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Načrt gradbenih konstrukcij za objekt Cukrarna

1. Skica
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2. Načrt

leto izdelave projekta: 2013-2017

5

4

3. Izvedba

avtorji projekta: Elea iC, d.o.o. (Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad. in Anjo Žigon, univ. dipl. inž. grad.)
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Predstavitev projekta
Pogoji Zakona za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) so za spomeniško zaščiten objekt narekovali
ohranitev vseh obodnih opečnih sten, ki predstavljajo praktično edino vertikalno nosilno konstrukcijo
objekta, dolžine okoli 85 metrov in širine od okoli 14 do 33 metrov, brez vmesnih dilatacij. Na obodne
stene se je preko strešne konstrukcije obešala celotna jeklena nosilna konstrukcija medetaž, brez
dodatnih vertikalnih podpor znotraj volumna objekta, z izjemo osrednega stopnišča. Obstoječi
nepodkleteni objekt se je dodatno poglobil za eno kletno etažo.

2

Predstavitev rešitve
Obstoječe opečne stene, ki prevzemajo celotno vertikalno in horizontalno obtežbo, so ojačane z
obbetoniranjem v debelini okoli 30 do 80 centimetrov. Jeklena medetažna konstrukcija je obešena
na jeklene strešne okvirje, v nivojih etaž pa je z jeklenimi diagonalami razprta na obodne armirano
betonske stene. Ojačitev temeljev in varovanje izkopa kleti je bilo izvedeno z jet grouting koli. V času
izvedbe se je varovanje opečnih sten zagotavljalo z začasno jekleno konstrukcijo po zunanjem obodu
objekta.

3

Predstavitev projekta za širšo javnost
Navkljub zahtevni konstrukcijski zasnovi objekta, smo z izvedenimi posegi zagotovili ustrezno
statično in potresno odpornost objekta, ki ustreza sodobim eurokod standardom, sočasno pa
zadostili vsem zahtevam ZVKD po ohranitvi opečnih obodnih sten z originalnimi dimenzijami in rastri
oken. S podkletitvijo celotnega tlorisa smo objektu povečali površino, uporabnost in funkcionalnost.

Avtor fotografije: Elea iC, d.o.o., Tomaž Strmole
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Avtor fotografije: Elea iC, d.o.o., Tomaž Strmole

Avtor fotografije: Scapelab, d.o.o., in Miran Kambič
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Temeljenje hladilnega stolpa 600 MW Bloka 6
v Termoelektrarni Šoštanj

1. Podatki geotehničnih raziskav: profil tal, statični obremenilni test, prikaz poteka in
rezultati preiskav za vertikalno in horizontalno obremenjen pilot

leto izdelave projekta: 2008-2011 / geotehnično raziskovanje in projektiranje

3. Hladilni stolp Teš 6

2. Načrt temeljenja hladilnega stolpa – piloti

avtorji projekta: Ksenija Štern, univ. dipl. inž. grad.
leto izgradnje objekta: 2015

2

1

kraj izvedbe projekta: Termoelektrarna Šoštanj, Šoštanj

Predstavitev projekta
Temeljenje objekta hladilnega stolpa je geotehnični izziv, tako glede razgibanosti in geološke
raznolikosti lokacije kot visokih standardov glede nosilnosti in pomikov lupine in lovilnega bazena,
zgrajenega na za to pripravljenem platoju.
Plato za hladilnega stolpa:
65 % vkop v pobočje (glina, grušč, tuf, peščenjak, lapornati glinavec)
35 % nasip ob vznožju pobočja (glina, melj, pesek)
Hladilni stolp:
H = 164 m, R.= 94,1 – 56,1 m, debelina stene 18 cm
dopustni posedek uabs. 30 mm, urel.10 mm na ¼ obroča
Analiza objekta na računskem modelu s simuliranimi pogoji podpiranja z elementi temeljenja
je pokazala pričakovano, izrazito nehomogeno sliko odzivov konstrukcije kot posledico prav tako
izrazito raznolikega sestava temeljnih tal. Predvsem je bil problematičen nezvezen prehod temeljnih
tal s podlage glinavca in tufa (»trda tla«), na pobočnem delu v ravninski del, kjer prevladujejo plasti
različno trdnih glin (»mehka tla«).

Predstavitev rešitve
Temelji hladilnega stolpa:

Geološki profil tal.

