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0.1        NASLOVNA  STRAN  S  KLJUČNIMI  PODATKI  O  NAČRTU 

 

 

Načrt:     0 Vodilna mapa 

      

 
 
Investitor:    SŽ – Infrastruktura d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost 
     Pisarna Ljubljana 
     Masarykova 15, 1000 Ljubljana 
 
 

Objekt/Projekt    SANACIJA SIDRANJA - 

PODVOZ DUNAJSKE V KM 565+095  

 

 

     
Vrsta projektne dokumentacije:  IZVEDBENI NAČRT  
 
 
Za gradnjo:    VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST 
 
 
Projektant:    Hiša, d.o.o. 
     načrtovanje in svetovanje 
     Ukmarjeva ulica 4, SI - 1000 Ljubljana 
 
 
Odgovorni predstavnik projektanta: 

mag. Tomaž Habič, 
univ. dipl. inž. grad. 

 
Poslujemo 
brez žiga 

 

     Podpis:    
 
 
 
Številka načrta: 117/19-VM  Številka projekta: 117/19   
 
 
Kraj in datum:  Ljubljana, junij 2019 
 
 
 
Odgovorni vodja projekta:  

dr. Leon Hladnik, 
univ. dipl. inž. grad. 

G-0296 

  

     Podpis:  
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0.2            KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE št. 117/19-VM 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

0 – Vodilna mapa 

0.1 Naslovna stran vodilna mape  

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape  

0.3 Kazalo vsebine projekta  

0.4 Splošni podatki o nameravani gradnji  

0.5 Podatki o izdelovalcih projekta  

0.6 Izjava odgovornega vodje projekta   

0.7 Izjave pregledovalcev projektne dokumentacije  

0.8 Lokacijski podatki – grafični del Ni priloženo 

0.9 Zbirno projektno poročilo  

0.10 Izkazi Ni priloženo 

0.11 Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev Ni priloženo 

0.12 Izjava odg. vodje projekta izvedenih del in odg. nadzornika Ni priloženo 

0.13 Zapisnik usklajevalnega sestanka  

0.14 Projektna naloga  
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0.3            KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 

 
 

0 Vodilna mapa  

Načrti št. načrta 

3 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti  

3/1 Načrt gradbenih konstrukcij P13/2016 

9 Elaborati št. elaborata 

9/1 Projektantski Elaborat tehnologije izvajanja del 117/19-PE 

9/2 Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja 

del 

117/19-TP 

9/3 Varnostni načrt 3694/VN 
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0.4            SPLOŠNI PODATKI O NAMERAVANI GRADNJI 

 

 
  
Zahtevnost objekta: Zahteven 
  
  
  
Klasifikacija celotnega objekta 21410  
   
  
 delež v skupni uporabni površini objekta: šifra podrazreda: 

Klasifikacija posameznih delov    
objekta po CC - SI: - - 
   
  
Navedba prostorskega akta:  / 
  
  
  
   
Lokacija: naselje: Ljubljana 
   
 občina Občina Ljubljana 
   
   
Seznam zemljišč z nameravano  katastrska občina:  
gradnjo: parcelna št.:  
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0.4.1            PRIKAZ VREDNOSTI OBJEKTA 

 

 

Oznaka 
načrta 

Ime načrta 
Vrednost del 

brez DDV v EUR 

3/1 Načrt gradbenih konstrukcij 351.475,96 

9/1 Projektantski Elaborat tehnologije izvajanja del 0,00 

9/2 Elaborat tehnologije žel. prometa v času izvajanja del 40.000,00 

9/3 Varnostni načrt 0,00 

 SKUPAJ vrednost del brez DDV: 391.475,96 

 22 % DDV: 86.124,71 

 SKUPAJ vrednost del z DDV: 477.600,67 
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0.5                 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 

 

0  Vodilna mapa 
 Projektant:  HIŠA d.o.o.      
  Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

  (naziv, naslov) 
   
 

  Odgovorni vodja projekta: 
 

Dr. Leon Hladnik, 
univ. dipl. inž. grad. 

G-0296 
 

 
Podpis: 

 

 

3/1  Načrt gradbenih konstrukcij 
 

 Projektant:  RAZPON d.o.o.     
  Poklukarjeva ul. 23, 1000 Ljubljana 

  (naziv, naslov) 
     
 

  Odgovorni projektant: 
 

Dr. Leon Hladnik, 
univ. dipl. inž. grad. 

G-0296 
 

 
Podpis: 
 

 

 

9/1  Projektantski Elaborat tehnologije izvajanja del   
 

 Projektant:  HIŠA d.o.o.      
  Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

  (naziv, naslov) 
     
 

  Odgovorni izdelovalec elaborata: 
 

Dr. Leon Hladnik, 
univ. dipl. inž. grad. 

G-0296 
 

 
Podpis: 
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9/2 Elaborat tehnologije žel. prometa v času izvajanja del 
 Projektant:  HIŠA d.o.o.      
  Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

  (naziv, naslov) 
   

 

  Izdelovalec elaborata: 
 

Alen Lacijan 
univ. dipl. inž. tehnol. prom. 

 
 

 
Podpis: 
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9/3 Varnostni načrt 

 
  Projektant:  SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d.  
   Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana 

  (naziv, naslov) 
   

   
Odgovorni izdelovalec elaborata: 

 
Boris Glušac, 

univ. dipl. inž. grad. 
G-2867 

 

 
Podpis: 
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0.6                   IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA  
 
 

 
 

Odgovorni vodja načrta 
 

dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad. 
 
 
 

 V skladu s 7. točko 27. člena Pravilnika o pogojih in postopku za začetek, 
izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih 
del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 82/2006), 

 

 
 
 

I Z J A V L J A M ,  
 
 
 

1. da je izvedbeni načrt  skladen s projektno nalogo,  
 
2. da predmetni, izvedbeni načrt izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti podane v 

tehnični specifikaciji za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za 
konvencionalne hitrosti v zvezi: 

 

 • s »funkcionalno oviranimi osebami«TSI-2014/1300/EU« z dne 18.11. 2014  

 • z infrastrukturnim podsistemom «TSI-2014/1299/EU« z dne 18.11. 2014  

   
 
 

 
 
 
 
 117/19-VM  dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad. 

G-0296 
 

 (št. Izvedbenega načrta)  (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska št.)  
 
 
 
 Ljubljana, junij 2019    

 (kraj in datum)  (osebni žig, podpis)  
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0.7      IZJAVE PREGLEDOVALCEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
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0.9                        ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO 

 

V okviru izvedenega pregleda Podvoza Dunajske v Km 565+095 je bilo ugotovljeno, da so na več mestih 
pretrgane sidrne palice, ki sidrajo (za preprečitev vertikalnih dvigov) krajna polja prekladne konstrukcije v 
krajne opornike. Pretrgana sidra se je opazilo na obeh krajnih opornikih in sicer po trije na vsaki strani in 
sicer pri nosilcih, ki podpirajo tira 1 in 2. Na strani Ljubljane je pretrgana 1 in 4 sidrna palico (tir 1) ter 8 
sidrna palico (tir 2). Na strani Sežane je pretrgana 1 in 4 sidrna palico (tir 1) ter 5 sidrna palico (tir 2). Pri 
ostalih sidrih se pretrga ni opazilo, kar pa ne pomeni da ni prišlo do razpok po delu prereza tudi pri teh 
sidrih. Glede na videz preloma sklepamo, da gre za krhek lom, ki je lahko posledica utrujanja materiala ali 
napak pri izdelavi sider in vrezovanju ali valjanju navojev oziroma kombinacije naštetega. Opažana 
pretrgana sidra so v območju tirov 1 in 2, ki sta tudi prometno najbolj obremenjena (smer proti Primorski 
oziroma Gorenjski). Pri tem je potrebno opozoriti, da sidrne palice, ki segajo v gramozno gredo (vsaka 
druga), zaradi nedostopnosti ni bilo mogoče pregledati. 
S tem Izvedbeenim načrtom je zasnovan nov sistem sidranja. 
Nov sistem sidranja je zasnovan tako, da stojine glavnih nosilcev sidramo v betonski opornik v ravnini tik ob 
vertikalni steni betonskega opornika. Sistem novega sidranja sestavljajo: 

- Nihajne povezave med stojinami obstoječih glavnih nosilcev in novimi Virendel nosilci 

- Vmesni zvarjeni I nosilci med stojinami glavnih nosilcev 

- Virendel nosilci 

- Navojne palice za povezavo med Virendel nosilci in vzdolžnim nosilcem sidranja 

- Vzdolžni (v smeri opornika, prečno na most) nosilci sidranja 

- Konzolni nosilci sidrani v obstoječi betonski opornik. 

