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2 Načrt s področja gradbeništva

NASLOVNA STRAN NAČRTA

Zip Line na Celjski koči

S tem projektom je načrtovan Zipline Celjska koča (rekreacijski objekt za spuščanje po jeklenici - spustnici). 

Izbrana lokacija na obstoječem športno rekreativnem območju Celjske koče. Predvideni sta dve progi, ki potekata 

med Celjsko kočo in pešpotjo na Grmado. 

Proga Zipline I: dolžina 426.2 m, naklon 4.4%, višinska razlika 18.5 m, štart 653,7 nmv, cilj 635,2 nmv. Začetno 

točko Zipline I predstavlja štartni stolp na terenu, ki se nahaja na Z strani hotela Celjska koča. Stolp je projekcijske 

tlorisne dimenzije 2,5m x 3,5m. Višina slemena enokapne strehe 6,9m. Kota štartne ploščadi je na višini 4m.  Pod 

terenom ima stolp temelj dimenzije 3.2m x 3.3m in globoko temeljenje na pilotih. Fasada objekta je lesena, Nosilna 

konstrukcija in notranje stopnišče sta jeklena. Štartni stolp ima integrirano plezalno steno.

Končno točko Zipline I predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu tlorisnih dimenzij 3,2 x 2,0 m. 

Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo je dodatno stabilizirano z vrvno povezavo s 

tremi sosednjimi drevesi.

Zipline II: dolžina 395.8 m, naklon 4,8%, višinska razlika 19,0 m, štart 647,7 nmv, cilj 628,7 nmv. Začetno točko 

Zipline II predstavlja tipska lesena platforma na obstoječem drevesu. Platforma bo tlorisnih dimenzij 3,2 x 2,0 m. 

Platforma na drevesu premera debla 45cm nima stika s tlemi. Drevo je dodatno stabilizirano z vrvno povezavo z 

dvema sosednjima drevesoma.

Končno točko Zipline II predstavlja lesena platforma na terenu. Sidranje spustnice bo z jekleno konstrukcijo, 

pritrjeno na a.b. temelju dimenzij 2.5m x 5.2m.

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

17/18

PODATKI O PROJEKTANTU

2.2 GRADBENI NAČRT STOLPA
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PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
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II. TEHNIČNO POROČILO 
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1.1. SPLOŠNO 
S tem projektom je načrtovan Zipline Celjska koča (rekreacijski objekt za spuščanje po jeklenici - 
spustnici). Izbrana lokacija na obstoječem športno rekreativnem območju Celjske koče. Predvideni sta 
dve progi, ki potekata med Celjsko kočo in pešpotjo na Grmado v bližini Pečovniške koče.  
Izbrana lokacija startnega objekta je v neposredni bližini hotela Celjska koča, na obstoječem športno 
rekreativnem območju. 
Zipline Celjska koča je sestavljen iz Zipline I in Zipline II. Posamezni objekt je sestavljen iz začetnih in 
ciljnih platform ter jeklenice, ki jih povezuje (spustnica). Uporabniki zipline I. se bodo iz lokacije Celjska 
koča spustili do lokacije pri Pečovniški koči. Uporabniki Zipline II. se bodo iz lokacije Pečovniška koča 
spustili do lokacije Celjska koča. Obe spustnici sta sestaljena iz grajenih objektov na drevesu in 
grajenih objektov na terenu ter spustnice, ki nima stika s terenom. Oba objekta je možno uporabljati 
ločeno, pri čemer bo preteža uporaba takšna, da se za uporabo Zipline I. uporabi tudi Zipline II. 
Vstopno točko Zipline I pri Celjski koči je zaradi doseganja primerne izhodiščne kote potreno umestiti 
na grajen objekt, in sicer na višino 4m. Predmet tega načrta je startni stolp, ki predstavlja vstopno 
postajo Zipline I. 
 

1.2. ZASNOVA OBJEKTA 
Začetna točka Zipline I oz. štartni stolp. Umeščena je v skarajni zahodni vogal obstoječe ploščadi 
(otroško igrišče) na zahodni strani hotela Celjska koča. Arhitekturna zasnova objekta je usklajena z 
zasnovo stavbe hotela Celjska koča. Objekt ima izgled lesenega vertikalnega poudarka, katerega 
zunanje povšine so poligonalne ploskve  lesene fasade. 
Osnovna nosilna konstrukcija stolpa je jeklen skelet sestavljen iz tipskih jeklenih elementov. 
Konstrukcija poteka po obodu stolpa in je vpeta na monoliten armiranobetonski temelj, ki je umeščen 
na dva uvrtana pilota. 
 

1.3. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA 
TEMELJENJE  
Za potrebe projektiranja je bilo izdelano Geološko geomehansko poročilo o raziskavah temeljnih tal 
»Štartnega mesta ZIPLINA« pri Celjski koči (glej Geosvet Samo Marinc s.p. arh.št. 18-8/2018). 
Karakteristike terena na posamezni  mikro lokaciji pa bodo znane po pregledu temeljnih tal v času 
izvajanja izkopa (zemeljska dela).  
Za statični račun je privzeto temeljenje v raščeno podlago (preperina), kjer je strižni kot φ = 35° in 
nosilnost temeljnih tal σ > 350 kN/m2 .  
Globoko temeljenje je predvideno na dveh uvrtanih pilotih premera 50cm in globine 500cm. 
Medsebojni razmik pilotov znaša 215cm osno. 
Monolitni armiranobetonski temelj je dimenzije 3,25m x 3,15m in globine 80cm. Za namen izvedbe 
temelja se, na planumu izkopa izvede podložni beton v deb. 10cm. 
 
