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Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu
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Načrt arhitekture

Investitor:

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 Most na Soči

Objekt:

ZALIVČEK MODREJCE

Vrsta projektne
dokumentacije:

IDZ

Za gradnjo:

Vzdrževalna dela v javno korist: ureditev sezonskega prireditvenega
prostora in sanacija obstoječih brežin

Projektant:

Nataša Štrukelj s.p., Modrej 18b, 5216 Most na Soči

Odgovorna oseba:
in
pooblaščena arhitektka:

Nataša Štrukelj, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0772‐A

Številka projekta:

/

Številka načrta:

321150020

Številka izvoda

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |arhiv

Kraj:

Tolmin

Datum:

februar / julij 2020

Žig in podpis:

1.2

Kazalo vsebine načrta arhitekture
št. 321150020

1.1

Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu

1.2

Kazalo vsebine načrta arhitekture

1.3

Izjava odgovornega projektanta načrta – NI PREDMET IDZ

1.4

Tehnično poročilo arhitekture z oceno investicije

1.5

Risbe

1.4

Tehnično poročilo

1. Splošno
TD Most na Soči namerava na obravnavani lokaciji obnoviti obstoječe počivališče in sanirati obstoječo utrjeno brežino z
ureditvijo dostopa do vode.
Predvideni posegi – vzdrževalna dela:
‐ obnovitev obstoječega prireditvenega prostora in
‐ sanacija in utrditev vodnih brežin z dostopom do vode
spadajo skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. L. RS, št. 37/18) med enostavne objekte s kasifikacijsko oznako:
‐ 21121 – lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste – prometna površina zunaj vozišča /
počivališče
‐ 31140 – utrjene brežine – utrjena brežina po robu platoja

Predvideni posegi so vzdrževalna dela v javno korist, za katerih pričetek gradnje, skladno s 5. členom
Gradbenega zakona (ur. L. RS, št. 61/17 in 72/17), pridobitev gradbenega dovoljenja in prijava začetka gradnje
nista pogoj.
S predvidenimi posegi se ureja tudi boljši dostop za reševanje iz vode.
2. Veljavni prostorski akti
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin. (Ur.l.RS, št. 78/12)

3. Lokacija:
Obravnavana lokacija – zalivček Modrejce se nahaja na parcelah:
‐ 109/2 k.o. 2250 Modrejce (RS, upravljavec DRSV, vknjižena služnost v korist Občine Tolmin; vodno javno dobro)
‐ 521/1 k.o. 2250 Modrejce (Občina Tolmin; javno dobro ‐ cesta)
‐ 109/1 k.o. 2250 Modrejce (Egon Obid – vodno javno dobro).
Posegi so predvideni znotraj parcele 109/2 in na parceli 521/1, kjer je predvidena le izvedba komunalnih priključkov.
Na parceli 109/1 je postavljena električna omara. V primeru priklopa na to el. omarico je potrebno pridobiti soglasje in
služnost lastnika zemljišča. Drugi posegi na parceli 109/2 niso predvideni.
Opomba: parcele so navedene glede na DKN podatke. Geodetski načrt ni bil izdelan.

4. Arhitekturno ‐ krajinska in programska zasnova:
4.1 Obstoječe stanje:
Obravnavani prostor – peščeni plato je že v obstoječem stanju urejen kot počivališče, ki v poletni sezoni v času prireditev
občasno služi kot prireditveni prostor. Napram jezeru je utrjena brežina iz palvis mrež z betonskim pločnikom na nivoju
peščenega platoja.
Del brežine je bil utrjena na način, da tvori manjši pravokotni zaliv – pristan. Ta del posega v parcelo št. 109/1 in ni
predmet obravnave.
OPN ‐ Namenska raba:
PNRP OZNAKA:
PNRP OPIS / OZNAKA:
PPNRP OPIS:
EUP OZNAKA:

ZS
Površine za oddih, rekreacijo in šport / ZSv
Obvodne zelene površine
MN 01

Projekt Camis ‐ Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče na
obravnavani lokaciji predvideva prireditveni prostor s pristanom
(turistična barka) in privezi (čolni, kajaki, supi).