Prerez tal in zasnova temeljenja.

Vertikalna in horizontalna obremenilna preizkušnja na testnem pilotu.

32 podpornih stebrov na togem obroču premera 100 m,

uvrtani piloti premera 118 cm, dolžine 6-18 m
192 kom (skupaj z notranjimi konstrukcijami 264 kom)
Statične obremenilne preizkušnje na samostojnem pilotu – vertikalna in horizontalna
nosilnost pilotov:
testni pilot D = 118 cm L = 18 m:
vertikalna obremenitev: 23 400 kN (8×2600 kN), pomik glave 63,2 mm
horizontalna obremenitev 2 800 kN (8×450 kN), pomik glave 196,2 mm
zlom pilota na 3,40 m/pri 2450 kN
Odločitve na osnovi obremenilnih preizkušenj: skrajšanje pilotov na celotnem ravninskem delu
na dolžino 18,00 m
zamenjava glinastih temeljnih tal v debelini 3,00 m

Temeljni obroč premera 100 m.

3

Razporeditev vertikalne sile vzdolž pilota po posameznih obremenilnih
stopnjah.

Predstavitev projekta za širšo javnost
Temeljenje hladilnega stolpa predstavlja tehnične in tehnološke rešitve na osnovi dobrega koncepta
in vrste geotehničnih raziskav, ki so jih pogojevale raznolike in zahtevne geološke razmere na
celotnem območju termoelektrarne. Obvladane so z geotehničnimi rešitvami, ki dajejo obstoječemu
prostoru novo podobo, objektom pa zagotavljano varnost in stabilnost. Rezultati opravljenih
raziskav in analiz so obsežen vir in nabor podatkov in izkušnja za načrtovanje podobnih objektov ter
načrtovanje objektov in gradenj v podobnih geološko geotehničnih razmerah.
Prikaz horizontalnih premikov na osnovi podatkov meritev.
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Hladilni stolp v končni fazi gradnje.
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Stolpnica BTC II – kristalna palača

1. Računski model ter vzdolžni prerez objekta

1

2. Računski model spodnjega dela fasadnih stebrov

leto izdelave projekta: 2008-2010

3. Fotografija končanega objekta

avtorji projekta: AZ projekt, d.o.o. (Boris Fakin, univ. dipl. inž. grad.)
leto izgradnje objekta: 2009-2011
kraj izvedbe projekta: Ljubljana

Predstavitev projekta
Stolpnica je zasnovana v obliki kristala (kristalna palača), zaradi česar je njena severna fasada med
drugim nadstropjem in vrhom objekta nagnjena za 5º glede na vertikalo proti notranjosti objekta.
Od drugega nadstropja se naklon spremeni in znaša 28º glede na vertikalo, vendar v nasprotno smer
– širina objekta se proti pritličju manjša. Nad drugim nadstropjem so fasadni stebri nagnjeni le v eni
smeri, pod drugim nadstropjem pa so nagnjeni v dveh smereh.
Dodaten izziv je bila zahteva naročnika, da se v prvem nadstropju zagotovi prostor za kongresno
dvorano, zaradi česar je bilo treba dva notranja stebra, ki bi sicer potekala po celi višini objekta,
odstraniti, da ne degradirata prostora.

Predstavitev rešitve
Stolpnica je zasnovana iz osrednjega togega jedra iz sten (v tem območju so dvigala in stopnišče), ter
vzdolžnih in prečnih okvirjev, ki so povezani z osrednjim jedrom preko medetažnih plošč debeline 25
centimetrov. Objekt ima tri podzemne etaže ter 21 nadzemnih etaž.
Objekt je zasnovan kot mešani konstrukcijski sistem, sestavljen iz armiranobetonskih sten, okvirjev
ter medetažnih plošč, temeljen na masivni, armirano betonski plošči, podprti z uvrtanimi betonskimi
piloti premera 150 oziroma 100 centimetrov, dolžine 17 metrov.

