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3 UVOD 

 

3.1 SPLOŠNO 

Po pregledu železniškega podvoza v km 633+200 proge Ljubljana – Sežana se je ugotovilo, da so 

se tekom časa razvile poškodbe, ki ogrožajo varnost prometa na avtocesti. Najbolj nevarno je 

luščenje betona s prekladne konstrukcije, ki pada na cestišče avtoceste. Opaziti je bilo tudi 

poškodbe na opornikih, stebrih ter robnih vencih, zaradi korozije armature in zamrzovanja betona. 

Vidne so tudi sledi sige, ki je posledica zatekanja oz. pronicanja skozi razpoke v betonu. Natančneje 

so poškodbe opisane v »Poročilu o pregledu premostitvenega objekta v km 633+200 proge 

Ljubljana – Sežana št. 002-017-1«, ki je priloga temu elaboratu. 

 

V elaboratu je tako zajeta sanacija poškodb na krajnih opornikih, stebrih, prekladni konstrukciji, 

hodnikih oz. robnih vencih in meteorni kanalizaciji. 

 

 

Slika 1: Pregledna situacija 
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AC Ljubljana 

AC Razdrto 
SŽ - Sežana  

SŽ - Ljubljana  
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Slika 2: Severna stran mostu 

 

 

Slika 3: Južna stran mostu 
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3.2 KRATEK OPIS KONSTRUKCIJE 

Dvotirna železniška proga premošča avtocesto A1 v km 633+200 proge Ljubljana – Sežana v dolžini 

cca 50,0 m. Tira sta preko radijev speljana preko podvoza. 

 

Most je armirano betonske ploščate prednapete zasnove preko dveh polj dolžine 25,87 m + 24,47m 

in širine 16,5m z debelino plošče 1,1m.  

 

 

Slika 4: Situacija 

 

Slika 5: Tloris mostu 
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Levi in desni opornik ima temelj velikosti 18,0 × 5,94 m in debeline 1,5 m, betoniran iz betona MB160. 

Stena je v preseku trapezne oblike, katera se pri peti začne z debelino 2,62 m nato pa  se stanjša 

proti vrhu na 1,7 m. Stena in krila so iz betona MB220, pri čemer je beton pod ležišči iz MB300. 

 

Sredina razpona je podprta s petimi stebri, kateri so temeljeni na točkovnih temeljih dimenzij 3,5 m 

× 3,5 m in debeline 1,5 m iz betona MB220. Stebri so premera 1,25 m iz betona MB 300, kateri se pod 

ležišči spremeni v MB400. 

 

Prekladna konstrukcija je ploščate prednapete zasnove v debelini 1,1 m. Ta je iz betona MB300, 

medtem ko je nad stebri iz betona MB450. Ta je položena na neoprenska ležišča, ki so na obeh 

opornikih ter vmesnih stebrih. 

 

Most ima na vsaki strani prekladne konstrukcije armirano betonski hodnik širine 1,2 m oz. 1,5 m.  

 

Voda, ki se nabira na hodniku se preko naklona, ki je proti sredini mostu, izteka preko sifonov v 

gramozno gredo. Od tod se preko štirih sifonov v prekladni konstrukciji odvodnjavana v meteorni 

kanalizacijski sistem. Ta je iz salonitnih cevi DN200, kateri se vodi iz sredine proti vsakemu oporniku in 

ob njem navzdol. Odvodnjavanje mostu je izvedeno s samim naklonom prekladne konstrukcije v 

prečni smeri proti AC – Razdrto.  

 

 

Slika 6: Detajl odvodnjavanja 
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3.3 PRIKAZ POŠKODB 

3.3.1 Poškodbe na krajnih opornikih 
 

 

 

 

Slika 7: Luščenje oz. krušenje betona na severnem krilu opornika 2 
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Slika 8: Luščenje betona na jugu opornika 

 

 

 

Slika 9: Premakanje preko stene opornika 1 
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3.3.2 Poškodbe na stebrih 

 

Slika 10: Večji kos odluščenega betona s stebra 
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3.3.3 Poškodbe na prekladni konstrukciji 

 

Slika 11: Luščenje betona s spodnje strani prekladne konstrukcije 
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Slika 12: Odkrušek betona zaradi korozije armature 

 

 

 