Nihajne povezave iz pločevin povezujejo stojine glavnih nosilcev (kjer nastopa izvlečna sila – prečna sila v 
stojini) z Virenedel nosilci. Priključki nihajnih povezav so izvedeni s pomočjo sornikov in priključnih ušes. 
Nihajne povezave so zgoraj pri glavnih nosilcih 1 in 4 tira direktno priključeni na zunanje stojine. Pri vseh 
ostalih stojinah glavnih nosilcev pa so na njih priključene preko novih vmesnih zvarjenih I nosilcev, ki so 
privarjeni na stojine sosednjih glavnih nosilcev. Le ti morajo bit čim bolj togi, da so zasuki na mestu 
priključka na stojine čim manjši. Spodaj pa so nihajne podobno kot zgoraj priključene na Virendel nosilce.  
Za vsak tir je predviden po en Virendel nosilec, ki je sestavljen iz pasov in vertikal iz vročevaljanih profilov. 
Virendel nosilec mora biti čim bolj tog, da se sile sidranja čim bolj enakomerno prenesejo na sistem 
konzolnih nosilcev sidranih v betonski opornik. 
Virendel nosilci so z več sklopi po 4 navojne palice na več mestih povezani z vzdolžnim nosilcem za sidranje, 
ki pa je z vijaki pritrjen na prečne konzolne nosilce sidrane v betonski opornik. Konzolni nosilci so v betonski 
opornik sidrani tako, da je v opornik izvrtana luknja, vanjo vstavljen konzolni nosilec z projektirano sidrno 
dolžino, nato pa je prazen prostor med konzolnim nosilcem in obstoječim betonskim opornikom zapolnjen z 
novim betonom (betonska plomba). Vzdolžni nosilci in konzolni nosilci so iz vročevaljanih profilov. 
Konstrukcija novega sistema sidranja je zasnovana tako, da omogoča vertikalne pomike (podaljšane luknje v 
vertikalni smeri v pločevinah konzol za podpiranje tlačenega zgornjega pasu Virenedl nosilca). Podaljšane 
luknje v konzolah za sidranje v betonski opornik za omogočanje pomika v horizontalni smeri prečno na 
most. Ter večji razmak med pločevinami nihajne povezave in priključnega ušesa na strani pomičnega ležišča 
mostu (stran Jesenice) za vzdolžno smer mostu. 
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0.13                ZAPISNIK USKLAJEVALNEGA SESTANKA 
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0.14                               PROJEKTNA NALOGA 

 
 
 



 

 
 

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani  
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR 
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737 

 

 

Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.  

Služba za gradbeno dejavnost 

Pisarna Ljubljana 

Masarykova cesta 15, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 / 29 13 350 
Faks: 01 / 29 12 924 
E-pošta: tajnistvo.svplj@slo-zeleznice.si 
 

 

Sanacija sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 

(podvoz Dunajske ceste v Ljubljani) 

na progi št. 50 Ljubljana – Sežana 

 

 
 

Podvoz predstavljajo štiri vzporedne konstrukcije - za vsak tir ena. Konstrukcije so sovprežne, 

prednapete, s statičnimi razpetinami 8,5 + 25,0 + 8,5 m. Na konceh je vsaka konstrukcija 

sidrane navzdol v opornik s po dvema sidrnima palicama ø65 mm. Na zgornji strani je na 

palici vrezan navoj in dve matici, ki naj bi preprečevali dvigovanje konstrukcije. Po načrtih 

sega sidrna palica približno 80 cm v betonski opornik, kjer je po dolžini privarjena na 

ploščato železo, le-ta pa sega do temeljev. Po podatkih iz l. 1987 naj bi obstoječe sidrne palice 

vsebovale 0,5 % ogljika in bile trdnosti 700 N/mm
2
. 

 

Na najbolj obremenjenih konstrukcijah (prva in druga) z južne strani, so potrgani sidrni 

vijaki, kar ima za posledico povečano delovanje konstrukcije. Vijaki so praviloma potrgani tik 

pod maticami, kar kaže na neustreznost detajla pritrditve.  

 



 

 

 
 

 
 



 

 

Zaradi težav s sidrnimi vijaki in zamakanjem konstrukcije je potrebno: 

1. Opraviti pregled objekta (vseh konstrukcij). Izdelati poročilo o pregledu z 

evidentiranjem poškodb in predlogom morebitnih dodatnih preiskav. 

2. Izdelati projektno dokumentacijo za »Sanacijo sidranja konstrukcij podvoza v km 

565+095 (podvoz Dunajske ceste v Ljubljani) na progi Ljubljana-Sežana«. Potrebno 

je izdelati vse pripadajoče načrte, tehnične opise, popis del in projektantski 

predračun. Rekonstruirano sidranje mora biti dimenzionirani najmanj za kategorijo 

proge D4 (225 kN/os in 80 kN/m
1
). 

 

 

V Ljubljani, 10. 12. 2015       Sestavila: Marko Lozar in Janja Švarc 
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Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR 
Identifikacijska številka za DDV: SI94995737 

 

 

Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.  
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Dopolnitev projekta 

za sanacijo sidranja podvoza Dunajske ceste v Ljubljani 
na progi št. 50 Ljubljana – Sežana 

 

 
 

Za sanacijo sidranja je bil leta 2016 izdelan izvedbeni načrt št. P13/2016: Sanacija sidranja – 

Podvoz Dunajske v km 565+095, ki ga je izdelal Razpon, d.o.o. iz Ljubljane. Ker takrat niso 

bila zagotovljena sredstva, se ni šlo v nadaljnjo izvedbo. 

Sedaj se planira izvedba v letu 2019 in je potrebno projekt dopolniti, da bo skladen s predpisi 

o projektni dokumentaciji (dopolni se vodilno mapo, poenoti se poimenovanje projektne 

dokumentacije,...) 

 

Varnostni načrt. 

Dela se bodo izvajala pod nivojem tirov in se ne bo posegalo v svetli profil proge. Izjema je 

obremenilna preizkušnja. Izdela se varnostni načrt, ki zajema posebnosti in nevarnostni, ki 

izhajajo iz železniškega prometa. Istočasno se dopolni dokumentacija in popis, da mora 

izvajalec izdelati/zagotoviti varnostni načrt, ki bo prilagojen tehnologiji izvajalca in ki bo 



 

 

vključeval tudi varnostni načrt iz dopolnitve (za posebnosti in nevarnostni, ki izhajajo iz 

železniškega prometa). 

 

Elaborat tehnologije izvajanja del. 

Dejanski elaborat tehnologije izvajanja del je seveda odvisen od izvajalca (ki še ni znan). Kot 

dopolnitev projekta poda projektant svojo predstavo o fazah in postopkih izvedbe del z oceno 

potrebnega časa za izvedbo posameznih faz. To je potrebno za izdelavo elaborata tehnologije 

prometa. Istočasno se dopolni dokumentacija in popis, da mora izvajalec izdelati/zagotoviti 

elaborat tehnologije izvajanja del. 

 

Elaborat tehnologije prometa. 

Elaborat se izdela v sodelovanju s projektantom, ki pripravi elaborat tehnologije izvajanja 

del. Iz projekta izhaja, da bodo dela vplivala na železniški promet v treh fazah. 

1. Ko se bodo na obstoječe konstrukcije varila nova pritrditvena mesta za sidranje. Ker 

so konstrukcije prečno povezane med seboj in se prenašajo nihanja konstrukcij, bi bilo 

potrebno zapreti po dva sosednja tira. Praktično to pomeni, da bo v neki fazi zaprta 

proga proti Primorski ali proti Gorenjski,... Ocenjuje se, da bi bila tovrstna zapora 

izvedljiva v nočnem času iz sobote na nedeljo ali iz nedelje na ponedeljek med cca. 

23h in 5h. Povratno se mora v elaboratu tehnologije del predvideti, da mora izvajalec 

za to izvedbo zagotoviti zadostno število delavcev in opreme (npr. štiri ekipe za 

varjenje). 

2. Ko se bodo privijali novi sidrni vijaki, je potrebno zagotoviti obtežbo (lokomotivo) na 

mostu. Predvidoma bi se za zapiral tir po tir, kar nima tako velikega vpliva na 

tehnologijo prometa. Je pa to treba predvideti/uskladiti s tehnologijo izvajanja del 

(vrstni red tirov, A stran mostu, B stran mostu,...). 

