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PROJEKTNA NALOGA
za izdelavo DGD projektne dokumentacije za projekt »VG ureditev Pekrskega potoka«
v okviru projekta SMARTRIVER
1.0 PROJEKTNE OSNOVE IN OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Pekrski potok izvira pod Hočkim Pohorjem. Od prispevnega območja Blažovnice ga loči
Meniški greben. V povirnem delu ima razvejano hidrološko mrežo in teče po strmih ozkih
grapah. Naklon terena se dolvodno polagoma izravna. V spodnjem delu poteka Pekrski potok
izmenično po naseljenem območju in območju kmetijskih zemljišč. V gorvodnem delu
Pekrskega potoka je izgrajen razbremenilnik, ki del pretoka Pekrskega potoka odvaja v
Blažovnico. Po prečkanju Studenške ulice se v Pekrski potok izliva Rožnodolski potok.
Ob visokih vodah Pekrskega potoka je poplavno ogrožen del naselja Radvanje. Izvedbeni
prostorski akti na območju, ki je poplavno ogroženo, predvidevajo ureditev zelenih oz.
parkovnih površin, v delu pa je načrtovana tudi stanovanjska gradnja. V okviru priprave
občinskega prostorskega načrta (OPN MOM) je bila izdelana študija »Hidravlična presoja in
karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za določitev poplavnih
območij v Mestni občini Maribor«, št. proj. 3624/15, junij 2017, VGB Maribor d.o.o. V okviru
študije je bil kot ukrep za izboljšanje poplavne varnosti ob Pekrskem potoku predlagan suhi
zadrževalnik ob Pekrskem potoku.
V okviru aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor je predvidena izvedba razbremenilnika
Rožnodolskega potoka (desni pritok Pekrskega potoka), s čimer bi se zmanjšali pretoki visokih
vod Pekrskega potoka. Za oceno vpliva načrtovanega razbremenilnika je bila po naročilu MOM
izdelana HH študija (št. proj. 3800/18, VGB Maribor d.o.o.).
V večjem delu obravnavanega odseka poteka struga potoka po gosto poseljenem območju
Spodnje Radvanje in Nove vasi. Potok teče v strugi z zatravljenimi in ponekod zaraščenimi
brežinami. Povprečni naklon nivelete struge obravnavanega odseka znaša 0.2%. V
obravnavan odsek je zajetih 9 prepustov, 2 brvi, 5 pragov ter 1 stopnja.
Za zmanjšanje poplavne ogroženosti pred poplavami Radvanjskega potoka je potrebno poleg
razbremenjevanja Rožnodolskega potoka in zadrževalnika visokih vod izvesti tudi ukrepe v
strugi potoka in povečati nekatere premostitvene objekte, ki zajezujejo pretok visokih vod.
Na delu Pekrskega potoka je bila v okviru aktivnosti MOM že izdelana arhitekturna rešitev v
smislu revitalizacije potoka in območja ob njem. Načrtovane rešitve je potrebno medsebojno
uskladiti.
Mestna občina Maribor izvaja mednarodni projekt SMARTRIVER, ki ga delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Interreg Jadransko
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- jonskega programa ADRION. V okviru projekta SMARTRIVER se pripravi predmetna
Projektna naloga in izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje projektne dokumentacije
za projekt vodnogospodarske ureditve Pekrski potok kot del aktivnosti preprečevanja
poplavnega območja.
Preglednica 1: Prikaz obravnavanih odsekov vodotokov glede na njihovo absolutno stacionažo .