 

Slika 13: Odkrušek betona na severni strani prekladne konstrukcije 
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3.3.4 Poškodbe na hodnikih oz. robnih vencih 
 

 

Slika 14: Večji odkrušek betona na spodnjem robu južnega hodnika 
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3.3.5 Poškodbe na meteorni kanalizaciji oz. odvodnjavanju 
 

 

Slika 15: Korozija na ceveh 
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4 PREDLOG SANACIJE 

 

 

Sanacija mora potekati v skladu z evropskim standardom SIST EN 1504 (Proizvodi in sistemi za zaščito 

in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje 

skladnosti). Pri izdelavi elaborata se je upoštevala vrsta in vzrok poškodb, bodoči obratovalni pogoji 

in bodoča vzdrževalna dela.  

 

Standard navaja naslednje principe: 

Principi glede na poškodbe v betonu 

Princip 1 (IP) Zaščita proti vdiranju snovi 

Princip 2 (MC) Obvladovanje vsebnosti vlage v betonu 

Princip 3 (CR) Obnovitev betona 

Princip 4 (SS) Ojačitev konstrukcije 

Princip 5 (PR) Fizikalna odpornost 

Princip 6 (RC) Odpornost proti kemikalijam 

Principi v zvezi s korozijo armature 

Princip 7 (RP) Ohranjanje in ponovna vzpostavitev pasiviziranosti 

Princip 8 (IR) Povečanje električne upornosti 

Princip 9 (CC) Obvladovanje katodnih območij 

Princip 10 (CP) Katodna zaščita 

Princip 11 (CA) Obvladovanje anodnih območij 
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4.1 Predlog sanacije krajnih opornikov 

Reprofilizacijo  betona na opornikih opravimo samo na mestu luščenja na severnem krilu ter na južni 

strani zahodnega opornika, zaradi zmrzali. Celotno površino opornikov premažemo z impregnirnim 

sredstvom, kot zaviralcem korozije. Zaradi močno agresivnega okolja zavarujemo pred vdorom 

plinov in tekočin spodnji del opornikov do višine 1,5 m z elastičnim polimernim premazom. 
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Za sanacijo na tem delu predlagamo načela 1, 3 in 11 po standard SIST EN 1504: 

 

 Čiščenje nesnage z ležiščne police 

 Čiščenje vseh betonskih površin sten opornikov in kril z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 

100 barov 

 Injektiranje oz. zatesnitev vseh razpok v opornikih s cementno injekcijsko maso, ki vsebuje 

dodatek doseganje boljše pretočnosti, kompenzacijo krčenja in doseganje povečave volumna 

 Odstranjevanje vseh slabo sprijetih labilnih delov betona na vertikalni površini severnega krila 

opornika 2 (vzhod) in stika južnega krila z opornikom 1 (zahod) z vodnim curkom pod pritiskom 

do 1200 barov 

 Mokro peskanje razgaljenih palic 

 Izvedba kontaktnega “pačoka” na očiščenih površinah betona in očiščenih površinah armature 

z cementnim premazom, kateri mora vsebovati mikro siliko, za protikorozijsko zaščito armature 

in kot premaz za oprijem za malte, minimalno 2 nanosa  (princip 3, postopek 11.1) 

 Obnova zaščitnih plasti betona nad armaturo s sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizkim 

krčenjem (princip 3, postopek 3.1 in 3.3) 

 Preplastitev oz. izravnava vseh saniranih površin z enokomponentno cementno malto za 

zaglajevanje, izboljšano z mikro siliko, izpolnjuje zahteve razreda R2 po EN 1504-3), (princip3, 

postopek 3.1 in 3.3)  

 Premaz vertikalnih površin opornikov preko saniranih ter nesaniranih površin z impregnirnim 

sredstvom, kot zaviralcem korozije, ki prodre v beton, minimalno 2 nanosa (princip11, postopek 

11.3)  

 Zaščitni premaz sten opornikov v višini do 1,5 m z elastičnim polimernim premazom, ki ima visoko 

difuzijsko vrednost proti CO2, preimer+2×premaz (princip1, postopek 1.3) 
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4.2 Predlog sanacije stebrov 

 