3

2

Predstavitev projekta za širšo javnost
Z ustrezno zasnovo vozlišč nosilcev in stebrov, vodenjem, stikovanjem in sidranjem armature, smo
kljub zahtevni konstrukcijski zasnovi objekta glede na njegovo višino zagotovili ustrezno statično in
potresno odpornost objekta, ki ustreza eurokod standardom in omejili pomike na vrhu.
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Avtor fotografije: Denis Simčič
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Viadukt Predel čez Mangartski potok

1. Vzdolžni prerez
2. Skica objekta z začasnimi piloni za gradnjo loka

leto izdelave projekta: 2005
avtor projekta: I.S.B., d.o.o. (Metod Krajnc, dipl. inž. grad., Darko Toplak, univ. dipl. inž. grad.)

3. Fotografija gradnje

leto izgradnje objekta: 2009

4. Fotografija končanega objekta

kraj izvedbe: Regionalna cesta Predel – Bovec preko soteske Mangartskega potoka pri Mlinču

Predstavitev projekta

1

Elementarna nesreča leta 2000, ko se je z Mangartske planine utrgal zemeljski plaz in je murasti
tok s seboj odnesel celoten kamniti nasip s cesto in prepustom čez Mangartski potok, je povzročila
ogromno razdejanje in v tem področju je zazijala ogromna vrzel vse do skalne podlage. Na podlagi
študije in projektov za celovito rešitev plazu Stovže je bilo odločeno, da je potrebno nastalo sotesko
premostiti z objektom, katerega temelji naj bodo izven možnega drobirskega toka Stovže.

Predstavitev rešitve
Za premostitev nastale soteske Mangartskega potoka pri Mlinču je bila izbrana rešitev z viaduktom
dolžine 128 metrov, katerega integralni del je armirano betonski lok s svetlim razponom 91 metrov in
puščico 18 metrov. Lok je polnega preseka širine 5 metrov in spremenljive debeline. Osrednji del loka
v dolžini 22,5 metra tvori hkrati tudi prekladno konstrukcijo, medtem ko je v ostalem delu prekladna
konstrukcija plošča konstantne debeline 70 centimerov, ki je podprta s stebri na razdaljah ~ 11 metrov.
Temeljenje je plitvo v skalni osnovi.
Izredno zahtevno gradnjo je izvajalo podjetje Primorje. Zaradi težko dostopnega terena v območju
Triglavskega narodnega parka se je izvajalec odločil za gradnjo loka po tehnologiji prostokonzolne
gradnje s pomočjo poševnih zateg in dveh začasnih AB pilonov višine 20 metrov.

Predstavitev projekta za širšo javnost
Izbrana rešitev omogoča trajno varno premostitev območja, kjer obstaja velika potencialna nevarnost
murastega toka. Tako se ohranja cestna povezava tudi v primeru ponovne sprožitve plazu na Stovžah,
ki je strokovnjaki ne izključujejo. Prav tako je odpravljena tudi nevarnost nastanka začasne zajezitve
murastega toka, ki bi lahko povzročila ponovno katastrofo.
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Predorski sistem Šentvid

1. Situacija predora
2. Kaverna v primerjavi z regional jetom

leto izdelave projekta: 2003-2010

3. Izvedba predora v neposredni bližini

avtorji projekta: Elea iC, d.o.o. (Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad., Marko Žibert, univ. dipl. inž. grad. in
Peter Jemec, dipl. inž. grad.)
leto izgradnje projekta: 2004-2010
kraj izvedbe projekta: Ljubljana

4. Izvedeno stanje
2

Predstavitev projekta
Predorski sistem Šentvid na relativno kratkem odseku avtoceste A2 Karavanke – Obrežje poteka v
več konstrukcijsko ločenih objektih s skupno dolžino cevi okoli 3.600 metrov. Zaradi kombinacije
kompleksnosti prometne rešitve, gradnje v urbanem okolju pod prometno obremenitvijo in izredno
zahtevnimi geološko, hidrogeološko in geotehničnimi pogoji spada objekt med najkompleksnejše
in najzahtevnejše predore v regiji. Vrhunec zahtevnosti je bila izvedba priključnih kavern z velikostjo
izkopnega profila več kot 350 m2, katere lokacijo je bilo treba določiti s pomočjo raziskovalnega rova
in spremljajočih meritev.