VODOTOK
Pekrski potok

STAC. OD (km)
0.0 + 5,81

STAC. DO (km)
2.5 + 80,14

DOLŽINA (m)
2574,33

Slika 1: Lokacija obravnavanega odseka z ortofoto posnetkom (vir: Geopedia)

2.0 PREDLOG REŠITVE
Potrebno je izdelati zasnovo ureditve visokovodnih razmer, ki zajema celostno ureditev režima
odtoka visokih vod:
• Povečanje pretočnosti struge potoka na delu urbanega območja Spodnjega Radvanja
in Nove vasi z upoštevanjem predlogov krajinsko arhitekturnih rešitev;
• Zamenjava premajhnih prepustov in mostov s prevodnejšimi;
• Izvedba zadrževalnika visokih vod za nadomestitev izločenih poplavnih retencij na
območju urejanja struge;
• Upoštevanje načrtovanih posegov na porečju potoka, ki vplivajo na vodni režim
(razbremenilnik Rožnodolskega potoka).
Za najboljšo rešitev poplavne problematike na obravnavanem območju se kaže zadrževanje
viškov konic pretokov poplavnih valov Pekrskega potoka na relativno obsežnem prostoru, ki
se razprostira južno od osi vodotoka tik pod sotočjem Rožnodolskega in Pekrskega potoka.
Kaže se kot idealen retencijski prostor, saj gre za kmetijske, neposeljene površine na katerih
je mogoče zadržati velike količine poplavne vode (označeno z oranžno linijo na sliki 2). Z
zadrževalnikom bi ob nastopu visokih vod omejili pretok dol vodno na nivo, ki ga je struga
Pekrskega potoka s pripadajočimi prečnimi objekti sposobna prevajati.
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Z izvedbo suhega zadrževalnika bi lahko močno zmanjšali poplavno ogroženost na
obravnavanem območju. Prav tako pa bi močno izboljšali tudi poplavne razmere na
Radvanjskem potoku, saj mu Pekrski potok predstavlja močan pritok in dotok vode

Slika 2: Območje načrtovanega suhega zadrževalnika

2.1 Izdelava DGD
Projektna dokumentacija mora vsebovati splošni del (podatki o gradnji), tehnični del (tehnično
poročilo, izračuni) ter risbe (lokacijski podatki, gradbeni del za izvedbo), dokumentacija mora
obvezno vsebovati:
- reambulacija geodetskega posnetka;
- izdelava načrta načrtovanih VGU ter opredelitvijo potrebnih omilitvenih ukrepov za
preprečevanje negativnega vpliva dolvodno (novelacija
hidroloških podatkov;
novelacija karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti na območju
projekta DGD; priprava zasnove omilitvenih ukrepov za prprečevanje negativnega
vpliva; hidravlična analiza načrtovanega stanja z upoštevanjem omilitvenih ukrepov);
- pregledno situacijo s prikazom obstoječega in novega stanja vodotoka;
izdelan gradbeni projekt s potrebnimi vsebinami in grafičnimi prikazi;
izdelava katastrskega načrta na nivoju DGD (navedba zemljišč potrebnih za gradnjo z
navedbo lastništva teh parcel in obsegom posegov na posameznih zemljiščih
pridobitev mnenj/soglasij ;
stroškovna ocena nameravanega posega na nivoju DGD.
-

Za celoten poseg mora projektant na ortofoto podlagi vrisati varovalni pas državnih in lokalnih
cest z vrisano gradbeno situacijo na katastrski podlagi z x y koordinatami parcel, vključno s
tehničnim opisom
•
•

1. Ureditev struge Pekrskega potoka
Trasa - situacija
Vzdolžni in prečni profili

•
•
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Karakteristični profil
Krajinsko arhitekturne ureditve (povzetek arhitekturnih rešitev)

•

2. Izgradnja novih prepustov in mostov
Dimenzije in višinske pozicije (SRK) objektov

•
•
•

3. Izgradnja zadrževalnika visokih vod
Trasa pregradnega nasipa - situacija
Karakteristični profil nasipa
Prelivni in iztočni objekt

PRELIVNI ROB

RETENCIJSKI
NASIP

IZTOK
IZ
RETENCIJE

Slika 3: Zasnova suhega zadrževalnika

Za celoten poseg mora projektant na ortofoto podlagi vrisati varovalni pas državnih in lokalnih
cest z vrisano gradbeno situacijo na katastrski podlagi z x y koordinatami parcel, vključno s
tehničnim opisom.
3.0

OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Na odseku je bila pripravljena naslednja projektna dokumentacija:
▪ HH študija (št. proj. 3800/18, VGB Maribor d.o.o.)
▪ Hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za
določitev poplavnih območij v Mestni občini Maribor, št. proj. 3624/15, junij 2017, VGB
Maribor d.o.o
▪ IZP VGU Pekrskega potoka s hidrološko-hidravlično analizo (št.proj.4019/20, junij 2021,
VGB Maribor d.o.o.)