Reprofilizacijo  kontaminiranega betona na stebrih izvedemo na vseh stebrih do višine 2,0 m. Ostali 

del stebrov lokalno saniramo, če se opazi luščenje oz. votlavost betona. Celotno površino stebrov 

premažemo z impregnirnim sredstvom kot zaviralcem korozije. Zaradi močno agresivnega okolja 

zavarujemo pred vdorom plinov in tekočin spodnji del stebrov do višine 1,5 m z elastičnim 

polimernim premazom. 
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Za sanacijo na tem delu predlagamo načela 1, 3 in 11 po standard SIST EN 1504: 

 Čiščenje vseh betonskih površin stebrov z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 100 barov 

 Odstranjevanje vseh slabo sprijetih labilnih delov betona na stebrih z vodnim curkom pod 

pritiskom do 1200 barov do višine 2,0 m 

 Mokro peskanje razgaljenih palic 

 Izvedba kontaktnega “pačoka” na očiščenih površinah betona in očiščenih površinah armature 

z cementnim premazom, kateri mora vsebovati mikro siliko, za protikorozijsko zaščito armature 

in kot premaz za oprijem za malte, minimalno 2 nanosa  (princip 3, postopek 11.1) 

 Obnova zaščitnih plasti betona nad armaturo s sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizkim 

krčenjem (princip 3, postopek 3.1 in 3.3) 

 Preplastitev oz. izravnava vseh saniranih površin z enokomponentno cementno malto za 

zaglajevanje, izboljšano z mikro siliko, izpolnjuje zahteve razreda R2 po EN 1504-3), (princip3, 

postopek 3.1 in 3.3) 

 Premaz stebrov po celotni višini preko saniranih ter nesaniranih površin z impregnirnim sredstvom, 

kot zaviralcem korozije, ki prodre v beton, minimalno 2 nanosa (princip11, postopek 11.3) 

 Zaščitni premaz stebrov v višini do 1,5 m z elastičnim polimernim premazom, ki ima visoko 

difuzijsko vrednost proti CO2, preimer+2×premaz (princip1, postopek 1.3) 
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4.3 Predlog sanacije prekladne konstrukcije 

Na spodnjem delu prekladne konstrukcije nad voznimi pasovi je potrebno izvesti reprofilizacijo. 

Kontaminiran beton v debelini cca 15 – 20 mm z visokotlačnim vodnim curkom odstranimo ter 

napravimo novo plast (predvidena 50% zamenjave betona). Prav tako je potrebno reparirati vogal, 

predvidevamo, da se na severnem hodniku obnovi do 50% celotne dolžine, medtem ko na južnem 

hodniku pa 10%. Celotne vertikalne in horizontalne površine prekladne konstrukcije premažemo z 

impregnirnim sredstvom kot zaviralcem korozije. Nato se še za preprečitev vdora plinov in tekočin 

prekladna konstrukcija zaščiti z vodoodbojno impregnacijo na osnovi silana/siloxana. 
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Za sanacijo na tem delu predlagamo načela 1, 3 in 11 po standard SIST EN 1504: 

 

 Čiščenje vseh betonskih nepoškodovanih površin preklade konstrukcije  z vodnim curkom pod 

visokim pritiskom do 100 barov 

 Odstranjevanje vseh slabo sprijetih labilnih delov betona na spodnji in stranski strani prekladne 

konstrukcije z vodnim curkom pod pritiskom do 1200 barov (s spodnje strani je potrebno 

odstraniti ves beton do armature oz. min 15mm. 

 Čiščenje »cik-cak« stika z vodnim curkom pod visokim pritiskom 600 barov. 

 Mokro peskanje razgaljenih palic 

 Zamenjava prekinjenih armaturnih palic, zaradi korozije oz. drugih poškodb 

 Izvedba kontaktnega “pačoka” na očiščenih površinah betona in očiščenih površinah armature 

z cementnim premazom, kateri mora vsebovati mikro siliko, za protikorozijsko zaščito armature 

in kot premaz za oprijem za malte, minimalno 2 nanosa  (princip 3, postopek 11.1) 

 Obnova zaščitnih plasti betona nad armaturo s sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizkim 

krčenjem (princip 3, postopek 3.1 in 3.3) Možno strojno brizganje sanacijske malte. 

