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NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

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.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

2 Načrt s področja gradbeništva

17/18-Z

avg.19

Alojz Rovan, univ.dipl. inž.grad.

G-0258

17/18

2.1 GRADBENI NAČRT ZIPLINE

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
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II. TEHNIČNO POROČILO 

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. 
Pri nas so sprejete (nostrificirane) evropske norme za to področje EU norme, pri nas veljajo 
od 01.03.2008 dalje. Zipline Celjska koča upošteva oba relevantna standarda: 
- SIST EN 15567-1: 2015 Plezalni parki – 1 del: Konstrukcijske in varnostne zahteve 
- SIST EN 15567-2: 2015 Plezalni parki - 2 del: Zahteve za delovanje 
Gradnja Zipline Celjska koča, se podreja in vključuje tudi načela ERCA – European Ropes 
Course Association – evropskega združenja, ki zagotavlja varnost. Za napravo se izda potrdilo 
o skladnosti in primernosti naprave, skladno z zgoraj omenjenim standardom. Potrdilo izda 
neodvisna inštitucija na podlagi standarda ISO17020. 

1.2 ZASNOVA 
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 potekata nad dolino potoka Pečovnica, ki ga prečkata 
na višini 96,7m oz. 105,7m. Obe spustnici potekata deloma v prostoru večnamenskega gozda. 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. 

1.3 PREDVIDENI OBJEKTI 
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 4,0m.  Pod terenom ima stolp temelj dimenzije 3.2m x 3.3m in globoko 
temeljenje na dveh 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, ki stoji ob gozdni 
vlaki med Pečovniško kočo ter Grmado. Platforma 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 40cm nima stika s tlemi. Drevo je 
dodatno stabilizirano z vrvno povezavo z dvema sosednjima drevesoma. 
Končno točko Zipline II predstavlja lesena platforma na terenu. Platforma se nahaja v neposredni 
bližini obstoječe (kolesarske) pešpoti pod hotelom Celjska koča. Sidranje spustnice bo z jekleno 
konstrukcijo, pritrjeno na a.b. temelju dimenzij 2.5m x 5.2m. Talna površina platforme je lesena, od 
temelja ločena s filtrnim slojem.  