JEKLENA KONSTRUKCIJA 
Predvidena je jeklena nosilna konstrukcija stolpa in vpetja Zipline. Zasnovana je s pet polji po višini, ki 
jih v vogalih povezujejo stebri (IPE 200). Horizontalne povezave med stebri so predvidene iz cevnih 
HOP profilov (100/100/10). Te povezujejo diagonale zavetrovanja iz cevnih HOP profilov (50/50/5). 
Ostrešje je izvedeno iz prečno namščenih HOP cevnih profilov, prav tako je iz cevnih profilov 
predvidena poševnina severovzhodne stranice objekta. V središču stolpa je cevno vrteno iz okrogle 
cevi (273/6,3mm), ki je namenjeno pritrditvi stopnic ter privrhu tudi koluta za namestitev spustnice. 
Spustnica zipline-a, ki jo predstavlja jeklenica fi12mm (v nadaljevanju »zajla«) se pritrdi na poseben 
kolut, ki je pritrjen tako na cev vretena stopnic kot tudi obodno jekleno konstrukcijo (HEA200). 
Namestitev zajle ni del tega načrta. Kolut se izdela s, po meri narejenimi, elementi iz pločevine 
debeline 15mm in 20mm. 
Konstrukcija je varjena, nad vpetjem pa vijačena z vijaki M20. Element se sidra v armiranobetonski 
temelj s kemičnim sidrom (sidrni vijak M24). Vso armaturo in jeklene konstrukcije se ozemlji s 
priklopom valjanca na jekleno konstrukcijo. Celotna nosilna jeklena konstrukcija se bo antikorozijsko 
zaščitila in barvala v temnosivo barvo. 
  

1.4. UPORABLJENI MATERIALI  
Podložni betoni bodo izdelani iz betona oznake C12/15. 
Armirano betonski temeljni plošči bosta izdelani iz betona oznake C25/30.  
Beton C 25/30:  fck = 2.5 kN/cm2    
Razred izpostavljenosti:    XC2, XF3   
 



NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o. 

                                              Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si                                str.:   5 

 

Armatura:Rebrasta armatura RA S500-B: fyk = 50.00 kN/cm2 
       fyd = 50.00/1.15 = 43.48 kN/cm2 
Zaščitni sloj za armaturo temeljene plošče:  cnom = 4.5cm 
 
Jeklena konstrukcija - vsi konstrukcijski jekleni elementi so izdelani iz jekla S355:  
fy = 35.50 kN/cm2, fu = 49.00 kN/cm2 
 
Ozemljitev jeklene konstrukcije:   inox valjanec 24 x 4 mm 
Za vijake in sidra se uporabi material kvalitete 8.8.  
Zvari so prve kvalitete (I). 
 
Jekleni deli so antikorozijsko zaščiteni po naslednjem sistemu: 
- nanos osnovnega epoksidnega premaza v debelini minimalno  60-80   µm (SikaCor EG Phosphat)    
 - nanos medslojnega epoksidnega premaza v debelini minimalno  120-150   µm (SikaCor EG 1)   
- nanos  finalnega (pokrivnega)  premaza na PU osnov v debelini min.  60-70  µm 
 

1.5. ARHITEKTURNA ZASNOVA 
TLA  
Na koti ±0.00 so tla v notranjosti stolpa izvedena na vrhu armiranobetonskega temelja. Zgornja 
površina temelja se izdela v naklonu 1% od vretena stopnic navzven. Obrabna površina se izdela iz 
metličenega betona. 
 
STOPNICE IN PODEST 
V notranjosti stolpa poteka vijačno zavito vretenasto stopnišče, ki vodi na podest velikosti, ki se nahaja 
na višini 4,0m. S podesta je možen spust po spustnici Zipline I, ali pa služi kot razgledna ploščad. 
Pohodne površine stopnic in podesta se izvedejo iz rešetke višine 50mm iz polne protidrsne pločevine 
debeline 3mm. Rešetke so krojene glede na geometrijo stopnic in podesta. 
Stopnice se vpenjajo v vreteno (okrogla cev), ki je del nosilne konstrukcije stolpa. Na zunanji strani se 
zaključijo z vijačno pločevino višine 240mm in krivljeno v prostorsko vijačnico v tlorisnem radiju 
1063mm. Pločevina je pritrjena na nosilno konstrukcijo stolpa. Ograja stopnic ima okrogel ročaj, 
krivljen v prostorsko vijačnico, ki ga podpirajo stojke preseka 10/10mm. 
Višina stopnice je 200mm v vretenu je globina stopnice 230mm, kar odgovarja standardni formuli 
stopnic. Podrobnosti glede izvedbe stopnic ter oprema so opisani v načrtu stopnic. 
 
STREHA 
Nad podestom je enokapna streha stolpa, ki ima naklon 9°, katere nosilna konstrukcija je jeklena.  
Ostrešje je oploščeno z vodoodpornimi vezanimi ploščami in krito s cinkotit pločevino v patinirani 
svelosivi barvi. Na strehi se linijski snegolov, slemenski, bočni in žlotni zaključki ter odtok izvedejo 
skladno s priloženimi detajli v grafičnih prilogah. Odvodnjavanje vod s strehe je po odtočni vertikali, ki 
poteka skrito v notranjosti objekta in se izdela  iz tipske Geberit PE cevi DN 70 v črni barvi. Izpust je 
pod nivojem fasade z razpršitvijo na prosto. Podrobnosti glede izvedbe strešnih detajlov so v risbi 
fasadni pas. 
 