 Reparacija vseh poškodovanih vogalov in lokalnih poškodb s sanacijsko malto ojačano z vlakni 

z nizkim krčenjem (princip 3, postopek 3.1 in 3.3) 

 Preplastitev oz. izravnava vseh saniranih površin z enokomponentno cementno malto za 

zaglajevanje, izboljšano z mikro siliko, izpolnjuje zahteve razreda R2 po EN 1504-3), (princip3, 

postopek 3.1 in 3.3) 

 Premaz stranskih in spodnjih površin prekladne konstrukcije preko saniranih ter nesaniranih površin 

z impregnirnim sredstvom, kot zaviralcem korozije, ki prodre v beton, minimalno 2 nanosa 

(princip11, postopek 11.3) 

 Zaščitni premaz stranskih in spodnjih površin z vodoodbojno impregnacijo na osnovi 

silana/siloxana, 2×premaz (princip1, postopek 1.1) 

  



 

 

 

INŽENIRING 

PROJEKTIRANJE 

NADZOR V GRADBENIŠTVU 

 

Št.: elaborata: 002-017-2 ELABORAT SANACIJE 
 

20 

 

4.4 Predlog sanacije hodnikov oz. robnih vencev 

Kontaminiran beton se v celoti reprofilira na spodnji strani južnega hodnika v globini 15-20 mm z 

visokotlačnim vodnim curkom  do 1200 barov. Reprofiliramo tudi spodnjo stran severnega hodnika, 

pri čemer predvidevamo samo 5% celotne spodnje površine hodnika. Prav tako je potrebno 

reparirati vogale, še posebej na južnem hodniku, pri čemer predvidevamo da se na južnem hodniku 

popravi 40%, medtem ko se na severnem samo 10%. Celotne vertikalne in horizontalne površine 

hodnikov premažemo z impregnirnim sredstvom kot zaviralcem korozije. Nato se še za preprečitev 

vdora plinov in tekočin v hodnike zaščiti z vodoodbojno impregnacijo na osnovi silana/siloxana. 
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Za sanacijo na tem delu predlagamo načela 1, 3 in 11 po standard SIST EN 1504: 

 

 Čiščenje vseh betonskih površin robnih vencev z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 100 

barov 

 Odstranjevanje vseh slabo sprijetih labilnih delov betona na spodnji in stranski strani hodnikov z 

vodnim curkom pod pritiskom do 1200 barov 

 Mokro peskanje razgaljenih palic 

 Zamenjava prekinjenih armaturnih palic, zaradi korozije oz. drugih poškodb 

 Izvedba kontaktnega “pačoka” na očiščenih površinah betona in očiščenih površinah armature 

z cementnim premazom, kateri mora vsebovati mikro siliko, za protikorozijsko zaščito armature 

in kot premaz za oprijem za malte, minimalno 2 nanosa  (princip 3, postopek 11.1) 

 Obnova zaščitnih plasti betona nad armaturo s sanacijsko malto ojačano z vlakni z nizkim 

krčenjem (princip 3, postopek 3.1 in 3.3) 

 Reparacija vseh poškodovanih vogalov in lokalnih poškodb s sanacijsko malto ojačano z vlakni 

z nizkim krčenjem (princip 3, postopek 3.1 in 3.3) 

 Preplastitev oz. izravnava vseh saniranih površin z enokomponentno cementno malto za 

zaglajevanje, izboljšano z mikro siliko, izpolnjuje zahteve razreda R2 po EN 1504-3), (princip3, 

postopek 3.1 in 3.3) 

 Premaz stranskih in spodnjih površin preko saniranih ter nesaniranih površin z impregnirnim 

sredstvom, kot zaviralcem korozije, ki prodre v beton, minimalno 2 nanosa (princip11, postopek 

11.3) 

 Zaščitni premaz stranskih in spodnjih površin z vodoodbojno impregnacijo na osnovi 

silana/siloxana, 2×premaz (princip1, postopek 1.1) 

 

 

  



 

 

 

INŽENIRING 

PROJEKTIRANJE 

NADZOR V GRADBENIŠTVU 

 

Št.: elaborata: 002-017-2 ELABORAT SANACIJE 
 

22 

 

4.5 Predlog sanacije meteorne kanalizacije in odvodnjavanja 

Zatesniti je potrebno odtoke v prekladni konstrukciji s hidroizolacijo oz. injekcijsko maso. Poleg tega 

je potrebno zatesniti stik med robnikom ter hidroizolacijo z elastično epoksidno tesnilno maso. 