1.4 ZIPLINE I. STARTNI STOLP NA TERENU 
Startni stolp na terenu obravnava načrt 2.2 GRADBENI NAČRT STOLPA. 

1.5 PLATFORME NA DREVESIH IN SPUSTNICA 
Končno točko Zipline in začetno točko Zipline II. predstavlja lesena platforma na obstoječem drevesu 
premera min. Ø 45 . Platforma bo tlorisnih dimenzij 3,20 x 2,00 m. Sprednji del platforme bo izveden v 
naklonu 22° kot pristajalni del. Zadnji del platforme bo izveden za namen pristopa. Platforma se 
namesti čimnižje ob vznožje drevesa, tako da za dostop nanjo ni potrebne lestve. 
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Končna ploščad za zipline I je izdelana na zdravem drevesu v polni rasti (živem drevesu) premera 
najmanj 45 cm. Predviden je  trd les listavca - bukev. 
Sidranje drevesa s končno ploščadjo se izvede s pletenico fi 12 mm v zaledje in sicer predvidoma 
trikrat pribl. 1,20 m nad spustnico (prosta višina 2,5m nad platformo) ter 4,0 m pod spustnico. 
Sidrano mora biti okoli zdravega drevesa z minimalnim premerom debla 20cm in ki naj ima 
karakteristike po arborističnem mnenju. 
Izbrano drevo mora pregledati za to usposobljeni strokovnjak in preveriti njihovo statično stabilnost. V 
primeru, da se drevo posuši, se mora ploščad prestaviti na novo živo drevo. 
Začetna ploščad za zipline II. je izdelana na zdravem drevesu v polni rasti (živem drevesu) premera 
najmanj 45 cm. Računsko preverjeno in predvideno je deblo iglavca smreka (jelka, bor), lahko se sidra 
tudi na listavcih. Sidranje drevesa začetne ploščadi zipline II. se izvede trikrat s pletenicama  fi 12 mm 
na drevesa v zaledju v višini 1,20 m nad pletenico (prosta višina 2,5m nad platformo). 
Sidrano mora biti okoli zdravega drevesa z minimalnim premerom debla 20cm in ki naj ima 
karakteristike po arborističnem mnenju. 
Izbrano drevo mora pregledati za to usposobljeni strokovnjak in preveriti njihovo statično stabilnost. V 
primeru, da se drevo posuši, se mora ploščad prestaviti na novo živo drevo. 
Platforma se izvede iz globinsko impregniranih okroglic Ø12cm iz kostanjevega lesa 1.kvalitete. 
Platforma se sestavi iz dveh (po ena na vsaki strani drevesa) primarnih nosilnih elementov – okroglic, 
medsebojno povezanih s svornikom M10. Prečno nanju se pritrdijo štirje sekundarni elementi, pritrjeni 
s svorniki (navojne palice). Pri vsakem pritrjevanju je potrebno paziti, da ne pride do cepljenja ali 
nepotrebnega uničenja lesa. Lesena ploščad se izvede iz narebranih macesnovih plohov deb.cm, 
križno pritrjenih na sekundarne nosilne elemente. Stik med drevesnim deblom in okroglicami primarnih 
in sekundarnih elementov se izvede s kosom neoprenske tkanine debeline 10mm oz. na način, ki ga 
prepdiše arborist. Med rasno sezono (maj – september) je potrebno večkrat preveriti mesta dotikanja 
med deblom dreves in posameznimi progami in po potrebi razrahljati spoje.  
Ciljna ploščad Zipline I. in začetna ploščad Zipline II. sta zgrajeni na drevesih, brez fizičnega stika s 
tlemi, tako da je plodna zemlja zavarovana pred uničenjem, ter se ne spreminja naravna konfiguracija 
terena. Območje mora biti okrog izstopne lestve se protiblatno zaščiti z nasutjem iz lesnih sekancev, 
pred nasutjem pa očisti in je brez vej, štorov in moteče vegetacije.  
Pred pričetkom izvajanja del, se izvede popis in ocena dreves na območju v sklopu arborističnega 
mnenja. Za izvedbo sidranja in namestitev platform naj bo primeren tip drevesa, struktura korenin in 
struktura tal.  Med obratovanjem se mora opravljati reden (enkrat sredi sezone in ob koncu sezone) in 
strokoven monitoring stanja dreves in tal. V kolikor bi monitoring pokazal negativne vplive, je potrebno 
naprave izločiti iz uporabe ter odstraniti. 
Jeklenica – spustnica bo morala biti  nameščena in pritrjena tako, da uporabnik med samo uporabo ne 
bo mogel udariti v ljudi ali druge ovire. Prav tako se med spustom ne dotakne tal. Jeklenica, po kateri 
se spušča s pomočjo škripca, na začetku in na koncu proge ne bo v dosegu ostalih udeležencev, da 
ne bi prišlo do poškodb. Te jeklenice bodo nameščene na višini 1,3m. Kjer ni možno zagotoviti 
minimalne višine spustnice nad terenom 4m (končna postaja Zipline II.), bo pristop do jeklenice 
onemogočen z namestitvijo lesene ograje. Objemni stik jeklenice in drevesnega debla se izvede iz 
globinsko impregniranih borovih (1.kval.) polokroglic. Zaključni stik pletenice se izvede z objemnimi 
spojkami – klema. Vsi kovinski elementi morajo biti RF kvalitete. Varovalna vrv mora dosegati 
predpisane standarde proizvajalca. Ima tudi dodatno varovalo, ki dosega minimalno 80% natezne 
moči varovalne vrvi. Varovalo je pritrjeno tako, da daje zaščito pred zdrsom ali padcem v primeru 
popustitve osnovne varovalne vrvi ali objemnih stikov. 
Nosilna pletenica  Spezialseil P 355 mora biti minimalno Φ 12 mm trdnostnega razreda 1960 MPa. 
Pretržna sila je 137 kN. Namestitev vrvi mora imeti rezervno dolžino za primer premestitve na drugo 
drevo. 

1.6 PLATFORMA NA TERENU 
Končna točka Zipline II je platforma na terenu. Platforma se izvede z izravnavo v vkopu (in deloma 
nasipu na obstoječem terenu. 
V sklopu izvedbe izkopa se vrhnji sloj humusa odgrne in uporabi na parceli za končno ureditev. Izkop 
gradbene jame se izvede do kote temeljenja v naklonu 1:10. Na preostalem delu se izvede široki izkop 
brez poseganja na sosednja zemljišča. Naklon izkopnih brežin ne sme presegati 45°. 
 