3. Za potrebe obremenilne preizkušnje (kateri tiri,...) 

Na tem območju postaje je zaradi kretnic hitrost vlakov omejena na 40 km/h 

 

 

V Ljubljani, 20. 3. 2019       Sestavila: Marko Lozar 

 



 
                                        

 

Št. načrta : P13/2016 

3/1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU  
    

 NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:  
   
 3/1  NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ  

 (načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrti 
strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in osnovne podgradnje; drugi gradbeni 

načrti) 

 

   

 INVESTITOR:  
   
 SŽ - Infrastruktura d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost,  

Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Ljubljana, 
Masarykova 15 Ljubljana 

 

 (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)  

   

 OBJEKT:  
   

 Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095  
 (poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)  

   
 VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:  
   
 IZVEDBENI NAČRT  
 (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)  

   
 ZA GRADNJO:  
 VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (ZEKom-1/109-2012)  
 (nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti nadomestna gradnja),  

   
 PROJEKTANT:  
   
 RAZPON, podjetje za projektiranje, razvoj inženiring in nadzor gradbenih konstrukcij 

d.o.o. 
Direktor : dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad. 

 

 (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig)  

   
 ODGOVORNI PROJEKTANT:                                    
   
 dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0296  

 (ime odgovornega projektanta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)  
   
 ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:  
   
 dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0296  

 (ime odgovornega vodje projekta, strokovna izobrazba, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)  

   
 ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:  

   
 P13/2016, Ljubljana, avgust 2016  

 (številka načrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave načrta)  

 



 
                                        

 

Št. načrta : P13/2016 

 
Sodelavci: 
Mag. Tomaž Habič, udig 

Emil Jenko, str.teh. 

Rok Sevšek, inž.gradb. 
 

 



 
                                        

 

Št. načrta : P13/2016 

 
3/1.2 KAZALO  VSEBINE  NAČRTA  GRADBENIH KONSTRUKCIJ¸ 

št. P13/2016 
 
 

3/1.1  Naslovna stran 
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1. UVOD 

Po naročilu podjetja Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. iz Ljubljane (Naročilnica št. 4/2016) smo 
izdelali smo PZI načrt Sanacije sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 (podvoz Dunajske ceste v 
Ljubljani) na progi št. 50 Ljubljana – Sežana. Pri tem smo upoštevali Tehnične zahteve, ki so nam bile 
posredovane v okviru povpraševanja (priloga 1). 
Drugi sanacijski ukrepi, kot se na primer obnova hidroizolacije, obnova protikorozijske zaščite in ostali 
ukrepi, niso del tega PZI načrta. 
 

2. PREJETA DOKUMENTACIJA 

Za potrebe izdelave PZI načrta smo s strani naročnika prejeli sledečo dokumentacijo: 
1. Podvoz na Titovi cesti v Ljubljani; Glavni Projekt; MAPA I, II, III, IV, V; 1962; Metalna 

 MAPA I: Splošno 
 MAPA II: Statični račun konstrukcije 
 MAPA III: Načrti konstrukcije 
 MAPA IV: Statični račun temeljev 
 MAPA V: Načrti temeljev 

2. Podvoz na Titovi cesti v Ljubljani; Dodatek k glavnemu projektu; januar 1962; Metalna 
3. Mapa Metalna, razne risbe (pogled v smeri ceste, situacija, razpored vodnjakov, profili sond, sidra 

za kandelabre, pogled, detajl prednapenjanja ar. bet. plošče, armatura za povezavo jeklene 
konstrukcije z armirano betonsko ploščo); 1962 

4. Arhitektonska obdelava železniških podvozov v Ljubljani, Detajli; štev.proj. 565; junij 1962; 
Projektivni atelje Ljubljana 

5. Poročilo o izvršenem nadzorstvu, ugotovljeni kvaliteti betona in ugotovitvah pri temeljenju 
podvozov na Titovi in Celovški cesti, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana; 
12.7.1962 

6. Poročilo št. 1594/1 o kontroli izdelave in montaže konstrukcij podvozov na Titovi in Celovški cesti 
v Ljubljani, Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana; 22.10.1962 

7. Poročilo o izvršenem pregledu železniškega nadvoza na Titovi cesti ter predlog za izvedbo 
projektiranja in sanacije objektov; Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana; 
27.10.1977 

8. Poročilo o pregledu armature z ozirom na korozijo; Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, 
Ljubljana; 19.2.1980 

9. Razni dokumenti  vezani na izvedbo sanacije hidrizolacije in ureditev odvodnjavanja na 
konstrukciji podvoza na Titovi cesti; 1981-1982 

10. Zapisnik komisije za tehnični pregled in prevzem objekta »Obnova izolacije na podvozu na Titovi 
cesti« z dne 28.4.1982 

11. Poročilo v zvezi problematike železniškega nadvoza preko Titove ceste v Ljubljani; 24.11.1986 
12. Elaborat o ispitivanju železničkog mosta na km 566+200 pruge Jesenice-Ljubljana; 1987; CIP 

Beograd 
13. Idejni projekat Sanacije železničkog podvožnjaka preko Titove ceste v Ljubljani; 1987; CIP Beograd 
14. Dopolnilo k poročilu in oceni stanje jeklene armature in ostale kovinske konstrukcije železniškega 

nadvoza na TITOVI CESTI, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij; Ljubljana; 1.7.1987 
15. Mapa z dokumenti podjetja Pleskar, ki se nanaša na izvedbo AKZ (jeklo in beton) v letu 1988, ter 

gradbena knjiga izvedbe obnove hidroizolacije v letu 1988 (Oour donji stroj pruga Zagreb). 
16. Poročilo o pregledu premostitvenega objekta, Podvoz čez Dunajsko cesto v km 566+200 na progi 

Ljubljana-Jesenice; Inštitut za metalne konstrukcije, Ljubljana; januar 2001 
17. Poročilo št. P 1445/09-610-20 o pregledu podvoza preko Dunajske v Ljubljani na progi Ljubljana-

Sežana d.m. v km 566+200; Zavod za gradbeništvo, Ljubljana; 02.08.2010 
 
Izvedbeni projekt oziroma delavniške risbe nosilne jeklene konstrukcije nam niso bili posredovani. 
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3. PREGLED OBJEKTA 

Na podlagi Tehničnih zahtev naročnika je bilo potrebno pred pričetkom projektiranja opraviti pregled 
objekta. Izdelati poročilo o pregledu z evidentiranjem poškodb in predlogom morebitnih dodatnih 
preiskav. 
 
Vizualni pregled objekta je bil izveden v aprilu 2016. Ugotovitve pregleda so zbrane v Poročilu o pregledu 
premostitvenega objekta, april 2016, RAZPON d.o.o. Ljubljana (priloga 2). 
 

4. OPIS PROBLEMATKE OBSTOJEČEGA SIDRANJA 

4.1 Ugotovitev pregleda 

V okviru izvedenega pregleda (priloga 2) je bilo ugotovljeno, da so na več mestih pretrgane sidrne palice, 
ki sidrajo (za preprečitev vertikalnih dvigov) krajna polja prekladne konstrukcije v krajne opornike. 
Pretrgana sidra se je opazilo na obeh krajnih opornikih in sicer po trije na vsaki strani in sicer pri nosilcih, 
ki podpirajo tira 1 in 2. Na strani Ljubljane je pretrgana 1 in 4 sidrna palico (tir 1) ter 8 sidrna palico (tir 2). 
Na strani Sežane je pretrgana 1 in 4 sidrna palico (tir 1) ter 5 sidrna palico (tir 2). Pri ostalih sidrih se pretrga 
ni opazilo, kar pa ne pomeni da ni prišlo do razpok po delu prereza tudi pri teh sidrih. Glede na videz 
preloma sklepamo, da gre za krhek lom, ki je lahko posledica utrujanja materiala ali napak pri izdelavi sider 
in vrezovanju ali valjanju navojev oziroma kombinacije naštetega. Opažana pretrgana sidra so v območju 
tirov 1 in 2, ki sta tudi prometno najbolj obremenjena (smer proti Primorski oziroma Gorenjski). Pri tem 
je potrebno opozoriti, da sidrne palice, ki segajo v gramozno gredo (vsaka druga), zaradi nedostopnosti ni 
bilo mogoče pregledati. 
 