4.2 Predvideni posegi:
4.2.1 Ureditev prireditvenega prostora
Posegi so predvideni samo na parceli št. 109/2, izvedba priključkov na komunalno javno insfrastrukturo posega tudi v
parcelo št. 521/1.
Nov plato bo omogočal postavitev prireditvenega šotora. V ta namen bo plato izravnan,
padec od ceste proti vodi pa bo izveden kaskadno, preko dveh linij betonskih klopi. Tlak bo
na območju šotora betonski (izveden v dveh sivih tonih), odvodnjavanje padavinske vode bo
speljano v dve linijski kaneleti ob obeh linijah klopi – po vzdolžnih stranicah šotora.
Padavinske vode bodo speljane v javno kanalizacijo ali direktno v Sočo – skladno s pogoji
Komunale Tolmin.
Za izvedbo kaskadnega premoščanja višinske razlike je predviden plitvi površinski izkop z
lokalnimi poglobitvami za komunalne vode.
Izven območja šotora bo teren peščen – uvaljan tampon, speljan po obstoječem padcu
proti vodi in s padci prilagojen tlaku na območju šotora.
V območju sezonskega bara je predviden tlak iz lesenih podnic. Nivojsko je poravnan z
obstoječim betonskim pločnikom po robu platoja, proti cesti pa omejen z betonsko klopjo,
ki se proti pitniku lahko spusti na nivo tlaka.

Vsi betonski elementi (klopi, oder, ki je opcijsko lahko tudi v leseni izvedbi) bodo izdelani na mestu oziroma predhodno
narejeni v delavnici (prefabrikati) in pripeljani na lokacijo. Pri izvedbi betona marke 300 je potrebno upoštevati razred
vidnega betona vsaj VB3. Elementi bodo finalno zaščiteni s prozornim zaščitnim premazom.
Predvidena je zamenjava obstoječih bolnih in poškodovanih dreves z novimi.
Obstoječo razsvetljavo se zgosti z dodatnimi svetilkami (3 nove luči na kandelabrih) po vzoru obstoječih.
Za potrebe glasbenih prireditev in delovanje sezonskega bara je predviden razvod električnih instalacij, vodovoda in
kanalizacije ( vse v tlaku) s priključki na obstoječo javno infrastrukturo, po predhodnem dogovoru oziroma v skladu s
pridobljenimi projektnimi pogoji.
Na vodi je predvidena pritrditev treh plavajočih pomolov praviloma v leseni izvedbi. V primeru PVC izvedbe modularnega
plavajočega sistema, se le tega izven plavalne sezone odstrani.

http://www.pensitoaquaculture.com/pehd‐pontoni/
http://rotoattivo.eu/pontoni/

4.2.2 Dodatna utrditev vodnih brežin
Posegi so predvideni samo na parceli št. 109/2.
Na območju obstoječe utrjene brežine s palvis mrežami je predvidena dodatna utrditev s stopničenjem iz dodatnih palvis
mrež, katerih nastopne ploskve bodo finalno zalite z betonom. Na treh mestih so predvidene betonske stopnice za dostop
do vode.
V območju zaliva je predvidena delna poglobitev rečnega dna (v povprečju cca 1m).

5. Ocena investicije GOI del s projektantsko oceno po sklopih del:
Popis je izdelan po sklopih:
‐ Prireditveni prostor: pripravljalna dela, izkopi in betonski/ peščeni tlaki, kabelska kanalizacija za instalacije
‐ Brežina: dodatna utrditev vodnih brežin (dodatne palvis mreže, betonska izvedba nastopnih ploskev in stopnic,
poglobitev jezerskega dna)
‐ Parkovna in urbana ureditev: urbana in drobna oprema – klopi, pitnik, kljuke za priveze čolnov in pritrditveni
sistem za plavajoče pomole, dodatna javna razsvetljava, zasaditev

6. Zaključna opomba:
Višinska umestitev posameznih elementov in izvedbeni detajli (tlaki, klopi, pitnik, sidrni elementi za šotor, kanelete,
obdelava betonov na palvis mrežah in stopnicah do vode, vrsta zasaditve) bodo natančneje obdelani v PZI projektni
dokumentaciji, na podlagi geodetskega posnetka.