Končna ploščad zipline II. je temeljena na temeljni armiranobetonski plošči izmer 5,20 m x 2,50 m x 
1,00 m, ki prevzame vertikalne in horizontalne sile. Za zagotovitev večje varnosti proti zdrsu so 
temeljna tla izdelana v naklonu 1:10 z nagibom proti zemljini, podložni beton pa se izvede v 
spreminjajoči debelini med 5cm in 54cm. 
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Spustnica zipline II se na končni postaji pritrdi na jekleno konstrukcijo, ki bo nameščena na 
armiranobetonski temelj. Jeklena konstrukcija 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 jeklena konstrukcija se 
bo antikorozijsko zaščitila in barvala v temnosivo barvo. 
Preko armiranobetonske plošče je predviden filtrni sloj iz pranega prodca v debelini 20cm. Zaključen 
tlak na platformi bo lesen iz desk sibirskega macesna, nameščenih v razmiku na podkonstrukcijo.  
Tlak se namesti na nosilne tramiče, ki bodo na temelj pritrjeni s tipskimi jeklneimi čevlji.  
Začetni del platforme bo izveden v naklonu 22° in bo dimenzij 2,07 x 2,00 m. Naklonska konstrukcija 
bo tramovna iz soh ter tramov položenih prečno ter v naklonu. 
V sklopu zunanje ureditve se izvede drenaža DN 100mm na koti temeljnih tal. Zemeljske brežine 
humusira ter utrdi kot armirano zemljino z uporabo namenske greentex folije, ter se jo zasadi z 
avtohtonimi travnimi mešanicami. V sklopu zunanje ureditve se namesti lesena ograja iz okroglic 
(detajl in potek ograje je v grafičnih prilogah), ki služi kot zaščita pred vstopom na območje izstopne 
postaje. Za dostop do gozdne pešpoti se izdela nasutje iz tamponskega drobljenca v širini pibližno 
70cm, ki poteka na višini tal platforme – kota 626,93m nmv. 

1.7 GRADBENA KONSTRUKCIJA OBJEKTOV 
V statičnem računu so uporabljeni standardi Eurocode in DIN EN 15567-1, obtežbe so podane v 
statičnem izračunu. 
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 .   

1.8 UPORABLJENI MATERIALI  
Lesene platforme se izdelajo iz lesa C16:        

fm,k = 1.6 kN/cm2    ft,0,k = 1,0 kN/cm2 
fv,d = 0.154 kN/cm2     E0,mean = 800 kN/cm2 

      E0,05 = 540 kN/cm2     = 4.50 kN/m3 
 
 
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   
 
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 
  
Sestavila: 
Maruša Rot, univ.dipl.inž.grad. 
Alojz Rovan, univ.dipl.inž.grad. 
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STATIČNI IZRAČUN 
 

2.0 ANALIZA OBJEKTA 
 

2.1 ZIPLINE I.  

2.1.1 OSNOVNI PODATKI: 
Dolžina  d = 426,2 m 

Višinska razlika v = 18.5 m 

Vzdolžni padec i = 4,4 % 

Voziček:  dva kolesa premera 2r = 2,57cm 

Učinkovitost vozička: 5 % 

Kotalno trenje: Nt = kt . N/rk = (0,05/1,26 cm) . N 

kt …….koeficient trenja pri kotaljenju jeklenega kolesa po jeklenem tiru: 0,05 (cm)  

N……..pravokotna sila med kolesom in jeklenico (kN) 

rk………radij kolesa 1,26 (cm) 

Izbrana pletenica: Spezialseil P 355 premer φ = 12 mm 

Elastični modul:     1960 N/mm2 

Pretržna sila:           137 kN 

 
2.1.2 STATIČNI RAČUN 

1 začetna ploščad 

2            končna ploščad 

Vertikalna obtežba jeklenice: stalna obtežba (g) 

Masa pletenice  0,764 kg/m1 

Pospešek prostega pada g = 9,81 m/s2 

Teža pletenice  0,764 . 9,81 = 7,49 N/m1 

   koristna obtežba (q) 

povprečna masa človeka  80 kg 

povprečna teža človeka  80 . 9,81 = 790 kg .  m/s2 = 0,79 kN 

teža sedišča človeka   50 N = 0,05 kN 

 

Horizontalna obtežba jeklenice:  obtežba vetra 

Osnovni tlak vetra: qb = 250 Pa = 0,25 kN/m2 

Tlak pri največjih hitrostih vetra: 

referenčna višina: 50 m 

faktor izpostavljenosti Ce(z) = 3,96 

Tlak pri največjih sunkih vetra: qp(z) = 3,96 . 0,25 = 0,99 kN/m2 

Vpliv vetra na vertikalno projekcijo pletenice povečan za 100 %: 

v = 0,012 . 0,99 . 2 = 0,024 kN/m1 

Momenti izračunani za nosilec preko enega polja obojestransko členkasto vpet: 