Predstavitev rešitve
Na relativno kratki razdalji se predor deli na tedaj obstoječo galerijo, potrebno obnove, nov pokriti
vkop pod Celovško cesto, dvopasovni predor s sredinskim stebrom, tanjšim od 0,5 metra, priključni
kaverni in pripadajoči dostopnimi rampami in z iztekom v tripasovni del predora do južnega portala,
ki se nahaja v fosilnem plazu. Celoten predor poteka v permokarbonskih skrilavcih, ki so povzročili
radialne deformacije do 90 centimetrov, z zaznanimi posedki na površini 90 metrov nad predorom.
Danes predor uporablja več kot 70.000 vozil dnevno.
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Predstavitev projekta za širšo javnost
Predor je bil zgrajen ob sočasni pomoči vseh deležnikov na projektu, ob uporabi tedaj najnaprednejše
tehnologije (3D geološki model, avtomatizirana spremljava, numerične povratne analize) in povečini
s slovenskim znanjem. Pri tem je še posebno treba poudariti pomembnost dnevnih geotehničnih
sestankov z namenom spremljanja in korigiranja izkopnih sekvenc ter izjemno kakovostno poročanje
geologov in geotehnikov s terena.
4
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Črpalna hidro elektrarna Avče

1. Poenostavljena enopolna shema elektrarne
2. Shematski presek skozi strojnico

leto izdelave projekta: 2001 – 2007

3. Fotografija montaže rotorja v strojnični jašek

avtorji projekta: IBE, d.d. (Ivan Leban, univ. dipl. inž. el.), konzorcij Colenco (Švica) in Korona, d.d.
(Bojan Lukavečki, dipl. inž. el.)
leto izgradnje objekta: 2010
kraj izvedbe projekta: Avče
1

Predstavitev projekta
Osnovna naloga in izziv sta bila določitev velikosti in tipa agregata. Že pri določanju velikosti
agregata je bilo izdelanih več variant in prepoznanih veliko omejitvenih pogojev. Osnova so bili
določeni spodnji in zgornji bazen, omejitve pa predvsem priključek na relativni šibko 110 kV omrežje,
ki je omejevalo rešitve tako v generatorskem kot črpalnem režimu. Prve predlagane moči agregata so
se nagibale k moči nekaj nad 100 MW. Kasneje se je izkazalo, da za parametre padca in pretoka skoraj
ni mogoče izdelati (po konstrukciji) tako malega agregata. Nujno povečanje moči agregata pa je še
zaostrilo omejitve.

Predstavitev rešitve
Sledila je za tiste čase pogumna in tehnološko inovativna rešitev, to je uporaba dvojno napajanega
asinhronskega generator-motorja namesto običajne rešitve z uporabo sinhronskega generatormotorja. Takšna rešitev, vezana na razvoj močnostne elektronike, je omogočila odločitev za
reverzibilni agregat z močjo 185 MW v turbinskem in 180 MW v črpalnem režimu. Rešitev omogoča
poganjati črpalko tudi z manjšimi vrtljaji od tistih, ki bi jih diktiralo omrežje in s tem zmanjšati moč
črpanja tudi do 125 MW. V turbinskem režimu to omogoča delovanje v optimalni točki. Tak agregat
omogoča vrsto odličnih sekundarnih storitev (večje možnosti regulacije napetosti, hitre odzive pri
napakah v omrežju, hitre prehode iz enega v drug režim).

Predstavitev projekta za širšo javnost
Poleg pokrivanja pomembnega dela dnevnega diagrama odjema v slovenskem elektroenergetskem
sistemu (kot hranilnik energije) črpalna hidroelektrarna omogoča tudi dodatne storitve, kot so
zagotavljanje sistemske rezerve v sistemu ter regulacija frekvence in napetosti. Te so še toliko
pomembnejše za stabilnost omrežja ob večji uporabi razpršenih obnovljivih virov (veter, sonce).
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Transformator za prečno regulacijo 1.200 MVA

1. Enopolna shema
2. Postavitev pst v rtp divača

avtorji projekta: IBE, d.d. (Mitja Novak, univ. dipl. inž. el.)
leto izgradnje projekta: 2008 – 2011
kraj izvedbe projekta: RTP 400/220/110/35 kV Divača

Predstavitev projekta

1

Gradnja na občutljivem kraškem področju je bila zahtevna zaradi velikih dimenzij in teže prečnega
transformatorja z veliko količino mineralnega izolacijskega olja. Težavo je predstavljala tudi
funkcionalna vključitev v 400 kV stikališče.