Dodatno smo pri podjetju TUV SÜD Sava iz Ljubljane naročili vizualni pregled in strokovno mnenje glede 
potencialnega vzroka pretrga sidra. Te ugotovitve so zbrane v poročilu z dne 15.04.2016 (priloga 3).Iz 
poročila je razvidno, da je verjetno do preloma sider prišlo zaradi utrujanja. Za potrditev domneve pa bi 
bilo potrebno izvesti mehanske, metalografske in fraktografske presikave, predvsem pa tudi preveriti 
konstrukcijske rešitve teh elementov. 

4.2 Ugotoviteve na podlagi pregleda obstoječe dokumentacije 

Iz predložene dokumentacije (1, mapa II ) je razvidno, da je pri statičnem računu upoštevana prometna 
obtežna shema J-24,5/8 po takrat veljavnih jugoslovanskih predpisih in standardih. 
 
 

 
Obtežna shema J-24,5/8 (JUS) – K=7, 3.5K=24.5 

 
V predloženi dokumentaciji (1, mapa IV) so določene sile na posamezna sidra ob predpostavki, da vsa 
sidra, s katerimi je sidran glavni nosilec posameznega tira prejmejo obremenitev, ki pripada enemu tiru 
enakomerno. Projektirana kvaliteta in kontrola nosilnosti sider iz predložene dokumentacije ni razvidna. 
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Glavni nosilec, ki podpira posamezen tir ima dve stojini, med njimi pa je betonska plošča, podprta s 
spodnjim pasnicami nosilcev, na kateri leži gramozna greda in tir. Ob vsaki stojini sta dve sidri, eno na 
zunanji strani stojine in eno na notranji strani stojine. Skupno so torej štiri sidra na en tir. Ker pa je zunanje 
sidro bližje stojini, kot notranje, je dejansko tudi bolj obremenjeno in sicer za cca 1.5 krat (212.2/141) kot 
notranje in predpostavka o enakomerni obremenjenosti sider ne drži. Vrednost 141 kN pomeni izvlečna 
sila na eno sidro zaradi prometne obtežbe (shema J-24,5/8) ob predpostavki, da vsa sidra prevzamejo 
izvlečno silo, ki pripada enemu tiru enakomerno (glej statični račun tega PZI načrta). Vrednost 212.2 kN 
pa je izvlečna sila zunanjega bolj obremenjenega sidra ob upoštevanju dejanskega odmika zunanjega in 
notranjega sidra od stojine nosilca, kjer deluje dvižna sila (prečna sila v stojini), ki se preko krajnega 
prečnega nosilca prenaša na sidra. 
 
Iz Poročila Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane (14), ki so bile opravljene v letu 1987 
je razvidno, da imaj material obstoječih sidrnih palic natezno trdnost od 683 do 703 MPa, ter da zardi 
visoke vsebnosti ogljika (cca. 0.5%) niso primeren za varjenje. To pomeni, da se ne bi smela uporabiti za 
sidarnje obstoječega mostu, saj je njihova povezava z pločevinami, ki segajo do sidrnega nosilca izvedena 
prav z varjenjem. Posledično ne pride v poštev, da bi bila del saniranega stanja sidranja. 
 
Iz predložene dokumentacije (12,13), ki jo je izdelal CIP Beograd v letu 1987 je razvidno, da so bila nekatera 
sidra pretrgana že pred tem letom 1987 in je bil izdelan Idejni projekt sanacije sidranja (13), ki je predvidel 
zamenjavo zgornjega dela sider z enakimi novimi z lokalnim razkopavanjem betonskega opornika v 
območju sider. V razpoložljivi dokumentaciji nismo našli nobenih dokumentov, ki bi se nanašala oziroma 
dokazovala, da je bila sanacija sidranja po letu 1987 dejansko že izvedena. 
 
Da je po letu 1987 dejansko prišlo do sanacije (zamenjave) pred letom 1987 pretrganih sider sklepamo na 
podlagi v nadaljevanju navedenega: 

 Iz predloženega dokumenta (12) iz leta 1987 je razvidna slika enega pretrganega sidra, kjer je sidro 
pretrgano, ocenjeno vsaj 200 mm, pod navojem oz. maticami izven območja navojev. Pri pregledu 
v letu 2016 so vsi razvidni pretrgi tik pod matico oz. v področju navojev. 

 Posredno nam je bila posredovana ustna informacija, ki naj bi bila podana s strani enega od 
predstavnikov SŽ iz obdobja leta 1987, da je bila izvedena zamenjava pretrganih sider. 

 V poročilu o pregledu mostu iz leta 2001 (16) ni nikjer navedeno, da bi bilo pri tem pregledu opaziti 
pretrgana sidra. Poročilo o pregledu mostu iz leta 2010 (17) pa govori o pretrganih sidrih.  

4.3 Kontrolni statični račun 

Kontrola MSN in utrujanja 
Ker kontrola nosilnosti obstoječih sider iz predložene dokumentacije ni razvidna, smo izdelali kontrolni 
statični račun obstoječih sider (glej statični račun tega PZI načrta). Iz njega je razvidno, da obstoječa sidra 
ustrezajo za mejno stanje nosilnosti, tudi ob dejstvu da dejansko niso enakomerno obremenjena. 
 
Na podlagi izvedene kontrole utrujanja obstoječih sider, lahko ugotovimo da le te niso ustrezna glede 
utrujanja materiala za pričakovano oz. že za dejansko projektno življensko dobo mostu (most je v letu 
2016 star 54 let). Grobo ocenjena življenska doba teh sider po današnjih predpisih in standardih 
(EVROKOD) znaša 2-16 let. Razlike napetosti zaradi spreminjajočega se vpliva prometne obtežbe so 
prevelike glede na Kategorijo detajla utrujanja, ki pripada tem sidrom. 
 
Pri tem se je potrebno zavedati, da kontrola utrujanja (namenjene projektiranju novih mostov) v sodobnih 
predpisih (Evrokod) ne dajejo odgovora glede eksaktne življenske dobe jeklenih elementov oziroma 
njihovih detajlov, ampak so nam bolj v pomoč pri izbiri/konstruiranju ustreznih detajlov oz. dimenzij 
elementov, da bo dejanska življenska doba mostu ob ustreznem vzdrževanju enaka ali večja od projektne 
(pričakovane). 
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Glede na obliko preloma obstoječih sider in glede na rezultate kontrolnega statičnega računa 
smatramo, da so obstoječa sidra odpovedala (se pretrgala) zaradi utrujanja materiala. 
 
Pri tem je potrebno povedati, da je v času projektiranja in izvedbe mostu (leta 1960-1962) sicer obstajalo 
določeno znanje in zavedanje o problematiki utrujanja jeklenih konstrukcij. Vendar takratni predpisi, 
pravilniki in standardi niso zahtevali kontrole utrujanja elementov in detajlov konstrukcije. 
 
Če obstoječe sidranje v celoti odpove 
V statičnem računu so prikazane tudi rekcije in upogibni momenti sistema glavnih nosilcev enega tira za 

prometno obtežbo. In sicer za shemo J-24,5/8 na katero je bil most projektiran. Pri tem je upoštevana 

predpostavka, da glavni nosilci niso povezani med seboj v prečni smeri (vsak glavni nosilec tira deluje 

zase). 

 

Postavitev prometne obtežbe je le v srednjem polju, ki daje največje upogibne momente v srednjem polju 

nosilca in največje izvlečne reakcije na krajnih opornikih zaradi prometne obtežbe (vpliv stalne obtežbe v 

prikazu ni zajet). Najprej je izveden prikaz za statični sistem, ko so sidra na krajnih upornikih v funkciji 

(sistem A), v nadaljevanju pa za statični sistem, ko sidra ne prevzamejo več izvlečnih obremenitev (sistem 

B). 

 

Zaradi spremembe statičnega sistema je iz primerjave razvidno, da se momenti (zaradi prometne obtežbe) 

v polju srednjega nosilca pri sistemu B (sidra ne prevzamejo izvlečnih sil) povečajo za cca 2.3 krat 

(6263/2661) glede na projektirano stanje sistema A (sidra na krajnih opornikih v funkciji). Podobno je pri 

pomikih na sredini srednjega polja. Le ti se pri sistemu B povečajo cca. 2.9 krat (7.94/2.68) glede na sistem 

A. 

Pri sistemu B pride do posledično dviga nosilca na mestu krajnega opornika za cca 7.35 cm pri prometni 

obtežbi. 