Vertikalna smer: 

Zaradi lastne teže pletenice: Mpl = 7,49 . 426,22 /8 = 170,07 kNm 
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Zaradi teže človeka skupaj s težo sedišča: Mčl =  (0,79 + 0,05) 426,2 / 4 = 89,5 kNm 

Dodatna teža za primer reševanja: Mr = 3,00 . 426,2 / 4 = 319,65 kNm 

Horizontalna smer: 

Zaradi obtežbe vetra: Mv = 0,024 . 426,22 / 8 = 0,545 kNm 

Rezultanta momentov: 

M = ((170,07 + 89,5 + 319,65)2 + 0,5452)0,5 = 579,22 kNm 

Dovoljena pretržna trdnost pletenice: 137 kN / 3 = 45,67 kN 

Poševni poves (f) pletenice ob pogoju dovoljene pretržne trdnosti pletenice: 

f = 579,22 / 45,12 = 12,84 m 

Vertikalni poves pletenice: 

fv = (170,07 + 89,5 + 319,65) / 45,12 = 12,84m 

 
Oblika povesa: 
Privzamem, da poves jeklenice sledi kvadratni paraboli. 
V sredini razpona mora biti jeklenica na podlagi statičnega računa za 12,84 m nižje od premice, ki 
spaja začetno in končno ploščad, torej je pod horizontalo končne postaje za: ∆= 12,84 - 18,5 / 2 = 
3,59 m nižje od horizontale. V sredini dela parabole v dolžini cca 250 m pod horizontalo je pletenica 
nižje za cca 5 m. Predvidevam, da se mora višinska razlika med zgornjo in spodnjo postajo povečati. 
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2.2 ZIPLINE II.  

2.2.1 OSNOVNI PODATKI: 
Dolžina  d = 395,8 m 

Višinska razlika v = 19,0 m 

Vzdolžni padec i = 4,8 % 

Voziček:  dva kolesa premera 2r = 2,57cm 

Učinkovitost vozička: 5 % 

Kotalno trenje: Nt = kt . N/rk = (0,05/1,26 cm) . N 

kt …….koeficient trenja pri kotaljenju jeklenega kolesa po jeklenem tiru: 0,05 (cm)  

N……..pravokotna sila med kolesom in jeklenico (kN) 

rk………radij kolesa 1,26 (cm) 

Izbrana pletenica: Spezialseil P 355 premer φ = 12 mm 

Elastični modul:     1960 N/mm2 

Pretržna sila:           137 kN 

 
2.2.2 STATIČNI RAČUN 

1 začetna ploščad 

2            končna ploščad 

Vertikalna obtežba jeklenice: stalna obtežba (g) 

Masa pletenice  0,764 kg/m1 

Pospešek prostega pada g = 9,81 m/s2 

Teža pletenice  0,764 . 9,81 = 7,49 N/m1 

   koristna obtežba (q) 

povprečna masa človeka  80 kg 

povprečna teža človeka  80 . 9,81 = 790 kg .  m/s2 = 0,79 kN 

teža sedišča človeka   50 N = 0,05 kN 

 

Horizontalna obtežba jeklenice:  obtežba vetra 

Osnovni tlak vetra: qb = 250 Pa = 0,25 kN/m2 

Tlak pri največjih hitrostih vetra: 

referenčna višina: 50 m 

faktor izpostavljenosti Ce(z) = 3,96 

Tlak pri največjih sunkih vetra: qp(z) = 3,96 . 0,25 = 0,99 kN/m2 

Vpliv vetra na vertikalno projekcijo pletenice povečan za 100 %: 

v = 0,012 . 0,99 . 2 = 0,024 kN/m1 

Momenti izračunani za nosilec preko enega polja obojestransko členkasto vpet: 

Vertikalna smer: 

Zaradi lastne teže pletenice: Mpl = 7,49 . 395,82 /8 = 146,67 kNm 

Zaradi teže človeka skupaj s težo sedišča: Mčl =  (0,79 + 0,05) 395,8 / 4 = 83,12 kNm 

Dodatna teža za primer reševanja: Mr = 3,00 . 395,8 / 4 = 296,85 kNm 

Horizontalna smer: 
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Zaradi obtežbe vetra: Mv = 0,024 . 395,82 / 8 = 0,47 kNm 

Rezultanta momentov: 