Predvidena je tudi obnovitev meteorne kanalizacije. 
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Za sanacijo na tem delu predlagamo načela 7 po standard SIST EN 1504: 

 

 Čiščenje zamašenih prelivov na hodnikih 

 Preveriti stanje hidroizolacije v področju robnikov z izvedbo 3 sond dimenzij 40 × 40 cm. Namen 

sondiranja je ugotoviti ali se voda nagaja tudi v področju hidroizolacije. V tem primeru bo 

potrebna lokalna ali celovita izvedba sanacije hidroizolacije nad ploščo, kar pa ni predmet 

tega elaborata. 

 Na vseh odtokih je potrebno injektiranje spoja med hidroizolacijo in odtokom z elastično 

epoksidno tesnilno maso  

 Po celotni dolžini stika med robnikom južnega hodnika in hidroizolacijo se mora zatesniti stik z 

elastično epoksidno tesnilno maso, za preprečitev vdora vode pod hodnik 

 Demontaža obstoječih kanalizacijskih cevi 

 Peskanje cevi do kovinskega sijaja  

 Antikorozijska zaščita cevi, da dosežemo razred C5-I H po ISO 12944-5 

 Montaža obnovljenih cevi z novimi tesnili 
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4.1 DELOVIŠČA, ZAČASNI DOSTOPI IN PLATOJI 

Izvajalec mora poleg s projektom predvidenih gradbiščnih poti in ramp sam izvesti vsa potrebna 

pomožna dela (delovišča, začasne dostope, začasne platoje, nasipe, rampe, zavarovalne ukrepe) 

za izvedbo del v skladu s svojo oz. izbrano tehnologijo izvedbe del, za kar ni upravičen do ločenega 

plačila. Ta dela bo izvajalec prikazal v elaboratu ureditve gradbišča, katerega bo predal nadzoru 

v potrditev. Vsako naknadno ureditev bo lahko izvedel le po predhodni potrditvi nadzora. 

 

Izvajalec mora pred odstranitvijo betona z visokotlačnim vodnim curkom, zaščititi območje s težkimi 

zavesami ali podobnim. Predvsem je potrebno paziti, da betonski okruški ne zaidejo v promet, pri 

čemer bi lahko prišlo do poškodb vozil na AC. Enako velja za železniški promet. 

 

4.1 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA TER VARSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

4.1.1 Obveznosti in odgovornosti glede varovanja okolja med gradnjo 
 

Za vse vplive na okolje, ki jih pri svojih aktivnostih povzroča izvajalec del (hrup, prah, izpuste tekočin 

in cementnega mleka, delovanje čistilne naprave in oljnih lovilcev) je odgovoren izvajalec del sam, 

zato mora poskrbeti, da vplivi ne presegajo dovoljenih mejnih vrednosti. Izvajalec mora imenovati 

odgovorno osebo za izvajanje nadzora vplivov na okolje v območju gradbišča, ki bo skrbela za 

izvajanje nadzora in izvedbo potrebnih ukrepov. Prav tako mora izdelati svoj pravilnik o izvajanju 

opazovanj, v katerem morajo biti: 

  prikazana vsa opazovanja (opazovani parametri, način in čas opazovanja, lokacije), 

  imenovane osebe, ki skrbijo za posamezna opazovanja in kontrole,  

 opisani operativni postopki v primeru izrednih dogodkov, pri katerih je možen negativni vpliv na 

okolje (opis nujnih ukrepov za preprečitve onesnaženja oz. prekinitve nadaljnjega 

onesnaževanja, kontaktne osebe in telefonske številke zunanjih organov in organizacij, ki 

ukrepajo v primeru onesnaženja - gasilci, ribiška družina), 

 definirane faze izgradnje in posamezni posegi, pri katerih je zaradi možnosti onesnaženja 

potrebno predhodno opozoriti ribiško družino (dela v strugi - izkopi, razstreljevanje, betoniranje). 