FASADA 
Fasada stolpa je lesena iz letev sibirskega macesna, ki se površinsko obdelajo z dvokratnim oljenjem. 
Na stranskih fasadah so letve nameščene pahljačasto, tako, da se razmik med njimi enakomerno veča 
proti vrhu stolpa. Letve so na tem delu izmenjaje dimenzij 5/5cm in 8/5cm. Na preostalih dveh fasadah 
so letve dimenzije 5/5c in bodo nameščene v enakomernem razmiku. Pritrjevanje letev je na 
podkonstrukcijo iz skobljanega ploha debeline 3cm, ki se namesti preko jeklene konstrukcije in služi za 
izravnavo ravnin. Ploh je širine 10cm in vodoodporno pleskarsko zaščiten, barvan v črno barvo. 
Podrobnosti glede izvedbe fasadnih detajlov so v risbi fasadni pas. 
 
VRATA 
Vhod v stolp je skozi dvokrilna vrata na jugozahodni strani. Na podestu je predvidena ograja v obliki 
dvokrilnih vrat. 
Vhodna vrata se izdelajo kot integrirani del fasade, z letvami poravnanimi v fasadni ravnini ter rastrom 
letev (oljen sibirski macesen), ki je enak letvam na leseni fasadi. Nosilni okvir vrat se izdela iz 
jeklenega cevnega profila. Vrata so višine 250cm in imajo dve simetrični krili ter se odpirajo navzven. 
Podrobnosti glede izvedbe vrat ter oprema so opisani v shemi vrat. 
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Ograjna dvokrilna vrata se izdelajo v enakem izgledu kot površina plezalne stene iz polne 
vodoodporne vezane plošče. Vrata so višine 110cm in imajo dve simetrični krili ter se odpirajo 
navznoter. Podrobnosti glede izvedbe vrat ter oprema so opisani v shemi vrat. 
 
PLEZALNA STENA 
Severovzhodna stranica stolpa se pod koto podesta izvede kot plezalna stena po standardu SIST EN 
1176 (za otroška igrišča). Stranica je do višine +3,8m izdelana iz vodoodporne vezane plošče. 
Glavna površina plezalne stene bo vertikalna ravna, stransi stranici bosta trikotni, upasani pod 
tlorisnim kotom 112º in v naklonu 81º. Pod podestom bo horizontalna zapora previsnega dela – strop 
iz enakih plošč. Plošče, iz vodoodporne vezane plošče debeline min. 30 mm, črno barvana (oz. T-fix s 
fenolnim filmom), bodo pritrjene na nosilno konstrukcijo stolpa. Pritrditveni materila mora biti skrit (npr. 
pod oprimki) in nizstopajoč iz ravnine stene. Vezana plošča naj ima odrezane robove zaščitene pred 
razslojevanjem in trstičenjem (npr. s  premazi). 
Oprimki iz umetnih mas v bodo v enobarvni izvedbi različnih oblik. Na celotno plezalno steno se vgradi 
40 plezalnih oprimkov različnih velikosti, predvsem otroških oblik. 
Maksimalna višina nameščanja oprimkov je do višine 300cm. 
 
ZUNANJA UREDITEV 
Pred izvedbo del je potrebno prestaviti KKS vodnik, vključno z ukrepi za zaščito vodnikov ter ostalimi 
ukrepi, ki jih so upisani v poglavju 4 tehničnega poročila. V celotnem odseku se prestavljeni KKS vod 
izvede v  zaščitni cevi STF fi 110mm in obbetonira. Vsa dela vezana na prestavitev določi upravljalec 
voda (Telemach). Prestavitev mora potekati pod nadzorom upravitelja. 
V sklopu priprave zemljišča se izvede izkop gradbene jame do kote temeljenja na koti -0,90m.  
Vrhnji sloj prodca se odgrne in uporabi na parceli za končno ureditev. Preostali izkopni material se 
deloma kasneje uporabi kot zasipni material višek pa odpelje na trajno deponijo. 
Pod plezalno steno je predvideno nasutje pranega rečnega prodca granulacije 2-8 mm skladno s  
SIST EN 1177 v površini  min. 11m². Pred steno 2,0m na vsako stran ne sme biti grajenih elementov 
ali ovir. 
Dostop do stolpa bo po obstoječem ograjenem otroškem igrišču. Na zahodni strani se obstoječa 
ograja premesti na rob obstoječe brežine. Nova ograja je predvidena med obstoječim igriščem in 
območjem stolpa. Ograja se izdela v enaki obliki, barvi in dimenzijah kot obstoječa. V ograjo se 
vgradijo dve enokrilni vrati. Območje mora biti opremljeno z opozorilni znaki s pogoji uporabe naprave 
zipline. 
 
 
Sestavila: 
Maruša Rot, univ.dipl.inž.grad. 
Alojz Rovan, univ.dipl.inž.grad. 
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STATIČNI IZRAČUN 
 

2.0 UVOD 
 

2.1 SPLOŠNO 
Investitor namerava zgraditi zipline na Celjski koči. V tem projektu načrtujemo štartni stolp, ki se 
nahaja na Z strani hotela Celjska koča. Stolp je projekcijske tlorisne dimenzije 2,5m x 3,5m. Kota 
pritličja (oz. kota vhoda) je na višini 648,40m nmv. Višina slemena enokapne strehe 6,90m. Kota 
štartne ploščadi je na višini 4,00m.  Pod terenom ima stolp temelj dimenzije 7,0m x 5,0m in globoko 
temeljenje na pilotu. Nosilna konstrukcija in notranje stopnišče sta jeklena. 
 

2.2 LOKACIJA OBJEKTA 
Izbrana lokacija je na obstoječem športno rekreativnem območju Celjske koče. Predvideni sta dve 
progi, ki potekata med Celjsko kočo in pešpotjo na Grmado v bližini Pečovniške koče.  

 
2.3 ANALIZA OBJEKTA 

 
2.3.1 ANALIZA NOSILNE KONSTRUKCIJE 
• Veljavni predpisi 

Po veljavni slovenski zakonodaji (Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, UL RS, št. 
101/05) se morajo za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje novih objektov, uporabljati pravila 
navedena v standardih Evrokod. 
Za analizo obstoječega objekta so bili uporabljeni Evrokod standardi. 
 