Predstavitev rešitve
Prečni transformator je bil zaradi velike moči in velikega regulacijskega kota v času gradnje največja
tovrstna enota na svetu. Zaradi velike teže (skupno 1.750 t) in velikih gabaritov je transformator
nameščen v štiri ohišja, vsaka enota ima še ločen sistem hladilnikov. Temelji so opremljeni z oljnimi
lovilci, povezanimi preko oljnega separatorja z oljno jamo prostornine 250 m3. Naprava je priključena
med 400 kV zbiralnice in daljnovodno polje proti Italiji. Omogočeno je delovanje ali obhod naprave
brez prekinitve pretoka energije.

Predstavitev projekta za širšo javnost
Vključitev prečnega transformatorja v elektro energetski sistem (ESS) Slovenije je predstavljal mejnik
pri zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja EES Slovenije in širše regije. Če se je ELES,
d.o.o., predtem soočal s kršitvami n-1 kriterija in s tem povezanim omejevanjem čezmejnih prenosnih
zmogljivosti (ČPZ), je z vključitvijo prečnega transformatorja Divača začel obvladovati pretok
električne energije med Slovenijo in Italijo in tako kljub visokim komercialnim pretokom energije
proti Italiji vzpostavil normalne obratovalne razmere v celotni regiji, ki obsega meje Italije s Francijo,
Avstrijo in Slovenijo. Njegova namestitev je ELES-u omogočila dogovor o povišanju ČPZ, kar se je
odrazilo na hitrem povračilu stroškov gradnje, ki so znašali približno 45 milijonov evrov.
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Višinski sistem predstavlja državna nivelmanska
mreža 1. reda Slovenije in preračunani
nivelmanski poligoni nižjega reda.
Višinski sistem Slovenije ima izhodišče določeno
na osnovi 18.6 letnega niza opazovanj višine
gladine morja na Mareografski postaji Koper. Na
osnovi istih opazovanj je določeno tudi izhodišče
za globine v slovenskem morju. Vse višine
na kopnem in globine na morju se nanašajo
na državno višinsko referenčno ploskev SLO_
VRP2016/Koper.

Vzpostavitev novega državnega koordinatnega sistema Slovenije
leto izdelave projekta: 2001 – 2018
avtorji projekta: Geodetska uprava Republike Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije, Univerza v
Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (dr. Bojan Stopar, univ. dipl. inž. geod. in dr. Božo
Koler, univ. dipl. inž. geod.)
kraj izvedbe projekta: ozemlje Republike Slovenije

S praktično vzpostavitvijo in zakonsko
opredelitvijo novega državnega koordinatnega
sistema Slovenije smo vzpostavili stabilno, točno
in zanesljivo osnovo za izvajanje in povezovanje
vseh vrst tehnologij in meritev za določitev
položaja v prostoru.

Predstavitev projekta

Temelj geoinformacijske infrastrukture so podatki
in lokacijsko opredeljene informacije, ki skupaj s
tehnologijo geografskih informacijskih sistemov,
bazami podatkov, orodji v podporo odločanju
ter svetovnim spletom zagotavljajo učinkovito
strateško upravljanje in odločanje.
Na področju geoinformacijske infrastrukture

ima geodezija posebno mesto, saj zagotavlja
matematično-fizikalni temelj za opis in
modeliranje prostora v obliki ustreznih
referenčnih koordinatnih sistemov.

Kakovosten državni koordinatni sistem
omogoča kakovostno pridobivanje, uporabo in
upravljanje prostorskih podatkov in informacij ter
omogoča povezovanje različnih vrst prostorsko
opredeljenih podatkov.

Z nastankom samostojne države Republike
Slovenije in tehnološkega napredka je bilo treba
stari državni koordinatni sistem, ki je izviral iz
časov Avsto-Ogrske monarhije nadomestiti s
sodobnim in bolj kakovostnim.

Nov državni prostorski koordinatni sistem
Slovenije je bil zasnovan in je vzpostavljen v
skladu z najnovejšimi smernicami mednarodnih
znanstvenih in strokovnih združenj na področju
geodezije.
Prostorski koordinatni sistem sestavljata dve
ločeni sestavini, in sicer horizontalna in vertikalna.
Osnovno ogrodje ter hkrati infrastruktura, ki
omogoča dostop do horizontalne sestavine
koordinatnega sistema Slovenije, ki ima oznako
D96, predstavljata državna horizontalna
geodetska mreža ter omrežje stalno delujočih
postaj GNSS SIGNAL.
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Pomen kakovostnega državnega koordinatnega
sistema se bo z digitalizacijo dejavnosti,
povezanih s prostorom, v prihodnosti še
povečeval, saj bodo klasične postopke in orodja
izpodrinili koncepti in rešitve, ki temeljijo na
geografskih informacijskih sistemih (GIS),
informacijskemu modeliranju objektov (BIM) ter
njuni integraciji v okviru GeoBIM.