M = ((146,67 + 83,12 + 296,85)2 + 0,472)0,5 = 526,64 kNm 

Dovoljena pretržna trdnost pletenice: 137 kN / 3 = 45,67 kN 

Poševni poves (f) pletenice ob pogoju dovoljene pretržne trdnosti pletenice: 

f = 526,64 / 45,12 =  11,67 m 

Vertikalni poves pletenice: 

fv = 526,64 / 45,12 = 11,67 m 

 
Oblika povesa: 
Privzamem, da poves jeklenice sledi kvadratni paraboli. 
V sredini razpona mora biti jeklenica na podlagi statičnega računa za 11,67 m nižje od premice, ki 
spaja začetno in končno ploščad, torej je pod horizontalo končne postaje za: ∆= 11,67 – 19,0 / 2 = 
2,17 m nižje od horizontale. V sredini dela parabole  v dolžini cca 250 m pod horizontalo leži pletenica 
nižje za cca 5 m. Predvidevam, da se mora višinska razlika med zgornjo in spodnjo postajo povečati. 
 

2.2.3 DODATNI IZRAČUNI 
Obtežbe, ki se morajo še preveriti za obe spustnici: temperatura zraka ob montaži jeklenice: 15 stopinj 

Celzija (°C) 

največja temperatura: + 40 °C 

najnižja temperatura: - 10 °C 

V primeru večjih temperatur od  + 40 °C ali nižjih temperatur od - 10 °C spustnica ne sme obratovati. 

V primeru večjega vetra, pri največjih sunkih vetra večjih od qp(z) = 0,99 kN/m2 spustnica ne bo 

obratovala.  Hitrost vetra je v tem primeru 25 m/s ali 90 km/h. 

V primeru nevarnosti nastanka žledu, se mora ledeno oblogo stalno odstranjevati s pomočjo  nihanja  

in udarjanja po pletenici. 

Hitrost vožnje uporabnikov različnih tež na pletenici se mora preveriti in temu primerno prilagoditi 

sedišča in končno ploščad spustnice.  

Predlagam še izračune hitrosti brez upoštevanja dodatne obremenitve pletenice s točkovno silo 3,00 

kN.  V tem primeru poteka pletenica nad horizontalo končne ploščadi. 
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2.3 START ZIPLINE I – STOLP 
 
Opisi in izračuni so v ločenem načrtu 2.2 GRADBENI NAČRT STOLPA. 
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2.4 ZIPLINE I KONČNA POSTAJA 
 
Končna postaja se bo postavila na listavec premera 45 cm. Privzamemo kvaliteto lesa D30. 
Pred izvedbo končne postaje je potrebno opraviti test nosilnosti drevesa. 
 

2.4.1 OSNOVNI PODATKI 
Pletenica φ 12 mm, dovoljena sila Sd = 137 / 3 = 46 kN 
Kot med pletenico in horizontalo je na končni ploščadi 3,00 °, tangenta povesa (verižnice) je 
vodoravna. 
Sile s katerimi jeklenica deluje na drevo: 
horizontalna sila v pletenici H = cos3°* 137kN= 136,8 kN 
Vertikalna sila v pletenici  V = sin3°* 137 = 7,2 kN 
 

2.4.2 NOSILNO ŽIVO DREVO S PLATOJEM 
Prevzem sile pletenice z živim drevesom premera 45 cm, drevo je trikrat sidrano v zaledna drevesa in 
sicer 1,20m, 1,40m in 1,60m nad jeklenico. Levo in desno sidro sta vpeta pod kotom 0°. Sredinsko 
sidro pa je pod kotom 12° sidrano na zaledno drevo. 
Sile, ki jih prevzema drevo na katerega je pripeta jeklenica: 

N= 6,5 kN 

V= 70,7 kN 

M= 87,1 kNm 

Osne sile v pletenicah: 

N1=34,83 kN 

N2=27,02 kN 

N3=17,26 kN 

 
Moment v drevesu 
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Prečna sila v drevesu 
 

 
Osna sila v drevesu in v pletenicah 
 
STALNA VERTIKALNA OBTEŽBA 
Zaradi sile v pletenici    7,20 kN 
lastna teža pletenice 2,1 .  0,764  1,60 kN 
l. t. drevesa 7,30 . 0,10 . 9,00   6,57 kN 
l. t. krošnje (živo drevo)    6,57 kN 
podest na drevesu    5,00 kN 
------------------------------------------------------------------------- 
skupaj         Vg = 26,94 kN 
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KORISTNA VERTIKALNA OBTEŽBA 
na podestu     3,00 kN 
na pletenici     3,00 kN 
------------------------------------------------------------------------- 
skupaj      6,00 kN 
 