4.0

SMERNICE

ZA
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IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s predpisi o graditvi objektov (Gradbeni
zakon Uradni list RS 61/2017 in vsemi dopolnitvami; Pravilnik o podrobnejši vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Uradni list RS 36/2018 in vsemi
dopolnitvami), s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroženosti (Ur.l. RS, št. 60/2007) (v nadaljevanju Pravilnik) ter Uredbo o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008) (v nadaljevanju Uredba).
5.0 SOGLASJA IN MNENJA K PROJEKTU
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.
V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa še
pravočasno pred iztekom pritožbenega roka, o tem obvestiti naročnika.
Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja ob upoštevanju veljavnega Gradbenega
zakona vključno z vsemi spremembami zakona:
- pri projektiranju upoštevati določitve prostorskih aktov;
- pridobiti projektne in druge pogoje
V primeru, da izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe
določila zakona oz. predpisa na osnovi katerega se kaj zahteva…) je projektant dolžan
mnenjedajalca pozvati, da jih dopolni.
6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso potrebno veljavno zakonodajo in standarde. V
kolikor se v obdobju projektiranja sprejme nov zakon oz. predpis, ga mora projektant
upoštevati.
7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE
7.1 Splošno
Tehnične rešitve morajo biti racionalne za naročnika, kar mora projektant dokazati in utemeljiti.
7.2 Podloge za projektiranje
Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati geodetski načrt potrjen s
strani odgovornega inženirja geodezije.
Geodetski načrt mora vsebovati:
- podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč,
rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah,
- digitalni katastrski načrt je potrebno vpeti v geodetski posnetek,
- podatke o podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, cestne razsvetljave
(v nadaljevanju CR),
- podatke o zavarovanih objektih oz. zavarovanih delih objektov na podlagi predpisov o
kulturni dediščini (posebej označiti),
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na podlagi primerjave obstoječih digitalnih katastrskih načrtov (DKN), aerofotografije oz.
ortofoto (DOF), geodetskega načrta in baze zemljiškokatastrskih točk (ZKtočk) (opomba: vse
navedeno zagotovi izvajalec) je potrebno ugotoviti ali so podatki različnih vsebin položajno
usklajeni. V primeru neusklajenosti, mora geodetsko podjetje na geodetskem načrtu podatke
uskladiti tako, da izvede:
- lokacijsko izboljšavo zemljiško katastrskega prikaza na podlagi transformacije in
izvedbe parcelacije na predvidenih gradbenih parcelah.
Geodetski načrt mora biti opremljen s podatki o reliefu, imeni vodotokov, ulic, hišnih številk,
javnih objektov, bencinskih servisov, uvozov k objektom, komunalno infrastrukturo, naravno in
kulturno dediščino in drugo. Posneti je potrebno večje ovire ob cesti.
Obravnavano območje je potrebno obdelati v merilu M 1:250.
Prečne profile je potrebno posneti na razdalji 20m.
Obvezna je računalniška obdelava v okolju Avtocad.
7.3 Smernice za projektiranje
Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upoštevati veljavni Pravilnik o
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov:
-

V tehničnem poročilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so
navedeni v določitvah prostorskih aktov:
o naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na območju nameravane
gradnje ter datum njegove objave in morebitnih sprememb
o zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem
redu, kot izhaja iz določitev prostorskih aktov
o opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta.

1. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd).
8.0 RECENZIJA
•
•
•
•

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 3 izvoda projektne dokumentacije.
Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika
in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališča do
pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in 3 zgoščenke z digitalnim zapisom.
Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi načrti, v katerih je:
- tekst v formatu pdf,
- risbe v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- popis del in predračun v formatu xls (upoštevaje TSC 09.000.2006 Popis del pri gradnji
cest)
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 SPECIFIKACIJA NAROČILA
Ponudnik mora izpolniti priloženo excelovo tabelo.
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