4.1.2 Vpliv na zrak 

 

Osnovni vplivi na zrak med izgradnjo so naslednji: 

 prašenje ob izvedbi gradbenih del (izkopi, nakladanje in razkladanje izkopnih materialov, 

notranji transporti na gradbišču), prašenje iz deponij sipkih materialov, posredno prašenje s 
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cestnih površin zaradi raznosa blata z gradbišča ter prašenje z vozil med transportom po javnih 

cestah. 

 emisija izpušnih plinov transportnih vozil in mehanizacije. 

 

Kot tehnični ukrep za preprečevanje vplivov na zrak je predvidena izvedba pralne ploščadi za 

kolesa vozil, ki zapuščajo gradbišče. S pranjem koles se zmanjšuje prašenje s cestnih površin. 

 

Ukrepi za zmanjšanje vplivov so naslednji. 

 preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s 

transportnimi sredstvi, 

 vlaženje materiala, pri čem je potrebno paziti, da ni material preveč moker, ker sicer odteka iz 

kesonov in onesnažuje transportne poti, 

 po potrebi vlaženje makadamskih poti na gradbišču ali površinska protiprašna stabilizacija, 

 vlaženje deponij peska in deponij sipkega izkopanega materiala (kratkotrajno deponiranje), 

 utrjevanje s kompaktiranjem ali prekrivanje deponij sipkega izkopanega materiala (dolgotrajno 

deponiranje – en mesec in več), 

 izvajalec del mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene 

mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku in v tem smislu izvajati monitoring prašnih delcev v zraku, 

 upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih: ukrep 

zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev, 

 uporaba goriv za pogon strojev, ki oddajajo v zrak manj škodljivih snovi, 

 tehnična kontrola izpušnih plinov strojev z notranjim izgorevanjem. 

 

Skladno z 8. členom Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč Ur.l. RS, št. 

21/2011 je potrebno upoštevati naslednje zahteve za organizacijske ukrepe na gradbišču: 

 



 

 

 

INŽENIRING 

PROJEKTIRANJE 

NADZOR V GRADBENIŠTVU 

 

Št.: elaborata: 002-017-2 ELABORAT SANACIJE 
 

26 

 

 zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, 

 skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati 

pred vplivi vetra, 

 na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba 

zagotoviti pranje koles in podvozja vozil, 

 gradbiščne ceste, ki se bodo uporabljale več kakor 12 mesecev, morajo biti prevlečene z nosilno 

asfaltno podlago ali neprekinjeno omočene s tekočinami, ki vežejo prah na površini cestišča, 

 redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo 

prašenja, ali z mokrim čiščenjem, 

 na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so 

asfaltirane in stalno omočene. 

 izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni 

material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih 

sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje. 

4.1.3 Hrup 

Posebni tehnični ukrepi za varovanje okolja pred hrupom v času izgradnje niso predvideni. Med 

izvedbo del je izvajalec dolžan spoštovati z zakonom določene mejne vrednosti obremenitve s 

hrupom, zato je izvajalec dolžan meriti in spremljati nivo hrupa ter ukrepati v primeru prekoračitve. 

 

V primeru zabeleženih prekoračitev dopustnih vrednosti, ugotovljenih z meritvami hrupa je izvajalec 

monitoringa dolžan v poročilu o meritvah predlagati ustrezne omilitvene ukrepe, katere mora 

izvajalec izvesti v najkrajšem možnem času. V posebnih primerih, na utemeljeno zahtevo lokalnega 

prebivalstva mora izvajalec v fazi monitoringa izgradnje, poleg izvajanja predvidenega programa 

zagotoviti takojšnje izvajanje dodatnih meritev. Končno poročilo z načrtom monitoringa med 

gradnjo, ter sinteznim pregledom vmesnih poročil, mora biti zaključeno do zaključka gradnje. 

 

Načrt monitoringa mora biti na vpogled zainteresirani javnosti. Izvajalec je dolžan o izvajanju 

meritev obvestiti investitorja in zainteresirano javnost, ter v okviru možnosti zagotoviti interesnim 

skupinam in nevladnim organizacijam spremljanje meritev. 