DIMENZIONIRANJE  
premer debla 45 cm  
 
A = 1589,63 cm2 
 

� =
�∗��

��
=
�∗	
�

��
= 8941,64���  

� =
� ∗ �	

64
=
� ∗ 45	

64
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*� =
+� ∗ ,

� ∗ -./
≤ �0� 

 

*� =
70,7 ∗ 2

3 ∗ 39,87�
= 0,0267 ≤ 0,111'$ 

 
 

2.4.3 SIDRANJE SILE S1 (1,20 m nad ploš čadjo) 
okoli drevesa min φ 20 cm,  314 cm2 
sila ki deluje na drevo:  34,83kN 
STRIG τ = 3483 / 314 =11,09 kp/cm2 ≤ 18 kp/cm2 = 1,8 MPa 
potrebni prerez As = 3483 / 18 = 193,5 cm2 ≤ 314 cm2 
 

2.4.4 SIDRANJE SILE S2 (1,40 m nad ploš čadjo) 
okoli drevesa min φ 20 cm,  314 cm2 
sila ki deluje na drevo:  27,02kN 
STRIG τ = 2702 / 314 =8,61 kp/cm2 ≤ 18 kp/cm2 = 1,8 MPa 
potrebni prerez As = 2702 / 18 = 150,1 cm2 ≤ 314 cm2 
 

2.4.5 SIDRANJE SILE S3 (1,60 m nad ploš čadjo) 
okoli drevesa min φ 20 cm,  314 cm2 
sila ki deluje na drevo:  17,26kN 
STRIG τ = 1726 / 314 =5,5 kp/cm2 ≤ 18 kp/cm2 = 1,8 MPa 
potrebni prerez As = 1726 / 18 = 95,89 cm2 ≤ 314 cm2 
 

2.5 ZIPLINE II ZAČETNA POSTAJA 
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Začetna postaja se bo postavila na iglavec premera 45 cm. Privzamemo kvaliteto lesa C20. 
Pred izvedbo končne postaje je potrebno opraviti test nosilnosti drevesa. 
 

2.5.1 OSNOVNI PODATKI 
Pletenica φ 12 mm, dovoljena sila Sd = 137 / 3 = 46 kN 
Kot med pletenico in horizontalo je na končni ploščadi 3,00 °, tangenta povesa (verižnice) je 
vodoravna. 
Sile s katerimi jeklenica deluje na drevo: 
horizontalna sila v pletenici H = cos3°* 137kN= 136,8 kN 
Vertikalna sila v pletenici  V = sin3°* 137 = 7,2 kN 
 

2.5.2 SIDRANJE ZAČETNE PLOŠČADI NA ŽIVO DREVO 
Prevzem sile pletenice z živim drevesom premera 45 cm, drevo je trikrat sidrano v zaledna drevesa in 
sicer 1,20m, 1,40m in 1,60m nad jeklenico. Sidra so vodoravno vpeta v zaledna drevesa (pod kotom 
0°) 
Sile, ki jih prevzema drevo na katerega je pripeta jeklenica: 
M=98,7kNm 
V=80,7kN 
Osne sile v pletenicah: 
N1=18,14 kN 
N2=35,09 kN 
N3=12,27 kN 
 
 

 
Moment v drevesu 
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Prečna sila v drevesu 
 
 

 
Osna sila v pletenicah 
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2.5.3 NOSILNO ŽIVO DREVO Z ZAČETNO PLOŠČADJO ZIPLINE II. 

Prevzem sile pletenice z živim drevesom premera 45 cm, drevo je  sidrano  1,20, 1,40 in 1,60m nad 
pletenico. 

 
STALNA VERTIKALNA OBTEŽBA 
 Zaradi sile v pletenici    7,20 kN 

lastna teža pletenice 2,02 .  0,764  1,54 kN 
l. t. drevesa 8,00 . 0,096 . 9,00   6,91 kN 
l. t. krošnje (živo drevo)    6, 91 kN 
podest na drevesu     3,91 kN 
------------------------------------------------------------------------- 
skupaj         Vg = 26,47 kN 

 
KORISTNA VERTIKALNA OBTEŽBA 
 na podestu     3,00 kN 

na pletenici     3,00 kN 
------------------------------------------------------------------------- 
skupaj               Vp = 6,00 kN 