• Vhodni podatko za analizo nosilne konstrukcije 
 
� Podatki, ki izhajajo iz lokacije objekta 

 
Podatki za izračun potresne obtežbe: 
Podatek o projektrivnem pospešku tal je javno dostopen v obliki Karte potresne ogroženosti Slovenije 
(vir ARSO), ki prikazuje pospeške temeljnih tal v odstotku gravitacijskega pospeška za posamezna 
območja v Sloveniji za potres s povratno dobo 475 let. Za Celju je ta pospešek 15% težnostnega 
pospeška g oz. 1,47m7s2. Potresna obtežba je bila določena na podlagi standarda SIST EN 1998-1 in 
SIST EN 1998-1:2005/A 101. 
 
Podatki za izračun obtežbe s snegom: 
Obtežba s snegom je bila določena na podlago standarda SIST EN 1991-1-3. 
 
Podatki za izračun obtežbe z vetrom: 
Obtežbe vetra v našem primeru nismo upoštevali, saj fasada objekta ni zaprta in je mogoč pretok 
zraka skozi njo.  
 

� Podatki, ki izhajajo iz zasnove objekta 
 
Objekt je predviden iz jekla z upoštevano gostoto ρ=7850kg/m3 ter lesa z gostoto ρ=590kg/m3 (lesena 
fasada). 
 

2.3.2 VPLIVI NA KONSTRUKCIJO 
 

LASTNA TEŽA 
Lastno težo nosilnih konstrukcijskih elementov določi program, glede na vnešene podatke o 
dimenzijah in materialih, sam. 
 

STALNA OBTEŽBA 
Stalno obtežbo predstavlja teža  lesene fasade in sicer smo 0,15kN/m2 obtežbe preračunali na linijsko 
obtežbo, glede na površine in nanesli na posamezne linijske elemente, ki prevzemajo to obtežbo. 
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Stalna obtežba 
 

KORISTNA OBTEŽBA 
Koristno obtežbo nanesemo na stopnice in na podestu 3,0kN/m2. 
Izračunali smo površino stopnic kamor pade koristna obtežba in jo pretvorili v linijsko obtežbo ter 
nanesli na jekleni steber, kamor se bodo pripenjale stopnice. Prav tako smo naredili na podestu, ko 
smo nanesli linijsko obtežbo na obodne nosilce 100x100x10mm. 

 
Koristna obtežba 
 

OBTEŽBA SNEGA 
Predviden objekt se nahaja v coni A1 za določitev obtežbe s snegom na nadmorski višini A=653m. 
Izraz za izračun obtežbe s snegom: 
sk=1,297(1+(A/728)2) 
sk=1,297(1+(653/728)2)=2,34 kN/m2 
 
Predviden objekt ima streho oblike enokapnice. Streha je pod naklonom α=9°, kar pomeni, da je 
oblikovni koeficient znaša µ=0,8. Kopičenja snega ni. 
 
qs=sk*µ=1,87 kN/m2 
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Obtežba snega 
 
 
 

POTRESNA OBTEŽBA 
 
Določitev potresne obtežbe je bila izvedena po EC8. 
 
Vhodni podatki: 
-Tip tal B (koeficient tal S=1,0 
-Projektni pospešek tal za območje Prebolda 0,15g → ag=0,15*9,81m/s2=1,47m/s2 
-Tip stavbe II-stavba za normalno uporabo 
-Redukcijski faktor q=1,5 
-Geometrijska oblika 
 
Objekt je ena dilatacijska enota. 
 
Masa objekta je bila izračunana na podlagi geometrije objekta in podatkov o materialih. 
V Celju, se po podatkih ARSO, pričakuje potres z magnitudo, ki ni večja kot M=5,5, zato se v računski 
analizi objekta izbere elastični spekter Tipa 1, pri katerem je čas  Tb=0,15s, Tc=0,4s, Td=2s. 
 

ELEMENT 
SKUPNA 

DOLŽINA [m] 
[kg/m] TEŽA [kg] 

IPE 200 29 22,4 649,6 

STEBER 5,2     

ZAPRTI PROFIL 
10/10/1cm 

67 31,44 2106,48 

ZAPRTI PROFIL 
5/5/0,5cm 

42 7,86 330,12 

SKUPNA TEŽA KONSTRUKCIJE 3086,2 
 

LESENA 
FASADA 

PREREZ            
[m2] 

ŠTEVILO 
KOSOV 

DOLŽINA 
ENEGA KOSA 

[m] 

SPECIFIČNA 
TEŽA LESA 

[kg/m3] 
TEŽA [kg] 

  0,0025 67 6,9 590 681,9 
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ŠTEVILO 
KOSOV 

VOLUMEN 
ENEGA KOSA 

[m3] 

SPECIFIČNA 
TEŽA JEKLA 

[kg/m3] 

TEŽA                    
[kg] 

STOPNICE 20 0,00273 7860 429,156 

OGRAJA 20 0,0008 7860 125,76 

ROB 1 0,013176 7860 103,5634 

PLOŠČA 1 0,0694 7860 545,484 

SKUPNA TEŽA 1203,963 
 
SKUPNA TEŽA ZNAŠA 4972,1kg. 
 

 
 
Za oceno potresne odpornosti objekta je bil narejen model objekta, ki je bil analiziran po metodi 
stranskih sil na objekt (SIST EN 1998-1, tč 4.3.3.2). Objekt je možno analizirati po navedeni metodi, 
ker zadostuje pogoju: �� � �� � ��	 � 0.085 � 6,89�	 � 0.362� � �4�� � 4 � 0.4� � 1,6�2.0�  

 

Nihajni čas T1 je izračunan po enačbi �� � �� � ��� , ker je H višina stavbe nad temelji (terenom) 
manjša kot 40m in ob upoštevanju Ct=0.085.  
 