Naročnik: TD Most na Soči
Most na Soči 29
5216 Most na Soči

Ureditev sezonskega prireditvenega prostora in sanacija obstoječih brežin

Ocena investicije za gradbena obrtniška in instalacijska dela ter ostalo urbano
ureditev

REKAPITULACIJA
1
2
3

ZALIVČEK MODREJ

134.055,00

PREDITVENI PROSTOR
BREŽINA
PARKOVNA IN URBANA UREDIEV

39.155,00
63.250,00
31.650,00

DDV 22 %

SKUPNA VREDNOST DEL

29.492,10

163.547,10

1.
post.

Prireditveni prostor
opis

e.m.

kol.

cena

vrednost

Splošno : v sklopu del so zajeti izkopi z vertikalni in horizontalni prenosi, prevozi in
transporti. Vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi.
Utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti; planiranje dna izkopov na točnost +/- 3cm.
Odvečne količine materiala od izkopa je izvajalec dolžan odlagati na v naprej dogovorjeni
deponiji. Za vgrajene betone veljajo vse zahteve o zagotavljanu kvalitete o trdnosti in
zmrzlinski odpornosti vgrajenega betona.
1.1

Priprava terena za gradnjo, odstranitev
z odvozom na trajno deponijo

1.2

Strojni izkop gradbene jame v terenu
III. (40%) - IV. (60%) kategorije z
deponiranjem na trajno deponijo
Vgrajevanje tamponskega zasipnega
materiala kot nosilno podlago
prireditvenega prostora ter v podlago
talne plošče priditvenega prostora ter
kot zaključni sloj pohodnih površin ob
talni plošči
Izdelava ploščadi 25,0 X 10,0 m pod
prireditvenim šotorm iz Betona C 35/37 z
brušeno pohodno površino. V sklopu
izdelave ploščadi se vgradijo tudi sidra
za prireditveni šotor (12 kos).
Izdelava linjiske kanalete za odvod
meteornih vod (2x 25,0 m¹) vzdolž
dajšjih stranic prireditvene ploščadi
skupaj z zbirnim meteornim jaškom (2
kosa) in povezavo z meteorno
kanalizacijo (18,0 m, ki se jo vodi
preko utrjene brežine do jezera vključno
z pripravljalnimi, zemelskimi in
ostalimi gradbenimi deli.

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

m²

500,00

3,00

1.500,00

m³

200,00

10,00

2.000,00

m³

180,00

20,00

3.600,00

m²

250,00

90,00

22.500,00

kpl

1,00

5.600,00

5.600,00

kpl

1,00

400,00

400,00

Izdelava kabelske NNO kanalizacije za
prireditveni prostor in sezonski bar
skupaj z zakoličbo, zemeljskimi in
gradbenimi deli

m¹

45,00

35,00

1.575,00

Montaža novega vodovodnega priključka za
sezonski bar in javni pitnik vključno z
zemeljskimi in montažnimi deli, ki
vključujejo tudi pripravo novega
merilnega mesta

m¹

44,00

45,00

1.980,00

Izdelava priključka na fekalno
kanalizacijo za sezonski bar, ki
vljučuje povezovalno kanalizacijo (8,00
m¹) zbirni jašek (1 kos) ter priključek
(1 kos) na obstoječo kanalizacijo

Skupaj prireditveni prostor

39.155,00

2.

