN/m3  
- kohezija   c = 0KPa     

- strižni kot    j = 33°     
- modul stisljivosti   Eoed=25MP    
 

§ PROD: peščen do zameljen karbonatni prod  
- prostorninska teža   g = 21,0kN/m3 
- kohezija   c = 0KPa     

- strižni kot    j = 33°     
- modul stisljivosti   Eoed=25MPa   
 

§ GLINA:  

- prostorninska teža   g = 19,5,0kN/m3 
- kohezija   c = 6KPa     

- strižni kot    j = 26°     
- modul stisljivosti   Eoed:  2,5MPa; obremenitev 50kPa 
     3,5MPa; obremenitev 100kPa 

5,0MPa; obremenitev 200kPa 
- nedrenirana str.trdnost  cu = 65KPa  
- enoosna tlačna trdnost  qu = 130KPa 
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7. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obstoječi most je armiranobetonski obok most razpona cca. 6,00 m in širin cca 7,25 m. Na straneh je zaprt z 
kamnitimi parapetnimi krili (vidna površina obdelana z ometom) na katerih sta arhitekturno zelo lepo oblikovani 
betonski ograji s kovinskimi polnili. V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ni obstoječe projektne 
dokumentacije. 

 

Slika 7-1: pogled na obstoječi most 

Leta 2016 je bil narejen glavni pregled mostu s strani GI-ZRMK, v katerem so sistematično popisane poškodbe in 
podani potrebni ukrepi. Generalno se v betonskih elementih pojavlja zamakanje, razpokanje in propadanje betona 
zaradi atmosferskih, kemičnih in zmrzlinskih vplivov, v oboku se pojavljajo razpoke zaradi obremenitev in izločanje 
kapnikov. Poškodovana je hidroizolacija pod hodnikom, betonska ograja razpada in pojavlja se korozija jeklenega 
polnila v ograji. Ukrep, ki ga je podal ZRMK je sanacija mostu. 

Glede na zasnovo mostu, poškodbe in spremenjeni prečni profil ceste, je ekonomsko, arhitekturno in tehnično 
najprimernejša rešitev zamenjava mostu.  

8. OPIS NAČRTOVANEGA POSEGA 

Načrtovana je zamenjava celotnega mostu. Zasnova novega mostu je odprti AB okvir, ki je plitvo temeljen.  

Celotna dolžina objekta brez prehodnih plošč je 11,40 m in širine 11,50 m. Debelina prekladne plošče je 0,70 cm, 
debelina krajnih opornikov je prav tako 0,70 m. Krajni oporniki so temeljeni na ploskovnih temeljih širine 2,50 m in 
debeline 0,70 m. Višini krajnih opornikov sta 4,19 m in 3,89 m. Predvidenih je šest vzporednih kril. Zaradi faznosti 
gradnje se poleg štirih kril, ki so predvidena v fazi obratovanja objekta, predvidi še dve dodatni krili, ki služita 
pridržanju zasipa I. faze gradnje. Vsa krila so konstrukcijsko ločena od mostu, pri čemer so dilatacijski stiki zunanjih 
krilnih zidov izvedeni v obliki strižnega zoba 0,25 m / 0,25 m, kar preprečuje prekomerne diferenčne pomike. Para 
kril na vsaki strani krajnega opornika, ki sta namenjena zadrževanju nasipa v prvi fazi gradnje, sta temeljena na 
skupnem temelju debeline 0,70 m, širine 5,17 m in dolžin 4,30 m v osi 0 in 3,30 m v osi 1. Preostala dva krila sta 
temeljena na ločenem temelju enakih debelin in dolžin ter širine 3,50 m. Začasna krila so debeline 0,50 m in dolžine 
8,20 m v osi 0 in 7,20 m v osi 1. Ostala krila so debelin 0,50 m in dolžin 6,80 m v osi 0 in 5,80 m v osi 1. Previsni 
deli kril so oblikovani trapezno, pri čemer previs začasnih kril znaša 3,70 m, ostalih kril pa 2,50 m. Vsa zunanja krila 
imajo na vrhu po celotni dolžini razširitev v obliki 1,15 m dolge konzole na kateri se izvede hodnik z robnim vencem.  
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Pred in za objektom je predvidena izgradnja prehodnih plošč, na krovu se namesti robna venca zaključena z nizkim 
robnikom iz naravnega kamna (svetla višina robnika znaša 7 cm) in obojestranskih jeklenih varnostnih ograj ter 
zaščitnih ograj na robovih hodnikov za vzdrževalca. 

8.1 MATERIALI 

Vsi materiali morajo biti certificirani in ustrezati zahtevam iz tehničnih smernic za ceste TSC 04.100. 