 

 v času gradnje je potrebno opraviti prve meritve hrupa pri gradbišču najbližjih objektih; v primeru 

prekomerne obremenitve okolja s hrupom je potrebno analizirati vire hrupa in določiti 
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protihrupne ukrepe s katerimi bo zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa ne bodo presežene 

ter opraviti ponovne meritve, s katerimi bo preverjena učinkovitost ukrepov, 

 monitoring hrupa v času gradnje je potrebno izvajati v skladu z intenzivnostjo gradbenih del oz. 

v skladu s projektom monitoringa, 

 vsa hrupnejša gradbena dela in transporti naj potekajo v dnevnem času (med 7. in 18. uro, ko 

so omejitve s hrupom najmanj stroge), med delovnim tednom, v nočnem času pa samo v 

primeru neodložljivih del in sicer po potrebi na podlagi dovoljenja po ZVO-1 (94. člen), 

 uporablja naj se gradbena mehanizacija z minimalnimi emisijami hrupa v okolje, ki je v skladu z 

emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, po potrebi tudi stroji s ustreznimi protihrupnimi 

pokrovi (dodatna zvočna izolacija), 

 upošteva naj se ustrezna ekspozicija hrupa in omeji čas obratovanja hrupnih operacij na 

najmanjšo možno mero, 

 delovodje morajo poskrbeti za ustrezno disciplino na gradbišču; zvočni signali naj se uporabljajo 

le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku, 

 transport naj bo organiziran tako, da bo dodatno obremenjevanje obstoječih glavnih cest 

minimalno, 

 kolikor bodo prekoračene mejne ravni hrupa, je potrebno na gradbišču jezovne zgradbe HE 

Brežice izvajati aktivne, na ogroženih objektih pa pasivne ukrepe za zniževanje ravni hrupa ves 

čas obratovanja gradbišča, 

 začasne deponije izkopanega materiala se orientirajo tako, da predstavljajo dodatno 

protihrupno pregrado med najbolj hrupnimi objekti in delovišči na gradbišču (separacija, 

betonarna, tesarska lopa) in najbližjim naseljem. 

4.1.4 Svetlobno onesnaženje 
 

Načini osvetljevanja gradbišča so predpisani z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). 

4.1.5 Ravnanje z odpadki v času izgradnje 
 

Povzročitelj odpadka je pogodbeni prevzemnik-izvajalec del po pogodbi med naročnikom in 

izvajalcem del, ki brez ločenega plačila mora skrbeti tako za odpadke, ki bodo nastali v 

tehnološkem procesu izgradnje in za komunalne in druge odpadke, ki bodo nastali pri koriščenju 

gradbiščnih infrastrukturnih objektov. 

4.1.6 Komunalni odpadki 
 

Komunalni odpadki bodo nastali predvsem pri uporabi pisarn, garderob in sanitarij. 

 

Povzročitelj odpadkov mora pred začetkom del skleniti pogodbo za zbiranje in redni periodični 

odvoz komunalnih odpadkov z gradbišča s podjetjem pooblaščenim za zbiranje in odvoz 

komunalnih odpadkov v občini Sevnica. 
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V skladu z navodili pooblaščenega podjetja mora na gradbišču postaviti posode, oziroma 

kontejnerje, ki jih bo za zbiranje odpadkov pooblaščeno  podjetje zahtevalo. 

 

V primeru organiziranja prehrane na gradbišču, mora povzročitelj poskrbeti za zbiranje ostankov 

hrane v ustreznih posodah in sprotni odvoz z gradbišča. Če ne bo prepustil organizacijo prehrane 

podjetju registriranem za gostinsko dejavnost, ki bo v okviru prevzetih pogodbenih obveznosti 

morala poskrbeti za odpadke, mora povzročitelj pred začetkom del skleniti pogodbo z 

organizacijo, ki zbira in odvaža podobne odpadke. 

 

klasifikacijska številka odpadka naziv odpadka 

20 03 01 mešani komunalni odpadki 

20 01 08 organski kuhinjski odpadki 

4.1.7 Sanitarni odpadki 
 

Sanitarni odpadki iz kemičnih stranišč. Povzročitelj odpadka mora s ponudnikom - izposojevalcem 

kemičnih stranišč pred postavitvijo dogovoriti tudi praznjenje in vzdrževanje stranišč ter potrebne 

odvoze. 

4.1.8 Odpadna embalaža, drugi odpadki 
 

Ob izvedbi gradbenih del in montaži opreme se bo na gradbišču pojavila tudi embalaža različnih 

industrijskih izdelkov ter embalaža dobavljene opreme.  