BREŽINE

post.

opis

2.1

Stopničasto utrjevanje brežine nad
vodno gladino z gabijoni višine 250 cm
polnjenimi z večjimi prodniki. Gabijoni
so terasasto položeni višinska raznlika
med posameznim nivojem 20 - 40 cm.
Zgornja površina ganiona je betonirana z
betonom 35/37 metličene površine.

e.m.

kol.

cena

vrednost

m¹

70,00

350,00

24.500,00

2.2

Izdelava povezovalnih betonskih stopnic
med gabionsko oblogo brežine

kos

3,00

1.200,00

3.600,00

2.3

Poglobitev jezerskega dna z odvozom
izkopanega materiala na trajno deponijo

kpl

1,00

3.500,00

3.500,00

kpl

1,00

30.000,00

30.000,00

m¹

55,00

30,00

1.650,00

2.4

2.5

Izdelava, dobava in montaža plavajočih
pontonov (2X dim. 3,00 x 7,50 m, 1X
4,500 X 12,00). Pontoni so opreljeni z
glede na vodostaj prilagajajoče se
pontonske dostopne ploščadi. Izvedeni so
v tipski sistemski izvedbi pontonov
skupaj s privrščevanjem in sidranjem na
betonske bloke.
Popravilo pohodne površine obstoječe
pešpoti ob jezeru na območju nove
ureditve. Popravilo zajema sanacijo
poškodb in izdelavo nove cementne
prevleke.
Skupaj brežine

63.250,00

3.

PARKOVNA IN OSTALA URBANA UREDIEV

post.

opis

3.1

Izdelava in montaža klopi iz brušenega
betona dolžine 5,00 m. Klopi so
cementninarski izdelek izveden po meri.

3.2

3.3
3.4

Izdelava in montaža klopi iz brušenega
betona različnim dolžin, ki premoščajo
višinsko razliko med potjo in
površinimami ob sezonskem barom. Klopi
so cementninarski izdelek izveden po
meri.
Nabava in montaža tipskega javnega
pitnika
Dobava in montaža dodatnih javnih
svetilk na kandelabrih po vzorcu
obstoječe javne razsvetjave skupaj
gradbeni deli, kabelsko kanalizacijo,
ozemljitvenim trakom, kabli

3.5

Izdelava arboristične presoje za drevesa
na obravnavanem območju z sanacijo
poškodb na krošnjah odstranitvijo bolnih
dreves ter zasaditev novih dreves

Skupaj parkovna in ostala urbana
ureditev

e.m.

kol.

cena

vrednost

kos

5,00

2.000,00

10.000,00

m¹

43,00

350,00

15.050,00

kos

1,00

600,00

600,00

kos

5,00

500,00

2.500,00

kpl

1,00

3.500,00

3.500,00

31.650,00

1.5

Risbe

LIST 1

OBSTOJEČE STANJE

M 1:200

LIST 1A

UTRDITEV BREŽINE IN KOMUNALNI VODI

M 1:200

LIST 1B

OPREMA

M 1:200

LIST 1C

TLAKI IN DREVESA

M 1:200

LIST 1D

ŠOTOR IN BAR

M 1:200

LIST 2

NOVO STANJE

M 1:200

LIST 3

PREČNI PROFIL

M 1:200
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jaška Elektro

jašek FK

121/13
109/2

KATASTER DKN

RISBA

A-0772

IZS ŠT.

TLORIS - OBSTOJEČE STANJE

NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ŠTEVILKA RISBE

1:200

GLAVNO MERILO

marec 2020

321150020

DATUM

1

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA

IDZ / ARHITEKTURA

FAZA, NAČRT

omarica Elektro

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

jašek vodovod

ZALIVČEK MODREJCE

jaška Elektro
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521/1
na br

fal

124/1
utrje

124/3
as

125/1

109/1

L E G E N D A
8/3

TLAKOVANE POVRŠINE

TRAVNATE POVRŠINE

ŠOTOR

URBANA OPREMA

VODA

UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:

Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami

Prečni profil je risan na sredini šotora

Načrt je izdelan na DKN podlogi - digitalni kataster

Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

ODVODNJAVANJE ŠOTORA
za odvajanje meteorne vode s šotora sta vzdolž
daljših stranic šotora v tlaku predvideni talni
kaneleti s pohodno rešetko, speljani v javno
kanalitacijo ali direktno v Sočo

obst. jašek vodovod

1A
ŠTEVILKA RISBE

1:200

marec 2020

GLAVNO MERILO

321150020

DATUM

IDZ / ARHITEKTURA

obst. omarica Elektro

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA

obst. jaška Elektro
FAZA, NAČRT

125/1

109/1
UTRDITEV BREŽINE S STOPNIŠENIMI DOSTOPI DO VODE in
KOMUNALNI VODI

124/1

521/1
jašek NNO za oder

A-0772
NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.
RISBA

IZS ŠT.
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

JAVNA RAZSVETLJAVA
vzdolž stopničenega nabrežja
je predvidenih 5 svetilk na kandelabrih

124/3

OBJEKT

jašek NNO - mešalna miza

INVESTITOR

ZALIVČEK MODREJCE

INSTALACIJSKI JAŠKI :
za potrebe bodočega sezonskega bara se na lokacijo
pripelje komunalne vode in izvede talne jaške za:
- odvajanje odpadne komunalne vode
- priklop na javni vodovod
- priklop na NNO omrežje

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

obst. jaška Elektro

obst. jašek FK
PITNIK: dovod vode in odtok

121/13

109/2
LINIJA OBMOČJA POGLOBITVE DNA JEZERA
na območju znotraj linije je predvidena
poglobitev dna za cca do 1m globine
UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:
Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami

UTRJENA BREŽINA Z DOSTOPI DO VODE
stopničena brežina iz palvis mrež in
betonske stopnice za dostop do vode

Prečni profil je risan na sredini šotora
Načrt je izdelan na DKN podlogi - digitalni kataster
Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

1B
ŠTEVILKA RISBE

1:200

marec 2020

GLAVNO MERILO

321150020

DATUM

IDZ / ARHITEKTURA

FAZA, NAČRT

BETONSKA KLOP
izvedba betonske klopi, s katero se premošča
višinska razlika med cesto in tlakom
prireditvenega prostora

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA

125/1

109/1

INVESTITOR

OPREMA - KLOPI, POMOLI, ČOLNI, BARKA

A-0772
NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.

5.0
0

OBJEKT

2.0

0

124/3

RISBA

ZALIVČEK MODREJCE

5.0

0

5.0

0

BETONSKA KLOP
betonska klop, ki ob pitniku lahko preide v tlak
je namenjena tudi kot premostitev višinske razlike med
cesto in tlakom sezonske okrepčevalnice

cca

12.

00

25
.00

5.0

0

BETONSKA KLOP
izvedba betonskih klopi z vmesnimi klančinami po segmentih
dolžine 5m (konstrukcijski raster šotora)
klop premošča višinsko razliko med tlakom prireditvenega
prostora in tamponskim tlakom pasu ob brežini

IZS ŠT.

521/1

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

124/1

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

PRIREDITVENI ODER
permanentni betonski plato
ali lesen demontažni oder
opremljen z el. instalacijami

8.5

0

10

PITNIK
s priklopom na vodovod in
kanalizacijo

PRIVEZI IN PRISTAN
območje privezov za čolne, kanuje, supe
in pristan za barko
predvidene so inox privezne rinke

5.0
0

cca

.00

0
3.0

121/13

109/2
8
13.2

2.00

UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:
Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami

cca
1.37

0

12.0

PLAVAJOČI POMOL
element je pripet na utrjeno brežino in
se ga odstrani izven poletne sezone

Prečni profil je risan na sredini šotora
Načrt je izdelan na DKN podlogi - digitalni kataster
Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

1C
ŠTEVILKA RISBE

1:200

marec 2020

GLAVNO MERILO

321150020

DATUM

PRIREDITVENI ODER
permanentni betonski plato
ali lesen demontažni oder
opremljen z el. instalacijami

IDZ / ARHITEKTURA

KLANČINE MED KLOPMI - PREHODI
med betonskimi klopmi so predvidene betonske klančine,
ki premoščajo višinsko razliko med nivojem znotraj šotora
in nivojem terena v pasu z drevesi