8.1.1 Beton (SIST EN 206-1, SIST 1026): 

konstrukcijski element zahteve 

robni venec 
C 30/37, XD3, XF4, 4 % zračnih por, PV-
II, VB3 

krovna plošča C 30/37, XD1, XF2, PV-I, VB2 

beton opornikov in kril C 30/37, XC4, XF3, PV-II, VB2 

temeljna plošča, prehodne plošče C 25/30, XC2, PV-I, VB1 

podložni beton C 12/15 

8.1.2 Armatura (SIST EN 10080) 
- rebrasto armaturno jeklo B500 B 

8.2 TEMELJENJE 

Predvideno je plitvo temeljenje na podbetonu 10 cm. Temelji novega mostu se bodo nahajali v produ. Pod krajnim 
opornikom v osi 0 je zabeležena glina manj kot 2,00 m pod predvideno koto temelja. Ob izvajanju temeljenja je 
obvezna prisotnost geomehanika. Če se bo pri izkopu naletelo na glino, je potrebno izvesti zamenjavo temeljnih tal 
s tamponom v debelini minimalno 50 cm. 

9. OPREMA OBJEKTA 

9.1 Voziščna konstrukcija na objektu 

Vozišče na objektu je sestavljeno iz dveh plasti: 

- Zaščitna plast: AC 8 surf PmB 45/80-50 A3  v debelini 3 cm 
- Obrabno zaporna plast: AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm 

9.2 Hidroizolacije prekladne konstrukcije 

Hidroizolacijske sloje sestavljajo sledeče plasti: 

- vodotesni beton voziščne plošče 
- minimalno 2 x epoksidni premaz na očiščeno (oprano ali štokano) površino s posipom, 
- lepilna bitumenska zmes 
- hidroizolacijski trakovi deb. 5 mm iz modificiranega bitumna s poliestersko tkanino. 

9.3 Hidroizolacija zasutih betonskih elementov-princip bele kadi 

Tesnjenje zagotovimo s sledečimi ukrepi: 

- vodotesen beton sten z omejitvijo razpok na w £ 0,2 mm; 
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- tesnilni trakovi ali nabrekajoči trakovi (npr. hydrotite) v delovnih stikih. 

9.4 Odvodnja padavinskih voda 

Na objektu sta predvidena dva izlivnika z direktnim vtokom in podaljšano iztočno cevjo na razmaku 8,00 m. V krovni 
plošči je predviden utor Ø 250 mm v globini 10 cm. 

9.5 Prehodne plošče 

Na objektu so predvidene enojne prehodne plošče zaradi majhne višine nasipa in kota križanja nasipa 90° po »TSC 
07.109 Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče.« 

9.6 Hodniki 

Hodnik je od nivoja asfalta preko robnika dvignjen za 7 cm. Ima metličeno pohodno površino ter po robu ojačan z 
ležečimi robniki 13/20 cm iz žagane magmatske kamenine. Stik med obrabnim slojem in med robnikom je zatesnjen 
z zalivko iz modificiranega bitumna. Stik med robnikom in metličeno površino hodnika je zatesnjen s trajnoelastično 
tesnilno zmesjo odporno proti UV žarkom. Predvidena je izdelava silikonskega premaza hodnikov in robnih vencev, 
izpostavljenim vplivom slanice. Širina hodnikov je 2,00 m, prečni sklon zgornje površine znaša 2,00 %. 

9.7 Ograje 

Na objektu je na robovih hodnikov predvidena zaščitna ograja za pešce, višine 120 cm. Na hodnikih so predvidene 
tudi jeklene varnostne ograje (JVO) tipa H2W4. Na hodniku je omogočen prostor za neovirano delovno širino ograje 
W4, katera znaša 1,30 m.  

Vsi jekleni elementi so vroče pocinkani, povprečna/minimalna debelina sloja cinka 76/86 mm in ozemljeni. 

9.8 Vidne betonske površine 

Vsi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Opažni elementi morajo biti nerabljeni, s stiki 
enakomerno razporejenimi in oblikovanimi. Vidna površina betona mora biti izvedena najmanj kot razred vidne 
površine VB3 za hodnik z robnim vencem, VB2 za krovno ploščo in stene ter VB1 za temeljno ploščo in prehodne 
plošče v skladu s standardom SIST-EN 13670:2010/A101:2010. 

9.9 Napeljave preko objekta 

Preko objekta ni predvidenih napeljav.  