 

Za  zbiranje in odvoz odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, velja podobno, kot za 

komunalne odpadke. Povzročitelj odpadkov mora pred začetkom del skleniti pogodbo za zbiranje 

in redni periodični odvoz embalaže z gradbišča s podjetjem, pooblaščenim za zbiranje in odvoz 

komunalnih odpadkov v občini Sevnica. V skladu z navodili pooblaščenega podjetja mora na 

gradbišču postaviti posode, oziroma kontejnerje, ki jih bo za zbiranje odpadkov pooblaščeno 

podjetje zahtevalo. 

 

Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je potrebno hraniti ločeno od drugih odpadkov 

tako, da se ne onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi, ki niso snovi embaliranega blaga. 

Povzročitelj odpadka mora poskrbeti za odstranitev z gradbišča odpadne embalaže, ki ni 

komunalni odpadek. Lahko jo ponovno uporabi za druge namene, vrne dobavitelju blaga, odpelje 

predelovalcu sam ali sklene pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo. 
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klasifikacijska številka odpadka naziv odpadka 

15 01 01 papirna in kartonska embalaža 

15 01 02 plastična embalaža 

15 01 03 lesena embalaža 

15 01 04 kovinska embalaža 

15 01 06 mešana embalaža 
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5 POGOJI KVALITETE IZBRANIH MATERIALOV 

 

Pri izbiri materialov za izvedbo sanacije mora izvajalec upoštevati naslednje pogoje. 

 

Vrsta materiala: Materialna karakteristika: Mejna 

vrednost: 

a) očiščena podlaga natezna odtržna trdnost: > 1,5 MPa 

 

b) cementni premaz, izboljšan z 

umetnimi snovmi in mikro 

siliko, za protikorozijsko zaščito 

armature in kot premaz za 

oprijem 

 

tlačna trdnost*: 

sprijemna trdnost*: 

> 40 MPa 

> 1,5 MPa 

c) sanacijska malta ojačana z 

vlakni z nizkim krčenjem 

tlačna trdnost*: 

upogibna trdnost*: 

krčenje: 

sprijemna trdnost: 

> 40 MPa 

> 7 MPa 

< 500 m/m 

> 1,5 MPa 

 

d) enokomponentna cementna 

malta za zaglajevanje, 

izboljšana z mikro siliko 

 

tlačna trdnost*: 

upogibna trdnost*: 

 

> 30 MPa 

> 7 MPa 

e) impregnirno sredstvo, kot 

zaviralec korozije 

 

pH: 

globina prodiranja: 

>10 

≥1 Razred 

f) elastični polimerni premaz, ki 

ima visoko difuzijsko vrednost 

proti vdoru CO2 

 

koeficient difuzije CO2: 

koeficient difuzije H2O: 

kapilarna absorbcija: 

pull-off: 

UV obstojnost: 

 

< 3,1×105 

< 1,5×103 

< 0,02 

kg/m2×h0,5 

> 2,0 MPa 

DA 

g) vodoodbojna impregnacija 

na osnovi silana/siloxana 

 

globina prodiranja: 

vpijanje vode: 

odpornost na alkalije: 

 

≥1 Razred 

<7,5% 

<10% 

h) cementna injekcijska masa tlačna trdnost: 

ekspanzija: 

> 30 MPa 

1,5 - 2,5 vol % 

 

i) elastična epoksidna tesnilna 

masa 

 

odpornost na raztrg: 

raztezek pri pretrgu 

temperaturna obstojnost: 

sprijemnost: 

>8MPa 

>500% 

 -40°C do 

+70°C 

bitumen 

 

* po 28 dneh vgradnje 

 

 

Za sanacijo se lahko uporabijo materiali poljubnega proizvajalca z zgoraj navedenimi pogoji. Vsi 

izbrani materiali morajo biti medsebojno kompatibilni. Imeti morajo dokazila o doseganju pogojev 
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(poročila o preiskavah) Pred izvedbo mora izvajalec del tudi pripraviti program tekoče kontrole 

kvalitete uporabljenih materialov in izvedenih del, ki ga pred začetkom del potrdil nadzornik. 
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6 POPIS DEL IN PREDIZMERE 
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7 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
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8 GRAFIČNE PRILOGE 

 