FAZA, NAČRT

TLAK PRIREDITVENEGA PROSTORA
na območju šotora je predviden dvoniansni betonski tlak,
deb. 10cm, ki je višinsko poravnan s tamponom;
v betonskem tlaku so predvideni liki v niansnem
sivem tonu, ki bodo določeni v PZI načrtu

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA

125/1

109/1
124/1

121/13

A-0772

TLAKI IN DREVESA

NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.
RISBA

IZS ŠT.
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

klančine med klopmi
so izvedene v betonu in
prikazane na listu št. 1C

INVESTITOR

124/3

ZALIVČEK MODREJCE

TLAK BAR
macesnove podnice so višinsko poravnane z
generalnim tamponskim tlakom in izvedene
v blagem naklonu med cesto in pločnikom
na vrhu stopničene brežine

OBJEKT

TLAK GENERALNO
celotno območje je iz uvaljanega tampona (mlet gramoz)
zgornja plast 20cm: granulacija 0-32
spodnja plast 20cm: granulacija 0-64
(gramoz: apnenec ali dolomit)

521/1

NOVA DREVESA
vzdolž brežine se zasadi nova listnata drevesa za senco
sadike velikosti cca 4m

109/2

UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:
Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami
Prečni profil je risan na sredini šotora
Načrt je izdelan na DKN podlogi - digitalni kataster
Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

1D
ŠTEVILKA RISBE

1:200

marec 2020

GLAVNO MERILO

321150020

DATUM

IDZ / ARHITEKTURA

FAZA, NAČRT

ŠOTOR NA PRIREDITVEM PROSTORU
obstoječi šotor v konstrukcijskem rastru polja 5m/10m - 5 polj
velikost celega šotora je 10/25m
Betonski podstavki in klopi imajo vbetonirane kovinske nastavke za
postavitev šotora v času prireditev.

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA

125/1

109/1

124/1

121/13

A-0772

ŠOTOR IN BAR

NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.
RISBA

IZS ŠT.
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

OBJEKT

124/3

INVESTITOR

ZALIVČEK MODREJCE

BAR - FAZA 2
postavitev lesenega sezonskega objekta okrepčevalnice, za katero se na lokacijo
pripelje komunalne vode in izvede talne jaške.
Objekt in tlakovanje barske terase je v leseni
montažno - demontažni izvedbi.

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

521/1

109/2

UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:
Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami
Prečni profil je risan na sredini šotora
Načrt je izdelan na DKN podlogi - digitalni kataster
Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

2
ŠTEVILKA RISBE

1:200

marec 2020

GLAVNO MERILO

321150020

DATUM

IDZ / ARHITEKTURA

BETONSKA KLOP
izvedba betonske klopi, s katero se premošča
višinska razlika med cesto in tlakom
prireditvenega prostora

FAZA, NAČRT

TLAK PRIREDITVENEGA PROSTORA
na območju šotora je predviden dvoniansni betonski tlak,
deb. 10cm, ki je višinsko poravnan s tamponom;
v betonskem tlaku so predvideni liki v niansnem
sivem tonu, ki bodo določeni v PZI načrtu

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA

125/1

BETONSKA KLOP
izvedba betonskih klopi z vmesnimi klančinami po segmentih
dolžine 5m (konstrukcijski raster šotora)
109/1
klop premošča višinsko razliko med tlakom prireditvenega
prostora in tamponskim tlakom pasu ob brežini

124/1

NOVO STANJE

IZS ŠT.

A-0772
NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.
RISBA

INVESTITOR

5.0
0

OBJEKT

2.0

0

124/3

ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

ZALIVČEK MODREJCE

5.0

0

5.0

0

cca

12.