 

Ker pa so glavni nosilci povezani med seboj s prečnim nosilcem nad krajnimi in vmesnimi podporami pride 

do prerazporeditve obremenitev in do tako velikih dvigov (7.35cm) nosilca nad krajni opornik v realnosti 

ne pride. Do tako velikega dviga in s tem do večjih obremenitev v polju (lahko tudi do porušitve mostu ali 

vsaj večjih/prekomernih lahko tudi trajnih deformacij) bi dejansko lahko prišlo, v primeru, prvič, da so vsi 

štirje tiri enako maksimalno obremenjeni hkrati, in drugič, da bi predhodno bila porušena vsa sidra na 

vseh štirih tirih do česar pa v realnosti ne prihaja, saj sta tira 3 in 4 precej manj obremenjena kot tira 1 in 

2, vendar te možnosti realno ne moremo izključiti.  

 

Vsled navedenega je potrebno sistem sidranja sanirati, do dosežemo zahtevano projektno varnost 

mostu. 

 

5. SANACIJA SIDRANJA 

5.1 Zasnova novega sistema sidranja 

Pri zasnovi novega sistema sidranja smo upoštevali sledeče: 

 Obstoječa sidra ni možno uporabiti v okviru novega sistema sidranja (zaradi utrujanja pretrgana, 
material neprimeren za varjenje). 

 Ne poznamo kvalitete sider, ki so bila po letu 1987 zamenjana in so se znova pretrgala, 

 Omejene možnosti, ki nam jih omogoča obstoječa geometrija v območju sidranja. 
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 Sistem naj bi prevzemal le izvlečne sile ne pa tudi tlakov. Le ti se prenašajo v opornik kot sedaj s 
pomočjo obstoječih tlačnih ležišč. 

 Želeli smo sistem, ki bi bo omogočal hitro in enostavno zamenjavo morebiti poškodovanih na 
utrujanje najbolj občutljivih elementov (navojne palice) brez dodatnih posegov v betonski 
opornik. 

 Zahtevo naročnika, da je rekonstruirano sidranje dimenzionirano najmanj za kategorijo proge D4 
(225 kN/os in 80 kN/m) 

 Rekonstruirano sidranje je projektirano v skladu z zahtevami standardov EVROKOD. 

 Da je glede na trenutno starost mostu 54 let (v letu 2016) projektna življenska doba elementov 
novega ssistema sidranja glede utrujanja materiala vsaj 50 let (od dneva izvedbe novega sidranja 
dalje). 

 Da se pri izvedbi sanacije sidranja čim manj ovira promet na mostu. 
 
Nov sistem sidranja je zasnovan tako, da stojine glavnih nosilcev sidramo v betonski opornik v ravnini tik 
ob vertikalni steni betonskega opornika. Sistem novega sidranja sestavljajo: 

 Nihajne povezave med stojinami obstoječih glavnih nosilcev in novimi Virendel nosilci 

 Vmesni zvarjeni I nosilci med stojinami glavnih nosilcev 

 Virendel nosilci 

 Navojne palice za povezavo med Virendel nosilci in vzdolžnim nosilcem sidranja 

 Vzdolžni (v smeri opornika, prečno na most) nosilci sidranja 

 Konzolni nosilci sidrani v obstoječi betonski opornik. 
Nihajne povezave iz pločevin povezujejo stojine glavnih nosilcev (kjer nastopa izvlečna sila – prečna sila v 
stojini) z Virenedel nosilci. Priključki nihajnih povezav so izvedeni s pomočjo sornikov in priključnih ušes. 
Nihajne povezave so zgoraj pri glavnih nosilcih 1 in 4 tira direktno priključeni na zunanje stojine. Pri vseh 
ostalih stojinah glavnih nosilcev pa so na njih priključene preko novih vmesnih zvarjenih I nosilcev, ki so 
privarjeni na stojine sosednjih glavnih nosilcev. Le ti morajo bit čim bolj togi, da so zasuki na mestu 
priključka na stojine čim manjši. Spodaj pa so nihajne podobno kot zgoraj priključene na Virendel nosilce.  
Za vsak tir je predviden po en Virendel nosilec, ki je sestavljen iz pasov in vertikal iz vročevaljanih profilov. 
Virendel nosilec mora biti čim bolj tog, da se sile sidranja čim bolj enakomerno prenesejo na sistem 
konzolnih nosilcev sidranih v betonski opornik. 
Virendel nosilci so z več sklopi po 4 navojne palice na več mestih povezani z vzdolžnim nosilcem za sidranje, 
ki pa je z vijaki pritrjen na prečne konzolne nosilce sidrane v betonski opornik. Konzolni nosilci so v 
betonski opornik sidrani tako, da je v opornik izvrtana luknja, vanjo vstavljen konzolni nosilec z 
projektirano sidrno dolžino, nato pa je prazen prostor med konzolnim nosilcem in obstoječim betonskim 
opornikom zapolnjen z novim betonom (betonska plomba). Vzdolžni nosilci in konzolni nosilci so iz 
vročevaljanih profilov. 
Konstrukcija novega sistema sidranja je zasnovana tako, da omogoča vertikalne pomike (podaljšane luknje 
v vertikalni smeri v pločevinah konzol za podpiranje tlačenega zgornjega pasu Virenedl nosilca). 
Podaljšane luknje v konzolah za sidranje v betonski opornik za omogočanje pomika v horizontalni smeri 
prečno na most. Ter večji razmak med pločevinami nihajne povezave in priključnega ušesa na strani 
pomičnega ležišča mostu (stran Jesenice) za vzdolžno smer mostu. 

5.2 Uporabljeni predpisi in standardi 

Pri analizi novega sistem sidranja so bili uporabljeni slovenski standardi iz družine EVROKOD, predvsem 
naslednji vezani na projektiranje jeklenih konstrukcij: 

 SIST EN1993-1-1 (Splošna pravila za projektiranje jeklenih konstrukcij) 

 SIST EN1993-1-8 (Spoji) 

 SIST EN1993-1-9 (Utrujanje) 

 SIST EN1993-1-10 (Žilavost materiala) 

 SIST EN1993-2 (Jekleni mostovi) 
Pa tudi standarda 

 SIST EN1992-1-1 (Splošna pravila za projektiranje betonskih konstrukcij) 
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 SIST EN1991-2 (Prometna obtežba mostov) 
 
V skladu z zahtevo naročnika mora sanirano stanje sider zagotavljati kategorijo objekta D4 (Uredba o 
kategorizaciji prog, Ur.l.RS št. 04/09). Zato smo izračunali natezno obremenitev sider enega tira ob 
upoštevanju prometne obtežne sheme kategorije D4 in ob upoštevanju obtežne sheme J-24.5/8 na katero 
je bil most projektiran.  

 
Obtežna shema D4 (Ur.l.RS št. 04/09) 

 
Izračuna natezne obremenitve sider enega tira ob upoštevanju prometne obtežne sheme D4 znaša 478 
kN, kar znaša manj kot pri obtežni shemi J-24.5/8  (478/562=0.85). To pomeni, da v kolikor sanirano stanje 
ustreza prometni obtežni shemi J-24.5/8, potem ustreza tudi kategoriji objekta D4. 

5.3 Statična analiza novega sistema sidranja 

Obremenitve in analiza novega sistema sidranje je narejena z računalniškim programom SCIA ENGINEER. 
Rezultati te analize so prikazni statičnem računu.  
Iz statičnega računa in njegove priloge je razvidna: 

 Zasnova sistema sanacije sidranja 

 Obtežbe in obtežne kombinacije 

 Notranje statične količine in kontrola elementov pri mejnem stanju nosilnosti (MSN) 

 Vertikalne pomike sistema zaradi prometne obtežbe (MSU) 

 Napetosti v elementih pri prometni obtežbi (MSU) za potrebe kontrole utrujanja 
 
V okviru statičnega računa je izvedena tudi kontrola na utrujanje vseh novih elementov oziroma detajlov 
novega sistema sidranja. 

5.4 Obseg izvedbe sanacije sidranja 

Pri pregledu konstrukcije je bilo ugotovljeno, da so porušena sidra v območju tirov 1 in 2, ki sta bolj 
obremenjena kot tira 3 in 4. Posledično smo mislili, da bi bilo potrebno sanacijo izvesti le v območju tirov 
1 in 2. Ker pa zaradi povezave glavnih nosilcev nad krajnim opornikom s prečnim nosilcem ne moremo 
izključiti sodelovanja med vsemi glavnimi nosilci, sistemom sidranja in krajnim prečnim nosilcem pride ob 
morebiti izvedeni sanaciji sidranja le na tiru 1 in 2 do prerazporeditev nateznih sil tudi na obstoječa sidra 
tira 3 (glej statični račun), kar bi v določenem času zaradi utrujanja povzročilo porušitev tudi prvega 
obstoječega sidra na tiru 3 (N=340 kN) in v nadaljevanju verjetno tudi ostalih.  
 