9.10 Zasipni klin 

Zasipavanja se morajo izvajati simetrično. Zasip se izvede po plasteh debeline največ 0,30 m, kot v TSC.07.109 

Karakteristike zasipnega klina: 

- kamniti material; 
- minimalni strižni kot 38°; 
- minimalna prostorninska teža 22 kN/m3; 
- do globine 2 m: zbitost 98% po Proctorju, Ev2=60 MPa 
- globina > 2 m: zbitost 95% po  Proctorju., Ev2=45 MPa 
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9.11  Merilni čepi 

Na objektu se predvidi 14 merilnih čepov, kot je prikazano na risbi G.14. Merilni čepi so izdelani po TSC-ju 07.112 
slika 11, list 16. 

10. TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Tehnologijo gradnje nam narekuje dejstvo, da mora biti cesta ves čas gradnje prevozna. Predvidene so tri faze 
gradnje objekta pri čemer za vse faze v splošnem velja: 

- gradnja poteka kot klasična gradnja z litim betonom na opažih 
- začasne izkopne brežine so v naklonu 1:1, zaščitene z oblogo iz brizganega betona v debelini 10 cm z 

vloženo armaturno mrežo Q196 

V prvi fazi se cestni promet preusmeri na desni del obstoječega mostu pri čemer je smer določena v smeri proti 
Tolminu. Za začasno varovanje prometa se uporabi varnostne ograje tipa Deltabloc 50s ali enakovredne. Cestni 
nasip na stiku med fazama pred in za objektom se zavaruje z zabitimi zagatnimi stenami dolžine 8,00 in 10,00 m, 
ki se jih med odkopavanjem sproti povezuje z nasprotnim krilom opornika z navojnimi palicami premera 20 mm in 
jeklenimi UPN 220 profili. Cestni nasip na ekstradosu objekta se zavaruje z lesenimi plohi debeline 8 cm, ki so 
podobno kot zagatnice povezane z nasprotnim parapetnim zidom. Prične se z rušenjem obstoječega objekta, pri 
čemer se pazi, da se vzdržuje linija rušitve, ki bo omogočala postavitev opažev za novi del mostu in prevoznost na 
obstoječem delu. Nato se prične z izgradnjo levega dela mostu, ki se izvede brez hodnika. Zaradi minimalnega 
prostora med novim in obstoječim objektom je potrebno vgraditi vijačne stike za povezavo prečne armature z 
armaturo v naslednji fazi. Za začasno varovanje nasipa v drugi fazi gradnje se izvede vmesno armiranobetonsko 
krilo, na katero se vgradi tirnice ali drug enakovreden profil (IPE 160) za katere se založi lesene plohe. Objekt se 
zasuje in komprimira, kot je opisano v poglavju 9.10. 

Opaž krovne plošče se nadviša 15 mm (upoštevano cca. 9 mm izračunanega posedka + 6 mm toleranc pri 
izvedbi). 

V drugi fazi se promet prestavi na novozgrajeni del mostu. Opaž krovne plošče se pusti. Varovanje začasne 
brežine na stiku prevzameta vmesni AB steni, zato se zagatnice odstrani. Dogradi se drugi del novega mostu 
vključno s hodnikom, hidroizolacijo in zaščitnim slojem asfalta. 

V tretji fazi se promet prestavi na desni del objekta, da se dokonča še hodnik na levi strani objekta.  

Izvajalec je dolžan izdelati tehnološki elaborat za vse postopke gradnje in za pripravo ter kontrolo kvalitete 
materialov in ga predložiti Inženirju v potrditev. 

Pred pričetkom betoniranja je izvajalec dolžan za vse elemente objekta pripraviti projekt za vse sveže betonske 
mešanice, ki morajo zagotoviti s projektom predpisane končne lastnosti strjenega betona, upoštevaje veljavne 
tehnične standarde in tehnične pogoje investitorja. 

Nadalje je dolžan pripraviti tehnološki elaborat za vgrajevanje betona, v katerem so določene faze betoniranja in 
pogoji za vgradnjo, upoštevaje dnevne temperature (poletno vročino, betoniranje pri nizkih temperaturah), količino 
naenkrat vgrajenega betona in druge pogoje, ki vplivajo na potek vgrajevanja. 

Tehnološki elaborat naj vsebuje tudi napotek o času razodranja posameznih elementov in napotke o negovanju 
betona. Tehnološki elaborat mora podati tudi vse zahteve za izvedbo betonov po tehnologiji "bele kadi". 

Pri pripravi vseh zgoraj navedenih elaboratov, je tehnična služba izvajalca dolžna upoštevati mnenja projektanta, 
elaborate pa predložiti projektantu v potrditev. 

Izvajalec je dolžan pred betoniranjem zagotoviti pravilno geometrijo položene armature, ki mora biti ustrezno 
pričvrščena, tako da bo geometrijska neoporečnost zagotovljena tudi med betoniranjem. Za pritrditev armature je 
dolžan uporabiti atestirane podložne in distančne elemente. 