Elastični spekter je razdeljen na več območji, izračunan T1 pade v območje med časoma TB in TC, kjer 
se ordinata elastičnega spektra izračuna po enačbi 
 ����� � � � � � 2.5! � 1.47#/�% � 1.0 � 2.51.5 � 2,45#/�% 
 
Osnovna potresna sila Fb je izračunana po enačbi  
 &' � ����� � # � ( � 2,45 ∗ 4972,1 ∗ 1 � 121,94*+ 
 
kjer je m masa objekta in λ=1.0. 
 
 &� � &' � 121,94*+ 
 
Ko nanesemo silo na konstrukcijo od spredaj/zadaj jo porazdelimo na linijo dolžine 2,35m, kar znese 
51,9kN/m. Ko pa jo nanesemo od strani, iz leve/desne, jo porazdelimo na stranico dolžine 3,05m, kar 
znese 40,0kN/m. 
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Potres od spredaj  

 

Potres od zadaj 

 

Potres iz leve 
 

Potres iz desne 

 

Obtežne kombinacije 
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2.4 DIMENZIONIRANJE NOSILNIH ELEMENTOV 

 
2.4.1 JEKLENA KONSTRUKCIJA 

 
Nosilna konstrukcija je sestavljena iz standardnih profilov IPE 200 ter zaprtih škatlastih profilov 
dimenzij 100x100x10mm. Za zavetrovanje imamo zaprte škatlaste profile dimenzij 50x50x5mm. Zajla 
se pritrdi na poseben kolut, ki je pritrjen na profil HEA200. 
 

 
IPE200 

 
100x100x10mm  

 
50x50x5mm  

 
HEA200 

 

 
Model za analizo 
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DIMENZIONIRANJE JEKLENEGA DETAJLA, NA KATEREGA DELU JE SILA ZAJLE: 

Na eno pločevino delujejo sile: 
Nx=188,92/2=94,5kN 
My=28,4/2=14,2kNm 
Vz=12,35/2=6,2kN 
 
Dimenzioniramo na prerez h=20cm, b=1cm. 
A=20cm2 
S355,- � 35,5*+/.#% ,/ � 49,0*+/.#% 012 � 1,0 

3-,45 � 6-78 � 666,710 � 66,7.#� 

6- � 9 ∗ :�12 ; 9 ∗ : ∗ 7% � 1 ∗ 20�12 ; 0 � 666,7.#	 
Kompaktnost prereza: 

.< � 72 ∗ = 
%2� � 20 � 72 ∗ 0,81 � 58,32	 1.R.K. 

Nateg: 

+?� � 94,5*+ � +45,@� � A∗BCDEF � %2∗�G,G� � 710*+  

Enoosni upogib: 

H?� � 14,2*+# � H45,@� � IJK∗BCDEF � LL,M∗�G,G� � 23,7*+#  

Strig: 

:N<N � 72 ∗ =O 

%2� � 20 � 72 ∗ 2,P��,% � 48,6  Plastična strižna nosilnost 

Q?� � 6,2*+ � Q45,@� � AR∗BCDEF∗√� � %2∗�G,G�∗√� � 409,9*+  

Enoosni upogib in strig: 

Q?� � 6,2*+ � 0,5 ∗ Q45,@� � 205,0*+  

Upogib in osna sila: 

+?�
T ∗ ,-012

; H-,?�
3-,U5 ∗ ,-012

� 1 
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V	,G%2∗�W,WX ; �	,%∗�22LL,M∗�W,WX � 0,73 � 1  

PREVERIMO TUDI VIJAKE, UŠESA IN ZVARE V TEM DETAJLU : 

 

Izberemo vijake M20 8.8 

,-' � 64*+/.#% 
,/' � 80*+/.#% 
,/ � 49*+/.#% 
,- � 35,5*+/.#% 
TY � 2,45.#% 
Z2 � 2,2.# 

01% � 1,25 

Sile na en vijak: 

Nx=94,5kN 
 
My=14,2kNm 
 
Vz=6,2kN 
 

Strižna nosilnost vijaka (en vijak ima dve strižni ravnini): 

&[,?� � &[,@� � 0,6 ∗ ,/' ∗ T01%  

V	,G% � 47,25*+ � 2,L∗P2∗%,	G�,%G � 94,1*+  

Natezna nosilnost vijaka: 

&�,?� � &�,@� � 0,9 ∗ ,/' ∗ T01%  

94,5*+ � 2,V∗P2∗%,	G�,%G � 141,1*+  

Bočni pritisk na ušesa: 
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&',?� � &',@� � *� ∗ \' ∗ ,/ ∗ Z ∗ <01%  

V	,G% � 47,25*+ � %,G∗�∗	V∗%,2∗��,%G � 196*+  

*� � #]^
_̀
a2,8 ∗ b%Z2 c 1,7 � 2,8 ∗ 102,2 c 1,7 � 11,03 � 2,5

1,4 ∗ d%Z2 c 1,7 � 0 � 2,5 										� 2,5 

\' � #]^
_è
ea\� � b�3 ∗ Z2 � 103 ∗ 2,2 � 1,52

,/',/ � 8049 � 1,63
1

										� 1 

Bočni pritisk na pločevino: 