Vsled navedenega je potrebno izvesti sanacijo sidranja na vseh štirih tirih, da dosežemo zahtevano 
projektno varnost objekta. 
 
Pri tem se je potrebno zavedati tudi, da krajni prečni nosilec, ki povezuje vse glavne nosilce nad krajnim 
opornikom, ni bil projektiran za morebitne prerazporeditve obremenitev oz. izvlečnih reakcij iz območja 
posameznega tira na druge tire in je le konstruktivne narave, sedaj pa dejansko sodeluje pri 
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prerazporeditvi izvlečnih obremenitev na sidra iz območja potrganih sider na območja, kjer sidra še niso 
porušena. 

5.5 Potek izvedbe (montaže) 

Sam potek izvedbe (montaže) novega sistema sidranja je v globalu prepuščen izvajalcu, glede na njegovo 
razpoložljivo tehnologijo in pripravo dela, vendar je pri tem potrebno upoštevati sledeče: 
 

1. Risbe tega PZI načrta so narejene na podlagi glavnega projekta mostu. Izvedbeni načrti oziroma 
delavniške risbe jeklene konstrukcije nam niso bili predloženi. Pa tudi med samo izvedbo je lahko 
prišlo do določenih sprememb, ki niso dokumentirane v predloženi dokumentaciji. Zato je 
potrebno pred izdelavo delavniških risb izdelati natančen geodetski in gradbeni posnetek jeklene 
konstrukcije in betonskega opornika v območju predvidenega novega sistema sidranja. 

 
2. Pred pričetkom izdelave v delavnici je potrebno izdelati delavniške risbe jeklene konstrukcije 

novega sistema sidranja in pri tem upoštevati dimenzije oziroma geometrijo dejansko izvedene 
konstrukcije (geodetski in gradbeni posnetek). Vse neskladnosti z tem PZI načrtom in morebitne 
nejasnosti je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom tega PZI načrta. Delavniški načrti 
morajo biti pregledani in potrjeni s strani odgovornega projektanta tega načrta. Namen pregleda 
je ugotoviti ali so pri izdelavi delavniških risb upoštevane rešitve tega PZI načrta.  

 
3. Točne lokacije izvedbe lukenj v obstoječih betonskih opornikih se določi na podlagi izdelanih 

delavniških in montažnih risb. Pri razporeditvi v betonski opornik sidranih konzolnih nosilcev smo 
se izogibali mestom obstoječih sider, saj le ta lahko povzročajo težave pri izvedbi lukenj v 
betonskih sidrih. 

 
4. Izvedba lukenj v betonski opornik in zalivanje konzolnih nosilce v teh luknjah naj se izvede v treh 

fazah v območju dveh tirov 1 in 2 ter nato 3 in 4 (ali obratno). Prvo naj se izvedeta luknji in vgradita 
(zalijeta z betonom) konzolna nosilca v krajnih pozicijah dveh tirov (luknji 1 in luknja 9). V drugi 
fazi naj se izvede vsaka druga luknja (luknji 3, 5, 7) v betonskem opornikom in vgradijo konzolni 
nosilci (zalije z betonom). Sledi tretja faza, ko se izvrtajo luknje in vgradijo konzolni nosilci še pri 
preostalih vsaki drugi poziciji (luknji 2, 4, 6, 8). Posamezna faza sledi naslednji, ko beton zalitja 
lukenj predhodne faze doseže 70% svoje tlačna trdnosti. Vgradnja konzolnih nosilce se mora 
izvesti z geodetsko natančnostjo. Na ta način fazne izvedbe lukenj v betonski opornik ter gradnja 
in zalitje konzolnih nosilcev z betonom (tri faze) za dva tira skupaj lahko dela potekajo pod ob 
omejenim prometom (reducirana maksimalna hitrost hitrost vlakov na 10km/h – zmanjšanje 
dinamičnih učinkov, ter brez zaviranja in pospeševanja na mostu). 

 
5. Luknje v betonu naj bo okrogla ali kvadratna glede na tehnologijo izvajalca za izdelavo lukenj. 

Velikost lukenj v betonu mora biti čim manjša, vendar še zmeraj dovolj velika, da omogoča 
nastavitev geometrije nosilca in da se zalitje z betonom lahko izvede dovolj kvalitetno. 
 

6. Za zalivanje lukenj z betonom je potrebno izbrati tehnologijo, ki bo omogočala kvalitetno izvedbo 
in da bo celotna luknja tesno zapolnjena z betonom (odzračevanje). 

 
7. Prvo naj se izvede sanacija sidranja v območju tirov 1 in 2 (območje pretrganih sider). Takoj nato 

naj sledi izvedba sanacije sidranja v območju tirov 3 in 4. 
 

8. Montaža novega sistema sidranja naj se izvede pri temperaturah med 15oC in 20oC. V nasprotnem 
primeru je temu potrebno prilagoditi izvedbo oziroma upoštevati razlike zaradi temperature. 

 
9. Pri montaži (privajanju vijakov) morajo biti vsi vijaki v podaljšanih izvrtinah na njihovi sredini. 
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10. Vsi vijaki morajo biti varovani proti odvitju. Varovanje proti odvitju mora biti v skladu s tem 
načrtom, lahko pa izvajalec predlaga svoj način, vendar mora le te biti potrjen s strani 
odgovornega projektanta in strokovnega nadzora nad izvedbo. 
 

11. Končno privitje navojnih palic (po štiri v sklopu) ter vseh vijakov in izvedba varovanja proti odvitju 
naj se izvede za tira 1in 2 skupaj ter za tira 3 in 4 skupaj. Pri tem morata na tiru 1 in 2 (ter kasneje 
na tiru 3 in 4) na krajnem polju v območju krajnega opornika in proti srednjem oporniku stati težki 
lokomotivi (npr. najtežji dizelski lokomotivi, ki jo uporabljajo SŽ – na primer lokomotivi 363 ali 
362), vsaka na svojem tiru. Ostali del tira mora biti prazen. Na ta način se doseže, da se izniči dvig 
nosilca zaradi stalne teže. V tem času mora biti zagotovljena zapora tira. Najprej se izvede 
privijanje na eni strani mostu, nato na drugi. 

 

6. REŽIM PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL 

 
Ob upoštevanju predpisane faznosti izdelave lukenj, vgradnje konzolnih nosilcev in zalitje z betonom v 
betonski opornik (3 faze v območju dveh tirov hkrati -glej predhodno poglavje 5.5, točka 4) se lahko dela 
izvajajo pod omejenim prometom, saj v tem primeru fazne izvedb globalna stabilnost in nosilnost opornika 
ni ogrožena. 
Pod omejenim prometom se lahko izvaja tudi montaža jeklenih elementov, razen finega končnega 
privijanja navojnih palic. 
 
Izvajanje pod omejenim prometom v času gradnje pomeni, da je maksimalna hitrost vožnje vlakov preko 
mostu omejena na 10km/h – zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter da zaviranje in pospeševanje na mostu 
ni dovoljeno, ter ob prisotnosti čuvaja. 
 
V času končnega privajanja navojnih palic mora biti zagotovljena zapora dveh tirov, kjer se izvaja privijanje 
matic navojnih palic (glej predhodno poglavje 5.5, točka 11). 
Polna zapora tirov mora biti zagotovljena tudi v času izvajanja obremenilne preizkušnje. 
 

7. PREDVIDEN MATERIAL 

Ves vgrajen material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva…) mora biti opremljen s potrdili 
o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje v skladu z določili 
podanimi v Tabeli 1 točke 5.2 standarda SIST EN 1090-2. 
 
Za sornike Ф90 in navojne palice M56 z pripadajočimi maticami je potrebno predložiti potrdilo o kvaliteti 
stopnje 3.1. 
 
Izdelki za izdelavo elementov nosilne jeklene konstrukcije, ki so izdelani v skladu z harmoniziranimi 
standardi (profili, pločevine, dodajni material, vijačne zveze, ležišča,..), morajo biti ustrezno opremljeni s 
CE znakom in dobavljeni z ustreno izjavo oziroma certifikatom o skladnosti (Zakon o gradbenih 
proizvodih). 
 