 
DIMENZIONIRANJE  
premer debla 45 cm  
 
A = 1589,63 cm2 
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2.5.4 SIDRANJE SILE S1 (1,20 m nad ploš čadjo) 
okoli drevesa min φ 20 cm,  314 cm2 
sila ki deluje na drevo:  18,14kN 
STRIG τ = 1814 / 314 =5,78 kp/cm2 ≤ 18 kp/cm2 = 1,8 MPa 
potrebni prerez As = 1814 / 18 = 100,8 cm2 ≤ 314 cm2 
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2.5.5 SIDRANJE SILE S2 (1,40 m nad ploš čadjo) 

okoli drevesa min φ 20 cm,  314 cm2 
sila ki deluje na drevo:  35,09kN 
STRIG τ = 3509 / 314 =11,18 kp/cm2 ≤ 18 kp/cm2 = 1,8 MPa 
potrebni prerez As = 3509 / 18 = 194,9 cm2 ≤ 314 cm2 
 

2.5.6 SIDRANJE SILE S3 (1,60 m nad ploš čadjo) 
okoli drevesa min φ 20 cm,  314 cm2 
sila ki deluje na drevo:  12,27kN 
STRIG τ = 1227 / 314 =3,91 kp/cm2 ≤ 18 kp/cm2 = 1,8 MPa 
potrebni prerez As = 1227 / 18 = 68,17 cm2 ≤ 314 cm2 
 

Pletenice s katerimi sidramo glavni drevesi na kate ri sta postavljeni kon čna postaja zipline I in 
začetna postaja zipline II so dimenzionirane na maksim alno natezno silo, ki se pojavi in sicer 
N=35,09kN: 

$!78 ≤
% ∗ �"

9:�
 

35,06'$ =
% ∗ 35,5'$/���

1
→ � ≥ 1,12�� 

Za pletenice, ki sidrajo glavni drevesi na tri zaledna drevesa izberemo pletenico Ø12mm. 

  



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.:   18 

 

2.6 ZIPLINE II KONČNA POSTAJA 

2.6.1 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. 1,47m/s2. 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. 

� Podatki, ki izhajajo iz zasnove objekta 
 
Objekt je predviden iz jekla z upoštevano gostoto ρ=7850kg/m3. 
 

2.6.2 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 v našem primeru predstavlja teža jeklene konstrukcije, ki je pripeta na temelj. 
 

 
Stalna obtežba 
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2.6.3 DIMENZIONIRANJE NOSILNIH ELEMENTOV 

 
PRISTAJALNA PLOŠ ČAD 

Pristajalna ploščad se nahaja na najnižji točki Ziplina in je sestavljena iz AB plošče dimenzij 5,2m x 
2,5m ter jeklenega dela, na katerega se pripne zajla. 

Betonska nosilna AB ploš ča: 

 

Sile, ki delujejo na AB ploš čo 
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Pomiki pri MSU obtežni kombinaciji 

 

Napetosti na temeljna tla 
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Potrebna atmatura je manjša od minimalne armature, zato zadostimo pogoju za minimalno armaturo: 

%!=> = 0,26 ∗
��?!

�"@
∗ -? ∗ � < 0,0013 ∗ -? ∗ � 

%!=> � 0,26 ∗
0,26

50
∗ 70 ∗ 100 � 9,5��� < 0,0013 ∗ 70 ∗ 100 � 9,1��� 

 
%!=> � 9,5��

� 
 
Izberemo Ø12/10cm. 

Jeklena konstrukcija: 

PREVERIMO NATEZNI DEL 

Kompaktnost: 

�

A
# 72 ∗ B 

1�

�
� 5 # 72 ∗ 0,81 � 58,32	 1.R.K. 

Nateg: 

$D� � 282,63'$ # $EF,G� �
H∗/I

JKL
�
��∗�
,


1
� 710'$  

PREVERIMO TLAČENI DEL: 

Tlak: 

$D� � 88,52'$ # $EF,G� �
H∗/I

JKL
�
��∗�
,


1
� 710'$  

 

Računala: Maruša Rot, univ.dipl.inž.grad. 
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III. TEHNIČNI PRIKAZI 
  
 
 
1.1 PREGLEDNA SITUACIJA M  1:5000 
1.2 GRADBENA SITUACIJA M  1:500 
1.3.1 UREDITVENA SITUACIJA – CILJ IN START PRI CELJSKI KOČI M  1:250 
1.3.2 UREDITVENA SITUACIJA – CILJ IN START PRI PEČOVNIŠKI KOČI M  1:250 
1.4.1 PODLOŽNI PROFIL ZIPLINE I M  1:500 
1.4.2 PODLOŽNI PROFIL ZIPLINE II M  1:500 
3.1 CILJ ZIPLINE I - PLATFORMA NA DREVESU M  1:50 
4.1 START ZIPLINE II - PLATFORMA NA DREVESU M  1:50 
5.1 CILJ ZIPLINE II – PLATFORMA NA TERENU TLORISI IN PREREZI M  1:25 
5.2 ARMATURNI NAČRT TEMELJA IN OZEMLJITEV M  1:50 
5.3 NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE M  1:25 
5.4 NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE - DETAJLI M  1:10 
  



PREGLEDNA SITUACIJA

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



GRADBENA SITUACIJA

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.
-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.
-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



PODOLŽNI PROFIL ZIPLINE I.