&',?� � &',@� � *� ∗ \' ∗ ,/ ∗ Z ∗ <01%  

94,5*+ � %,G∗�∗	V∗%,2∗��,%G � 196*+  

*� � #]^
_̀
a2,8 ∗ b%Z2 c 1,7 � 2,8 ∗ 102,2 c 1,7 � 11,03 � 2,5

1,4 ∗ d%Z2 c 1,7 � 0 � 2,5 										� 2,5 

\' � #]^
_è
ea\� � b�3 ∗ Z2 � 103 ∗ 2,2 � 1,52

,/',/ � 8049 � 1,63
1

										� 1 

Kotni zvar, ki pritrjuje ušesa na HEA200: 

S355 

fN � 0,9 

< � 10## 

�ghi j 3## 

�gkl � 0,7 ∗ < � 0,7 ∗ 10## � 7## 

Izberemo: 

� � 5## 

mUBB � 10.# 

#�n�30##; 6 ∗ � � 30##� � mUBB � 150 ∗ � � 750##  

Računamo po poenostavljeni metodi: 
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pqr% ; sr% ; s∥% � ,/√3 ∗ fN ∗ 01% � ,[N� 

u6,7% ; 6,7% ; 0,62% � 9,5*+/.#% � 	V√�∗2,V∗�,%G � 25,2*+/.#%  

 

qr � &2 ∗ √22 ∗ 1� ∗ vw � 94,52 ∗ √22 ∗ 10,5 ∗ 10 � 6,7*+/.#% 

sr � &2 ∗ √22 ∗ 1� ∗ vw � 94,252 ∗ √22 ∗ 10,5 ∗ 10 � 6,7*+/.#% 

s∥ � &2 ∗ � ∗ vw � 6,22 ∗ 0,5 ∗ 10 � 0,62*+/.#% 
 

PREVERIMO ŠE VIJAK, KI PRITRJUJE KOLUT NA OKROGLI STEBER: 

Strižna sila F=210kN 

Uzberemo vijak M30, kvalitete 8.8 

&[,?� � &[,@� � 0,6 ∗ ,/' ∗ T01%  

210*+ � 2,L∗P2∗G,L��,%G � 215,4*+	Z2   
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PREVERIMO ŠE ALI HEA200, NA KATERO SE PRIPENJA NOSI LEC ZA KOLUT, PRENESE 
OBTEŽBO: 
N=5,3kN (pri potresu tlak -3,3kN) 

Vy=96,8kN 

Vz=8,3kN 

My=6,9kNm 

Mz=101,5kNm 

Kompaktnost stojineHEA200: 

.<N � 72 ∗ = 
�M2,LG � 26,2 � 72 ∗ 0,81 � 58,3	 1.R.K. 

Kompaktnost pasnic HEA200: 

92 c x<B � 14 ∗ = 
�2y�,P� � 8,2 � 14 ∗ 0,81 � 11,34	 3.R.K. 

Nateg: 

+?� � 5,3*+ � +45,@� � A∗BCDEF � G�,P∗�G,G� � 1909,9*+  

Enoosni upogib: 

H?� � 101,5*+ � HU5,@� � IzK∗BCDEF � �PV∗�G,G� � 138,1*+#  

Strig: 

:N<N � 72 ∗ =O 

�M2,LG � 26,2*+ � 72 ∗ 2,P��,% � 48,6  Plastična strižna nosilnost 

Q?� � 96,8*+ � Q45,@� � AR∗BCDEF∗√� � G�,P∗�G,G�∗√� � 1102,7*+  

Enoosni upogib in strig: 

Q?� � 96,8*+ � 0,5 ∗ Q45,@� � 551,34*+ Ni interakcije med strigom in upogibom. 

Upogib in tlačna osna sila: 

+?�
T ∗ ,-012

; H-,?�
3-,U5 ∗ ,-012

; Hw,?�
3w,U5 ∗ ,-012

� 1 
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�,�G�,P∗�W,WX ; �2�,G∗�22�PV∗�W,WX ; L,V∗�22��	∗�W,WX � 0,88 � 1  

Upogibni uklon: 

+?� � +',@� � { ∗ T ∗ ,-01� 
3,3*+ � 1 ∗ 53,8 ∗ �G,G� � 1909,9*+  

(� � 93,9 ∗ = � 93,9 ∗ 0,81 � 76,1 

(- � v/] ∗ (� � 0,5 ∗ 2358,28 ∗ 76,1 � 0,187 | 0,2 → {- � 1,0 

Bočna zvrnitev upogibnega nosilca: 

H?� � H',@� � {~8 ∗ 3- ∗ ,-01� 
101,5*+# � 1 ∗ 389 ∗ �G,G� � 138,1*+#  

(~8 � �3- ∗ ,-H�� � �389 ∗ 35,5195339 � 0,266 � 0,4	^]	^b��x^��<]	9�č^b	7�x^]<�b → {~8 � 1,0 

H�� � �� ∗ �*w ∗ m ∗ �� ∗ 6w ∗ � ∗ 6� ; �
% ∗ � ∗ 6w ∗ � ∗ 6��*� ∗ m�%

� 1,03 ∗ �0,5 ∗ 235 ∗ �21000 ∗ 1340 ∗ 8100 ∗ 21 ; �% ∗ 21000 ∗ 1340 ∗ 21000 ∗ 108000�0,5 ∗ 235�%� 195339*+.# 

Tlačno in upogibno obremenjeni elementi: 

+?�
{- ∗ T ∗ ,-01�

; *-- ∗ H-,?� ; b�,- ∗ +?�
{~8 ∗ 3- ∗ ,-01�

; *-w ∗ Hw,?� ; b�,w ∗ +?�
3w ∗ ,-01�

� 1 

+?�
{w ∗ T ∗ ,-01�

; *w- ∗ H-,?� ; b�,- ∗ +?�
{~8 ∗ 3- ∗ ,-01�

; *ww ∗ Hw,?� ; b�,w ∗ +?�
3w ∗ ,-01�

� 1 

.g- � 0,9 

(- � 0,187 → {- � 1 

(w � 0,312 → {w � 0,96 

*-- � 0,9 ∗ �1 ; 0,6 ∗ 0,187 ∗ 9,61 ∗ 53,8 ∗ 35,5� � 0,9 

*ww � *-w � 0,9 ∗ �1 ; 0,6 ∗ 0,312 ∗ 9,60,96 ∗ 53,8 ∗ 35,5� � 0,9 
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 *w- � 0,8 ∗ *-- � 0,8 ∗ 0,9 � 0,72 