V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. 
Obseg reatestacije oziroma dodatnih preiskav osnovnega materiala določi nadzorni organ na podlagi 
predloženih potrdil o kvaliteti in upoštevaje zahteve, podane v projektni dokumentaciji. 
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Za nosilno jekleno konstrukcijo je predviden sledeč material: 
 
Vročevaljani profili in pločevine 

 SIST EN10025  
 S355 J2 

 
Vijačne zveze 

 SIST EN 14399-1 

 kvalitete HV 10.9, razred K1 

 dodatno varovalna matica proti odvitju DIN 7967 

 črni (NE cinkani) 
 
Navojne palice M56 

 SIST EN 15048-1 

 Valjan navoj (NE rezan) 

 kvalitete 8.8 (EN ISO 898) 

 matice kvalitete 8  

 podložke HV300 

 varovanje proti odvitju – uporaba lepila  za varovnje navojnih zvez proti odvitju (npr. Loctite 577) 
za visokokvalitetne vijake (8.8), zunanja uporaba; varianta uporaba kronske matice (kvaliteta 8, 
DIN 935-1) z razcepko (HV300, DIN 94) 

 črtne (NE cinkane) 
 
Navojne palice M56 morajo biti dodatno 100% (celoten obseg in dolžina vseh palic) MT pregledane 
(magnetofluksna metoda EN 10228-1, kriterij sprejemljivosti EN26157-1). Kontrola mora biti izvedena v 
poboljšanem stanju materiala. Navoji morajo biti brez nepravilnosti, zajed in razpok (kalilnih). 
 
Sorniki Ф90 in varovalni obroč Ф125 

 SIST EN 10083-3  

 dobavljeno v poboljšanem stanju, 30CrNiMo8 (QT); w.nr. 1.6580 

 vijačna zveza za varovanje sornika, SIST EN 15048-1, kvalitete 8.8 (EN ISO 898),  

 dodatno varovalna matica proti odvitju DIN 7967 
 
Lepljena sidra 

 HILTI HVU HAS-E M30X270/70 (vgrajeno v skladu z navodili proizvajalca) 
 
Vse vijačne zveze in navojne palice morajo biti varovane proti odvitju. 
 
Vgrajene vijačne zveze kvalitete HV 10.9 in navojne palice M56 kvalitete 8.8 in sorniki ne smejo biti 
cinkane. Vgraditi je potrebno takoimenovane "črne" element, ki jih je po vgradnji in privitju potrebno 
zaščititi z enakim sistemom protikorozijske zaščite kot ostalo nosilno jekleno konstrukcijo. Uporabiti je 
potrebno sistem z dobrimi penetracijskimi lastnostmi. Izvedba protikorozjske zaščte navojnih palic se 
lahko izvede šele po MT preiskavi navojev (odkritje morebitnih razpok). 
 
Beton 

 C25/30, PV-II; XF2; XD1, XC4, neskrčljivi beton, frakcija 0-16mm 
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8. PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKELNIH ELEMENTOV 

Za protikorozijsko zaščito novega sistema sidranja jeklene konstrukcije mostu in delov mostu, kjer bo 
zaradi montaže in varjenja novega sistema sidranja poškodovana obstoječa protikorozijska zaščita, 
predlagamo sistem protikorozijske zaščite, ki v skladu z  SIST EN ISO 12944 zagotavlja: 
 

 visoko trajnost – razred H (nad 15 let); 

 zaščito pred vplivi okolja, ki sodijo v visoko kategorijo C4 korozijske ogroženosti. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi protikorozijske zaščite z barvami je potrebno upoštevati določila skupine 
standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Barve in laki – Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij 
z zaščitnimi premaznimi sistemi.  
 
Pred pričetkom izvedbe protikorozijske zaščite mora izvajalec izdelati poseben Elaborat protikorozijske 
zaščite, ki ga mora predložiti investitorju, proizvajalcu premazov, odgovornemu projektantu in 
strokovnemu nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zaščite mora poleg izbranega 
sistema protikorozijske zaščite vsebovati tudi opis načina izvedbe protikorozijske zaščite in plan kontrole 
kvalitete njene izvedbe. Elaborat se mora nanašati tako na izvedbo AKZ v delavnici kot na gradbišču. 
 
Predlagamo sledeč sistem protikorozijske zaščite s skupno debelino 280 mikronov. 
 

Nosilna jeklena konstrukcija 
Stopnja priprave površin P3 v skladu z EN ISO 8501-3 

V delavnici:  
Peskanje Sa 2 ½ SIST EN ISO 12944-4 
Na gradbišču: 
Ročno čiščenje do stopnje St2 
mesta montažnih zvarov, vijaki, poškodbe med montažo,… 

1x 100 mikronov Epoxi temelj 

1x 100 mikronov Epoxi vmesni 

1x 80 mikronov  PUR pokrivni 

 
Mesta montažnega varjenja na novem sistemu sidranja in na obstoječi konstrukciji je potrebno na montaži 
zaščititi z enakim sistem protikorozijske zaščite kot nove elemente. Na obstoječi konstrukciji je potrebno 
zaščito izvesti vsaj 1m na vsako stran od montažnega varjenja. 
 
RAL zaključnega premaza določi investitor. 
 
Izvajalec lahko predlaga drugačen sistem zaščite, ki zagotavlja zahtevano protikorozijsko zaščito. Izbrani 
sistem mora biti potrjen s strani odgovornega projektanta in strokovnega nadzora. 
 

9. IZVEDBA SIDRANJA KONZOLNIH NOSILCEV V BETONSKI OPORNIK 

Točne lokacije (položaj glede JK, razmaki, višine) izvedbe lukenj v obstoječih betonskih opornikih se določi 
na podlagi izdelanih delavniških in montažnih risb ob upoštevanju tega PZI načrta in predhodne izdelave 
geodetskega in gradbenega posnetka obstoječe konstrukcije v območju novega sistema sidranja. Pri 
razporeditvi v betonski opornik sidranih konzolnih nosilcev smo se izogibali mestom obstoječih sider, saj 
le ta lahko povzročajo težave pri izvedbi lukenj v betonskih sidrih. 
 
Strojna in ročna izvedba lukenj v betonski opornik in zalivanje konzolnih nosilce v teh luknjah naj se izvede 
v treh fazah v območju dveh tirov 1 in 2 ter nato 3 in 4 (ali obratno). Prvo naj se izvedeta luknji in vgradita 
(zalijeta z betonom) konzolna nosilca v krajnih pozicijah dveh tirov (luknji 1 in luknja 9). V drugi fazi naj se 
izvede vsaka druga luknja (luknji 3, 5, 7) v betonskem opornikom in vgradijo konzolni nosilci (zalije z 
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betonom). Sledi tretja faza, ko se izvrtajo luknje in vgradijo konzolni nosilci še pri preostalih vsaki drugi 
poziciji (luknji 2, 4, 6, 8). Posamezna faza sledi naslednji, ko beton zalitja lukenj predhodne faze doseže 
70% svoje tlačna trdnosti. Vgradnja konzolnih nosilcev se mora izvesti z geodetsko natančnostjo (višinsko 
in smerno). Na ta način fazne izvedbe lukenj v betonski opornik ter gradnja in zalitje konzolnih nosilcev z 
betonom (tri faze) za dva tira skupaj lahko dela potekajo pod omejenim prometom (reducirana 
maksimalna hitrost vlakov na 10km/h – zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter brez zaviranja in pospeševanja 
na mostu, ter ob prisotnosti čuvaja). 
 
Luknje v betonu naj bo okrogla ali kvadratna glede na tehnologijo izvajalca za izdelavo lukenj. Velikost 
lukenj v betonu ne sme biti večja od premera 500 mm. Lahko je manjša, vendar še zmeraj dovolj velika, 
da omogoča nastavitev geometrije nosilca in da se zalitje z betonom lahko izvede dovolj kvalitetno. 
 
Za zalivanje lukenj z betonom je potrebno izbrati tehnologijo, ki bo omogočala kvalitetno izvedbo in da bo 
celotna luknja tesno zapolnjena z betonom (odzračevanje). Po potrebi je potrebno izvesti injeciranje na 
stiku med novim in starim betonom. 
 
Izvedba lukenj v betonski opornik in zalivanje konzolnih nosilce v teh luknjah naj se prvo izvede v območju 
tirov 1 in 2 (območje pretrganih sider). Takoj nato naj sledi izvedba v območju tirov 3 in 4. 
 