1. Državna horizontalna geodetska mreža

V digitalizirani in informatizirani družbi (svetu)
predstavlja namreč kakovosten državni
koordinatni sistem enega od najpomembnejših
temeljev za njeno delovanje.

2. Omrežje signal
3. Državna gravimetrična mreža 0. in 1. reda Slovenije
4. Državna nivelmanska mreža 1. reda Slovenije
5. Višinska referenčna ploskev Slo_Vrp2016/Koper

Predstavitev rešitve
Sodelavci GURS, GIS in UL FGG so v letu 2003
zasnovali Strategijo osnovnega geodetskega
sistema, ki jo je leta 2004 sprejela Vlada Republike
Slovenije in je bila osnova za dejavnosti, ki so
pripeljale do vzpostavitve in zakonske uveljavitve
novega prostorskega koordinatnega sistema
Republike Slovenije v letu 2018.

Za potrebe transformacije prostorskih podatkov
iz starega v nov državni koordinatni sistem
je bilo izdelanih več programskih orodij, ki
so uporabnikom na voljo na Portalu Prostor
Geodetske uprave Republike Slovenije.

Predstavitev projekta za širšo javnost

leto izvedbe projekta: 2001-2018

Prostorska podatkovna ali geoinformacijska
infrastruktura je ena ključnih infrastruktur
sodobne družbe. Združuje tehnologije ter
institucije in politike za pridobivanje, hrambo,
iskanje, vrednotenje in uporabe prostorsko
opredeljenih informacij za odločanje na lokalni,
regionalni in globalni ravni.

V Sloveniji smo v obdobju 2013-2016 vzpostavili
tudi t. i. državno kombinirano geodetsko mrežo
(državno geodetsko mrežo 0. reda), katere
namen je povezava vseh sestavin državnega
prostorskega koordinatnega sistema.

Koordinate v okviru horizontalne sestavine
državnega koordinatnega sistema se navezujejo
na referenčni elipsoid GRS-80 in so podane v
obliki geografske širine j in geografske dolžine
λ. Na osnovi geografskih koordinat j in λ so
določene ravninske koordinate n in e v državnem
ravninskem koordinatnem sistemu, ki je določen
v okviru prečne Mercatorjeve (Transverse
Mercator – TM) projekcije in ima oznako D96/TM.
Državni vertikalni sistem je razdeljen na dve
sestavini, in sicer na državni gravimetrični sistem,
in višinski sistem z oznako SVS2010. Dve sestavini
vertikalnega sistema sta potrebni, ker so višine v
geodeziji določene v Zemljinem polju sile teže in
so določene kot t. i. normalne višine.
Gravimetrični sistem predstavlja državna
gravimetrična mreža Slovenije, ki jo sestavlja
mreža absolutnih gravimetričnih točk 0. reda, ki je
zgoščena z mrežo relativnih gravimetričnih točk 1.
reda.

6. D
 ržavna kombinirana geodetska mreža oz. državna
geodetska mreža 0. reda Slovenije
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INŽENIRSKI
DOSEŽKI
Komasacija in agromelioracija na komasacijskem območju
Nasovče – Kaplja vas

1. Izhodišče
2. Projekt
3. Realizacija

leto izdelave projekta: 2018 – 2019
avtorji projekta: Geodetska družba Ljubljana, d.o.o. (Karla Remškar, dipl. inž. geod., Boris Umbreht,
inž. geod., Darko Pahulje, univ. dipl. inž. geod.)
leto izvedbe projekta: 2019 – 2020

1

kraj izvedbe projekta: občina Komenda (katastrski občini Nasovče in Kaplja vas)

Predstavitev projekta
Projekt upravne komasacije in agromelioracije Nasovče – Kaplja vas je bil zahteven izziv zaradi
velikega razkoraka med obstoječim zemljiškokatastrskim stanjem in dejanskim stanjem
zemljišč v naravi ter uskladitvijo različnih želja in interesov med komasacijskimi udeleženci.
Dodatno težavnost pri projektu je predstavljal državni prostorski načrt za daljnovod na
območju komasacije, ki je izdatno otežil formiranje novih parcel in prestavitev obstoječe potne
mreže.