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



PODOLŽNI PROFIL ZIPLINE II.

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.



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.



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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IV. PROJEKTANTSKI POPIS DEL 
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V. NAVODILA ZA GRADNJO 
 
Iizvajalec mora izkazovati poseben certifikat plezalnih parkov, ki izkazuje vpliv posega oz. njegovo 
stopnjo škodljivosti. Pri nas so sprejete (nostificirane) evropske norme (veljajo od 01.03.2008) za to 
področje EU norme:  

 
Zip Line Celjska koča mora upoštevati oba relevantna standarda: 
- SIST EN 15567-1: 2015 Plezalni parki – 1 del: Konstrukcijske in varnostne zahteve 
- SIST EN 15567-2: 2015 Plezalni parki - 2 del: Zahteve za delovanje 

 
Gradnja se podreja in vključuje načela ERCA – European Roups Course Association – evropskega 
združenja ki zagotavlja varnost in izda posebno ERCA potrdilo o skladnosti (primernosti) naprave z 
zgoraj navedenim standardom. Potrdilo izda neodvisna institucija na podlagi standarda ISO 17020 
 
V primeru, da se za posamezno drevo v času izvedbe ali uporabe, ugotovi, da je nezadosti stabilno za 
umestitev ploščadi ali sidranje jeklenic, se za namestitev izbere primerno drevo v neposredni bližini. 
Primernost drevesa ter izračun stabilnosti opravi certificiran arborist ob rednem monitoringu stanja 
drevesa. Drevesa mora izvajalec na terenu mikrolocirati skupaj s strokovnjakom Zavoda za varstvo 
narave, strokovnjakom Zavoda za gozdove ter certificiranim armoristom. Manjša odstopanja (kot jih 
dovoljuje Gradbeni zakon) so dovoljena, v kolikor se ne zmanjšajo najmanjši odmiki od parcelnih mej 
in območja plezalnega parka in v kolikor se ne povečajo predvidene višine. 
 
Temeljna tla mora po izkopu gradbene jame pregledati in prevzeti geomehanik in ugotovitve vpisati v 
gradbeni dnevnik. V primeru prevelikih odstopanj od privzetih karakteristik temeljnih tal, je potrebno 
dimenzije  temeljne plošče korigirati v soglasju s projektantom. 
 
Dodatna navodila za gradnjo so opisana v grafičnih prilogah. 
Obvezno upoštevati navodila za gradnjo podana v arborističnem mnenju ter v času gradnje s strani 
arborista. 
 
Preostala 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. 
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VI. NAVODILA V ČASU UPORABE 
 
Pred pričetkom stalnega obratovanja se mora preveriti temperatura nosilne vrvi v odvisnosti od 
temperature zraka. Prevoz potnikov je namreč dovoljen ob temperaturi nosilne vrvi od -10°C do +40°C 
in ne temperaturi zraka.  

Obtežbo glavne vrvi z žledom se mora preprečiti. V primeru nevarnosti nastopa žleda predvidenega 
na podlagi vremenskih poročil, se mora vrvi poviti, oziroma mehansko preprečiti nalaganje ledu okoli 
pletenice z nihanjem in udarjanjem po pletenici. Ob nevihtah naprava ne sme obratovati.Povesi 
pletenice so izračunani, glede na potek terena naj bi pletenica potekala najmanj 4,00 nad terenom, oz. 
mora biti pristop zaščiten z ograjo višine min. 100cm. 

 
Računska hitrost vetra je 72 km/h (20 m/s). V primeru hitrosti vetra nad 70 km/h se mora naprava 
ustaviti. Pod nobenim pogojem se naprava ne sme uporabljati pri sunkih vetra nad 90km/h. 
Med uporabo mora biti na objektu zagotovljena meritev z dvema (oz. prenosnim) anemometroma, ki 
bosta zagotavljala  dovolj informacij o smeri in jakosti vetra na vstopni postaji spustnice I. (zipline I.). 

V primeru potresa se mora prekiniti vse aktivnosti na spustnicah in takoj varno zapustiti objekt. V 
statičnem računu je privzet horizontalni pospešek 0,15 zemeljskega pospeška g. 

 