TLAK BAR
macesnove podnice so višinsko poravnane z
generalnim tamponskim tlakom in izvedene
v blagem naklonu med cesto in pločnikom
na vrhu stopničene brežine

00

25
.00

5.0

0

TLAK GENERALNO
celotno območje je iz uvaljanega tampona (mlet gramoz)
zgornja plast 20cm: granulacija 0-32
spodnja plast 20cm: granulacija 0-64
(gramoz: apnenec ali dolomit)

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

521/1

8.5

0

10

PITNIK in BETONSKA KLOP
za premoščanje višinske razlike
med cesto in tlakom bara

5.0
0

cca

.00

0
3.0

121/13

NOVA DREVESA
zasaditev novih dreves
sadike velikosti cca 4m

PRIVEZI IN PRISTAN
območje privezov za čolne, kanuje, supe
in pristan za barko

2.00

KATASTER DKN

8/3

TLAKOVANE POVRŠINE
TRAVNATE POVRŠINE
ŠOTOR

109/2
8
13.2

L E G E N D A

URBANA OPREMA
VODA

LINIJA OBMOČJA POGLOBITVE DNA JEZERA
na območju znotraj linije je predvidena
poglobitev dna za cca do 1m globine
UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:

cca
1.37

0

Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami

12.0

BAR
postavitev lesenega sezonskega objekta
tlakovanje za postavitev gostinske garniture
zasaditev drevesa za senco

UTRJENA BREŽINA Z DOSTOPI DO VODE
stopničena brežina iz palvis mrež in
betonske stopnice za dostop do vode

PLAVAJOČI POMOL
element je pripet na utrjeno brežino in
se ga odstrani izven poletne sezone

Prečni profil je risan na sredini šotora
Načrt je izdelan na DKN podlogi - digitalni kataster
Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

CESTA:
obstoječa cesta z vsemi komunalnimi
vodi ostane obstoječa - izvede se
potrebne komunalne priključke v
obstoječih jaških (voda, kanalizacija,
elektrika)

POVRŠINA MED CESTO IN UTRJENO BREŽINO S PRIREDITVENIM PROSTOROM:
teren se kaskadno spušča od ceste proti stopničeni brežini, preko dveh linij
betonskih klopi, ki zamejujeta tlakovan prireditveni prostor in znotraj katerih
je predvidena postavitev šotora, ki je točkovno sidran v betonski tlak;
vzdolž linij betonskih klopi se izvedeta talni kaneleti za odvodnjavanje
betonskega tlaka oziroma šotora, ko je ta postavljen.
Detajli sidranja, kanelet, klopi bodo obdelani v PZI projektni dokumentaciji.

VODNO TELO:
na označenem območju jezerskega dna (list št.2)
je predvidena poglobitev za povprečno 1m;
obstoječo brežino se sanira z dodatnim stopničenjem
iz palvis mrež in stopnicami za dostop do vode;
predvidena so sidra za privez čolnov in drsni sistem
za sidranje plavajočega sezonskega pomola;
Detajli bodo obdelani v PZI projektni dokumentaciji.

3
ŠTEVILKA RISBE

1:200

marec 2020

GLAVNO MERILO

A-0772

PREČNI PROFIL

NATAŠA ŠTRUKELJ, u.d.i.a.
RISBA

321150020

DATUM
IZS ŠT.
ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE

TD Most na Soči, Most na Soči 29, 5216 MnS

IDZ / ARHITEKTURA

ŠTEVILKA PROJEKTA IN NAČRTA
INVESTITOR

FAZA, NAČRT

ZALIVČEK MODREJCE

obstoječe dno (predvidena poglobitev)
min nivo vode
novo dno

OBJEKT

max nivo vode

L E G E N D A
KATASTER DKN

8/3

TLAKOVANE POVRŠINE
TRAVNATE POVRŠINE
ŠOTOR
URBANA OPREMA
VODA

UTRJEVANJE BREŽIN IN DOSTOPI DO VODE:
Obstoječa utrditev s palvis mrežami se dodatno stopniči s palvis mrežami
Prečni profil je risan na sredini šotora
Mere kontrolirati na mestu!
Kota 0.00 je izhodiščna kota obst. ceste, ki se rahlo vzpenja v smeri Modrejc