Predstavitev rešitve
Osnova rešitve je bila sprememba celotne potne mreže, s katero se je omogočilo vzpostavitev
območij pravilnih oblik. S tem se je zagotovil prostor za formiranje novih parcel primerne
velikosti in oblike, hkrati pa se je izboljšal dostop do vseh kmetijskih zemljišč znotraj in izven
komasacijskega območja ter do stojnih mest predvidenega novega daljnovoda. Rešitev je bila
pozitivno sprejeta pri vseh deležnikih, zato je bil projekt hitro in uspešno potrjen ter izveden v
naravi.

Predstavitev projekta za širšo javnost
Izvedba komasacije in agromelioracije ima poleg neposrednih učinkov na komasacijske
udeležence tudi širši vpliv na lokalno skupnost. Gre za ureditev prostora v ožjem in širšem
kontekstu, kar se komasacijskim udeležencem kaže v neposrednih ekonomskih učinkih
zaradi višanja ekonomičnosti kmetijske pridelave (zmanjšanje obdelovalnih kosov in spravilnih
razdalj), lokalni skupnosti pa v posrednih učinkih izboljšane javne infrastrukture (vzpostavitev
novih in rekonstrukcija obstoječih javnih poti).
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INŽENIRSKI
DOSEŽKI
Geotehnični načrt sanacije brežine

1. Geotehnični prerez idejne zasnove sanacije brežine
2. Geotehnični vzdolžni prerez in pogled brežine v fazi PGD

leto izdelave projekta: 2017 IDZ, 2018 PGD, 2019 PZI

3. Fotografija izvedenih del

avtor projekta: Geoeng & Co., d.o.o. (dr. Dragotin Ocepek, univ. dipl. inž. geol.)
leto izgradnje projekta: 2020-2021
kraj izvedbe projekta: Piran, brežina pod župniščem cerkve Sv. Jurija v Piranu, severna brežina

Predstavitev projekta
V brežini klifa v eocenskih flišnih sedimentih pod cerkvijo se je vsa leta pod 500 let starimi kamnitimi
oboki vršilo intenzivno delovanje erozije, padanje kosov, blokov na spodaj ležečo obalo. Spodjedeni
pa so bili tudi že temelji župnišča in kamnitih zidov ob peš poti vse do Fiese. Brežina je spomeniško
zaščitena, zato je bilo v prvi vrsti potrebno zaščititi kulturno dediščino. V vseh fazah projektiranja
so potekale zaradi izpostavljene lege na visokih brežinah zelo zahtevne geološko geomehanske
preiskave: podrobno inženirsko geološko kartiranje z določitvijo prostorske lege plastovitosti in razpok
mešane hribinske mase fliša, sondiranje s težkim in lahkim dinamičnim penetrometrom (DPSH in
DPL) ter sondažno vrtanje z odvzemom vzorcev za laboratorijske preiskave in »in situ« meritvami s
presiometrom (PMT) in meritvami SPT. V fazi izvedbe so bile razširjene tudi na celotno južno brežino
nad samim mestnim jedrom Pirana.

2

Celotna sanacija je na brežini potekala s posebno tehnologijo vrtanja sider, pri čemer so sodelovali
alpinisti podjetja Feniks d.o.o. Za vsako vrtino je bilo potrebno vrtalno garnituro-»lafeto« tri točkovno
vpeti na novo lokacijo sidra, ki ga je bilo potrebno nato tudi po celotni dolžini ustrezno injektirati.
Sanacija je potekala ob projektantskem nadzoru po opazovalni metodi ter gradbenem nadzoru Irgo
Consulting d.o.o. s sprotnim prilagajanjem danim razmeram po očiščenju brežine zaradi delovanja
erozije.