�,��∗G�,P∗�W,WX ; 0,9 ∗ �2�,G∗�22�∗�PV∗�W,WX ; 0,9 ∗ L,V∗�22��	∗�W,WX � 0,8 � 1  

�,�2,VL∗G�,P∗�W,WX ; 0,72 ∗ �2�,G∗�22�∗�PV∗�W,WX ; 0,9 ∗ L,V∗�22��	∗�W,WX � 0,66 � 1  

 

PREVERIMO ŠE ZVAR MED HEA200 IN IPE200: 

 

� � 97*+ 

H � � ∗ x � 97*+ ∗ 1,08# � 104,76*+# 

+ � Hx � 104,76*+#0,2# � 523,8*+ � &r 

qr � &r2 ∗ √22 ∗ 1� ∗ vw[ � 523,8*+2 ∗ √22 ∗ 10,6 ∗ 20 � 15,43 *+ .#%�  

sr � 15,43 *+ .#%�  

uqr% ; sr% � u15,43% ; 15,43% � 21,8 *+ .#%� � B�√�∗��∗DE� � 	V√�∗2,V∗�,%G � 25,15 *+ .#%�  
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IZKORIŠČENOST OSTALIH ELEMENTOV: 
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Vsi nosilni elementi ne presegajo dovoljenega izkoristka. 

 

DIMENZIONIRANJE PRIKLJU ČKA VERTIKAL NA TEMELJ: 
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Sile, ki delujejo na detajl: 

Hgkl � 9,4*+# 

+4�h4 � 149,5*+ 

�4�h4 � 14,6*+ 

Izberemo vijake M22, 8.8, S355: 

,-' � 64*+/.#% 
,/' � 80*+/.#% 
,/ � 49*+/.#% 
,- � 35,5*+/.#% 
TY � 3,03.#% 
Z2 � 2,4.# 

01% � 1,25 

Sile, ki delujejo na en vijak: 

+[h�k� � 149,52 ; 9,4 ∗ 10072 � 141,9*+ 

�[h�k� � 14,64 � 3,65*+ 

Strižna nosilnost enega vijaka: 

&[,?� � &[,@� � 0,6 ∗ ,/' ∗ T01%  

3,65*+ � 2,L∗P2∗�,2��,%G � 116,4*+  

Natezna nosilnost vijaka: 

&�,?� � &�,@� � 0,9 ∗ ,/' ∗ T01%  

141,9*+ � 2,V∗P2∗�,2��,%G � 174,5*+  

Bočni pritisk na pločevino (pločevino izberemo debeline t=0,6cm: 

&',?� � &',@� � *� ∗ \' ∗ ,/ ∗ Z ∗ <01%  

3,65*+ � %,G∗�∗	V∗%,%∗2,L�,%G � 129,36*+  
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*� � #]^
_̀
a 2,8 ∗ b%Z2 c 1,7 � 2,8 ∗ 62,4 c 1,7 � 5,3 � 2,5
1,4 ∗ d%Z2 c 1,7 � 1,4 ∗ 212,4 c 1,7 � 10,55 � 2,5 										� 2,5 

\' � #]^
_è
ea\� � b�3 ∗ Z2 � 103 ∗ 2,4 � 1,4

,/',/ � 8049 � 1,63
1

										� 1 

Odpornost proti preboju pločevine 

�4,?� � �4,@� � 0,6 ∗ � ∗ Zg ∗ <4 ∗ ,/01%  

141,9*+ � �4,@� � 2,L∗�∗�,M%P∗2,L∗	V�,%G � 165,9  

Zvar med IPE200 in ploščo na katero se vari: 

Računamo najbolj obremenjen zvar: 

+ � +� ; +1 � 18,9*+ ; 47*+ � 65,9*+ � &r 

&∥ � 14,6*+ 

qr � &r2 ∗ √22 ∗ 1� ∗ vw[ � 65,9*+2 ∗ √22 ∗ 10,4 ∗ 10 � 5,8 *+ .#%�  

sr � 5,8 *+ .#%�  

s∥ � &2 ∗ � ∗ vw[ � 14,62 ∗ 0,4 ∗ 10 � 1,83 *+ .#%�  

uqr% ; sr% ; s∥% � u5,8% ; 5,8% ; 1,83% � 8,5 *+ .#%� � B�√�∗��∗DE� � 	V√�∗2,V∗�,%G � 25,15 *+ .#%�  

 

2.4.2 DIMENZIONIRANJE AB PLOŠ ČE IN PILOTA: 

Minimalna armatura v AB plošči debeline 80cm: 

Tghi � 0,26 ∗ ,��g,-� ∗ 9� ∗ Z j 0,0013 ∗ 9� ∗ Z 

Tghi � 0,26 ∗ 0,2650 ∗ 70 ∗ 100 � 9,5.#% j 0,0013 ∗ 70 ∗ 100 � 9,1.#% 
 Tghi � 9,5.#% 
 
Izberemo Ø12/10cm. 

Prikaz potrebne armature: 
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Armatura spodaj v x smeri  

 

Armatura spodaj v y smeri  

Armatura zgoraj v x smeri  
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Armatura zgoraj v y smeri  

Iz zgornih podatkov vidimo, da je potrebna armatura minimalna armatura. 

 

 

Interakcija osne sile in momenta v pilotih: 

N-M 
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N-My 

N-Mz 

 

Računala: Maruša Rot, univ.dipl.inž.grad. 
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III. TEHNIČNI PRIKAZI 
  
1.1 UREDITVENA SITUACIJA M  1:100 
2.1 TLORISI PREREZI FASADE M  1:25 
2.2 POZICIJSKI NAČRT M  1:25 
2.3 ARMATURNI NAČRT TEMELJA IN OZEMLJITEV M  1:50 
2.4.1 NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE - DETAJLI M  1:10 
2.4.2 NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE - DETAJLI M  1:10 
2.4.3 NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE - DETAJLI M  1:10 
2.4.4 NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE - KOSOVNICA M  1:10 
2.5 NAČRT STOPNIC M  1:20 
2.6 FASADNI PAS M  1:10 
2.7.1 SHEMA STAVBNIH ELEMENTOV – VRATA V1 M 1:20 / 1:5 
2.7.2 SHEMA STAVBNIH ELEMENTOV – VRATA V2 M 1:20 / 1:5 
 
  



Opombe:
-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta
 in morebitna neskladja nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje ni dopustno.
-Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja
-Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.
-PRIMERNOST DREVES ZA NAMESTITEV OBJEKTOV IN NAPRAV ZIPLINE POTRDI IZVAJALEC (oz. arborist) NA PODLAGI STABILNOSTNE PREVERITVE



Opombe:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
-Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu načrta.
-Izvajalec in nadzornik sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta  in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodji projekta.
Samovoljno prilagajanje ni dopustno.

-Vse preboje, utore, niše in razvode je potrebno uskladiti z načrtom električnih instalacij, strojnih instalacij, gradbenih konstrukcij in zunanje ureditve.
-Potek intstalacij je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom betonskih del in jih pri tem tudi upoštevati.

-Vse dimenzije konstrukcijskih elementov mora pred vgradnjo preveriti odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, v okviru projektantskega nadzora,
-Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi geološko sestavo in koto temeljenja
-Vse spremembe zunanjosti objekta lahko potrdita izključno odg. projektant arhitekture in odgovorni vodja projekta.
-Vse potrditve, pregledi, spremembe ipd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in hkrati navedene v gradbenem dnevniku.

PRIMERNOST DREVES ZA NAMESTITEV OBJEKTOV IN NAPRAV ZIPLINE POTRDI IZVAJALEC (oz. ARBORIST) NA PODLAGI STABILNOSTNE PREVERITVE.
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PRIMERNOST DREVES ZA NAMESTITEV OBJEKTOV IN NAPRAV ZIPLINE POTRDI IZVAJALEC (oz. ARBORIST) NA PODLAGI STABILNOSTNE PREVERITVE.



Opombe:

-Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
-Kote strešne konstrukcije se spreminjajo glede na lokacijo prereza, zato kote ponekod niso merljive v načrtu.
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O
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dvokrilno levo aktivno, desno pasivno

Vratni nosilec:
L kotnik 75/75, pritrjen na konstrukcijo stolpa

, barvano (R
AL po

izboru arhitekta), vrata nam
eščena v zunanjo ravnino fasade.

Vratno krilo-podkonstr.: okvir vratnega krila iz 30/50, barvano (R
AL po izboru arhitekta)

Vratno krilo-polnilo.:
zunanja lesena obloga vrat iz vertikalnih iz fasadnih letev

 5/5,
v isti zunanji ravnini ter v enakem

 poteku fug kot fasada fasada
Lesena obloga je obdana z ploščato obrobo - nosilec tečaja iz
ploščatega železa š=75m

m
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večja nosilnost zaradi teže vrat, 4 valjčni tečaji v zunanji
ravnini fasade, barvano (R
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 O
zem

ljitev okvirja: skriti vodnik za fasado



DVOKRILNA  OGRAJNA VRATA
Svetla mera:                 215 / 110 cm
Svetla širina: 209 cm
Odpiranje: dvokrilno levo aktivno, desno pasivno
Vratni nosilec: L kotnik 75/75, pritrjen na konstrukcijo stolpa , barvano (RAL po

izboru arhitekta), vrata nameščena v zunanjo ravnino fasade.
Vratno krilo-podkonstr.:  okvir vratnega krila iz 30/50, barvano (RAL po izboru arhitekta)
Vratno krilo-polnilo.: zunanja lesena obloga vrat iz vertikalnih iz fasadnih letev  5/5,

v isti zunanji ravnini ter v enakem poteku fug kot fasada fasada
Lesena obloga je obdana z ploščato obrobo - nosilec tečaja iz
ploščatega železa š=75mm.

Okovje: večja nosilnost zaradi teže vrat, min. 2 valjčni tečaji v zunanji
ravnini fasade, barvano (RAL po izboru arhitekta)

Oprema aktivnega krila : ozka vdolbna ključavnica za profilne konstrukcije maks.
globina 45mm s kljunastim jezikom. Robni vdolbni zapah

Oprema pas. krila: robni vdolbni zapah. Na spodnji strani mora zapah
premoščati 5cm razlike med tlemi in krilom.

 Ozemljitev okvirja: skriti vodnik za fasado
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IV. PROJEKTANTSKI POPIS DEL 
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V. NAVODILA ZA GRADNJO 
 
Navodila za gradnjo se bodo podala v času izvjajanja projektantskega nadzora, z vpisom v gradbeni 
dnevnik ter s sklepi koordanicijskih sestankov med udeleženci pri graditvi. 
 
Montažni načrti (prikaz montaže in demontaže gradbenih elementov in sklopov) izdela izvajalec del 
skladno z navodili dobaviteljev materiala. Pred vgradnjo jih mora potrditi odgovorni projektant tega 
načrta. 
 
 
 