Predstavitev rešitve
Za sanacijo župnišča je bilo s projektom izbrano globoko temeljenje z mikro piloti tipa GEWI in
sidrano AB gredo, pri čemer je bilo potrebno v fazi projektiranja pridobiti vsa soglasja (arhitekti iz
Studia Naris d.o.o.), saj je tako brežina klifa, kot tudi župnišče s cerkvijo sv. Jurija objekt posebnega
državnega pomena in je spomeniško zaščiteno.
Zunaj župnišča je potekala sanacija opečnatega zidu in izvedba segmentne AB grede, učvrščene s
pasivnimi sidri, obzidana z rolirano brežino iz kamna (lokalnega peščenjaka) v betonu, pod katero
je vstavljen tudi drenažni geokompozit za odvodnjavanje. Vrtanje mikro pilotov se je izvedlo znotraj
garaže župnišča.
Lokalno se je na brežini prek pasivnih sider izvedla pozidava z lokalnim peščenjakom v betonu
(rolirane brežine in kamnite plombe v betonu na območju poškodovanih zidov pod cesto in potjo
proti Fiesi).
Za varovanje brežine in proti erozijsko zaščito na brežini v območju med župniščem in podpornimi
zidovi vrta cerkve, se je izvedla visoko nosilna proti korozijsko zaščitena jeklena mreža, hkrati
zaščitena tudi proti učinkom delovanja soli (aluminij – cink) in pričvrščena s prav tako proti korozijsko
zaščitenimi pasivnimi ter pritrdilnimi sidri. Sidra vgrajena in injektirana v brežini dosežejo dolžino
skoraj 1 km.
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INŽENIRSKI
DOSEŽKI
Optimizacija prometne zapore v času obnove
avtocestnega predora Golovec

1. Fotografija izvedbe zapore
pred južnim portalom
2. Načrt prometne ureditve

leto izdelave projekta: 2018-2020

3. Del komunikacijskega načrta

avtorji projekta: DARS, d.d. (Matej Murn, dipl. inž. prom.)
leto izgradnje projekta: 2020
kraj izvedbe projekta: avtocesta A1, odsek 0050 in 0650 Ljubljana (Litijska) - Malence

Predstavitev projekta
Obnova avtocestnega predora Golovec je zahteven projekt z vidika gradbenih del, zaradi neposredne
bližine Ljubljane in prav tako tudi z vidika urejanja prometa. Tehnologija obnove del v predorski cevi je
zahtevala popolno zaporo cevi, ki se obnavlja, zato je bilo treba promet urediti v drugi predorski cevi.
Ker širina druge predorske cevi ni dovoljevala vzpostavitve zapore C 2 + 2, je bilo potrebna uporaba
zapore C 2 + 1 s prilagajanjem števila prometnih pasov prometnim obremenitvam.
Postavljenje zapore, spreminjanje njenega tipa, prilagajanje prometnim tokovom in zagotavljanje
maksimalne prometne varnosti je temeljilo na izdelanih prometnih študijah, analizah, elaboratih
in navodilih ter medsebojnem usklajevanju in prilagajanju med prometnimi inženirji in drugimi
deležniki.

2

Predstavitev rešitve
Zapora tipa C2+1 je opredeljena v Pravilniku o zaporah na cestah (Uradni list, RS št. 46/2015) in
predvideva ločevanje prometnih pasov z zapornimi tablami »bočna ovira«. A vzpostavitev takšne
zapore bi pomenilo dvakrat dnevno menjavo vse prometne opreme pod prometom na celotni dolžini
zapore. Takšno prestavljanje zapore je dolgotrajno (najmanj 1 uro) in nevarno za delavce, hkrati bi
povzročali dodatne zastoje.
Ekipa prometnih inženirjev je ob preučevanju optimalne variante delovne zapore našla rešitev, pri
kateri smo vse tri prometne pasove med seboj fizično ločili. Na ta način je bilo potrebno fizično
odpirati in zapirati le sredinski prometni pas, odvisno od prometnih obremenitev. Takšno prestavitev
smo izvedli v le 15 minutah na varen način brez povzročanja dodatnih dolgotrajnih zastojev.

Predstavitev projekta za širšo javnost
Predstavljena rešitev se je v praksi izkazala za zelo učinkovito, zato je bila uporabljena tudi pri sanaciji
druge cevi. Postavljanje zapore, njeno vzdrževanje, potek prometa v zapori in takojšnji odzivi na
izredne situacije v zapori je potekalo brez težav in brez večjih prometnih nesreč.
3
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