Kvaliteta betona za zalitje lukenj: C25/30, PV-II; XF2; XD1, XC4, neskrčljivi beton, frakcija 0-16mm 
 
Izvajalec mora pred pričetkom vgradnje betona izdelati Projekt betona. 
 
Izdelavo betonskih delov konstrukcije je potrebno izvesti v skladu z SIST EN 13670. 
 
Betonske konstrukcije sodijo v izvedbeni razred 2. 
 

10. OSTALI TEHNIČNI POGOJI IZVEDBE JEKLENE KONSTRUKCIJE 

10.1 Splošno 

 
Nosilno jekleno konstrukcijo lahko v delavnici izdeluje le izvajalec, ki ima v skladu z: 

• SIST EN 1090-1 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: 
Zahteve za ugotavljanje skladnosti jeklenih konstrukcij, 

s strani priglašenega organa certificirano notranjo kontrolo proizvodnje (FPC). 
 
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s projektno dokumentacijo in v skladu z  
določili slovenskega standarda:  
• SIST EN 1090-2 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del:  
 Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij,  
v katerem so navedene splošne zahteve za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz 
vroče valjanih, vroče obdelanih, varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. 
 
V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcije je potrebno upoštevati tudi druge standarde, ki jih 
krovni standard SIST EN 1090-2 uvaja oziroma se na njih sklicuje. 
 
Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije, pa je potrebno upoštevati tudi določila še vedno 
veljavnega jugoslovanskega pravilnika (ni bil razveljavljen):  
• Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje nosilnih jeklenih konstrukcij  

(Ul.SFRJ 6/65). 
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Le ta predpisuje, da je pred pričetkom uporabe potrebno izvršiti tehnični pregled nove nosilne jeklene 
konstrukcije objektov. Namen tega tehničnega pregleda je, da se ugotovi: 
• ali je konstrukcija zgrajena v skladu z projektom; 
• ali je kvaliteta izdelave in montaže konstrukcije v skladu z tehničnimi predpisi in  
 posebnimi tehničnimi pogoji. 
 
Konstrukcijo lahko izdela in montira le usposobljeno podjetje. Zagotoviti je potrebno strokovni nadzor nad 
izvajanjem jeklene konstrukcije. Nadzor mora opraviti strokovnjak za tovrstne jeklene konstrukcije. 
 
Vse eventualne nejasnosti v dokumentaciji je potrebno razčistiti s projektantom pred izdelavo delavniških 
risb oziroma izdelavo in montažo konstrukcij. 
 
Za vsako spremembo in popravilo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta in strokovnega nadzora. 
Izvajalec mora spremembe evidentirati in jih skupaj z pisnimi potrditvami odgovornega projektanta 
nosilne jeklene konstrukcije priložiti h kontrolni (dokazni) dokumentaciji. 

10.2 Izvedbeni razred 

Izvedbeni razred definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij. Skladno z Aneksom B 
standarda SIST EN 1090-2:2008; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije naslednji: 
• nosilna jeklena konstrukcija:    EXC 3 + dodatne zahteve 

10.3 Dodatne zahteve 

V nadaljevanju so podane dodane zahteve glede zahtevane kvalitete uporabljenih materialov, izdelave in 
montaže jeklene konstrukcije in povečanega obsega kontrole. 
 

1. Navojne palice M56 morajo biti dodatno 100% (celoten obseg in dolžina vseh palic) MT 
pregledane (magnetofluksna metoda EN 10228-1, kriterij sprejemljivosti EN26157-1). Kontrola 
mora biti izvedena v poboljšanem stanju materiala. Navoji morajo biti brez nepravilnosti, zajed 
in razpok (kalilnih). 
 

2. Navojne palice in sorniki morajo biti dobavljeni z potrdili o kvalitete stopnje 3.1. 
 

3. Stopnja priprave površin jeklenih elementov mora biti P3 v skladu z EN ISO 8501-3. 
 

4. Vsi zvari morajo biti gladko brušeni. 
 

5. Nadvišanje sočelnih zvarov ne sme ne presegati 10% širine zvara. Izvedeni morajo biti z gladkim 
prehodom v površino pločevine oziroma osnovnega materiala profila. 
 

6. Varjenje sočelnih se izvede ob pomoči iztečnih talonov, ki morajo biti po varjenju odstranjeni. 
Na robu pločevin (pasnic profilov) morajo biti zvari pobrušeni v smeri delovanja napetosti do 
roba pločevine (pasnice profila). 
 

7. Varjenje ušes za priključek sornikov je potrebno izvesti z gladkim prehodom z predvidenim 
radijem, narejenim z mehansko obdelavo ali s plamenskim rezanjem pred varjenjem, zatem 
brušenje zvara vzporedno pločevino ušesa, da se prečni zvar na robu povsem odstrani. 
 

8. Konci zvara morajo biti pazljivo obrušeni, da se odstranijo vse zajede, ki bi lahko bile prisotne. 
 

9. Kotni zvari morajo biti pobrušeni tako, da se ustvari gladek prehod v pločevino. Pri tem ne sme 
biti zmanjšana projekta predvidene debelina zvara. 
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10. Poleg 100% vizualne kontrole je potrebno pri vseh zvarih opraviti 100% kontrolo z PT ali MT. 
 

11. Pri vseh sočelnih zvarih je potrebno dodatno poleg vizualne in PT ali MT kontrole opraviti tudi 
100% kontrolo z UZ ali RT. 

10.4 Geodetski in gradbeni posnetek obstoječega stanja 

Pred izdelavo delavniških risb mora izvajalec izdelati natančen posnetek jeklene konstrukcije in 
betonskega opornika v območju predvidenega novega sistema sidranja. Morebitna odstopanja od tega 
PZI načrta mora uskladiti z odgovornim projektantom. 

10.5 Dokumentacija izvajalca 

Izvajalec je dolžan pred začetkom izvedbe oz. gradnje na osnovi PZI načrtov (statika in risbe) izdelati 
naslednje dokumente ter jih med gradnjo ustrezno uporabljati in upoštevati: 

• Geodetski in gradbeni posnetek obstoječega stanja 
• Delavniške risbe nosilne jeklene konstrukcije (upoštevati PZI načrt in geodetski posnetek); 
• Plan kontrole in preizkušanj – ITP (za izdelavo v delavnici in montažo na gradbišču); 
• Navodila za izvedbo in kontrolo vijačenja vijačnih zvez in privijanja navojnih palic, ter 

vgradnjo sornikov; 
• Elaborat protikorozijske zaščite (s točnimi navodili izvedbe in kontrole tako za izvedbo v 

delavnici in kot izvedbo na gradbišču); 
• Projekt montaže 
• Elaborat varstva pri delu. 

 
Izvajalec mora tako za izdelavo v delavnici kot montažo na gradbišču pripraviti 
Kontrolno (dokazno dokumentacijo), 
ki se nanaša na dejansko zgrajeno konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s 
projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno. 

• Med kontrolno (dokazno) dokumentacijo sodijo: 
• potrdila o kvaliteti osnovnega materiala, 
• potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žica…), 
• potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki, sidra,…), 
• spričevala o usposobljenosti varilcev, 
• varilski dnevnik, 
• montažni dnevnik, 
• merski protokoli posameznih zvarjencev izdelanih v delavnici, 
• poročila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporušne preiskave), 
• protokoli privijanja vijakov (prednapeti, navadni), 
• protokoli poskusne montaže delov konstrukcije v delavnici, 
• rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montažo (po fazah 

montaže) in geometrijske kontrole v celoti zmontirane konstrukcije (zapisniki o opravljenih 
geodetskih meritvah), 

• rezultati kontrol protikorozijske zaščite (meritve debelin posameznih premazov in skupne 
debeline), 

• potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zaščite, 
• pisne potrditve sprememb, ki so nastale v času izdelave in montaže, s strani odgovornega 

projektanta nosilne jeklene konstrukcije, 
• razni zapisniki, poročila in izjave… 

10.6 Izdelava 

Pri izdelavi je potrebno upoštevati sledeče: 
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• Sledljivost materiala mora biti zagotovljena v vseh fazah izdelave in montaže. Neoznačen 
material se obravnava kot neustrezen. 

• Pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je potrebno posebno pozornost 
posvetiti dimenzijski kontroli posameznih elementov in pripravi zvarnih robov. 

• Vsi sočelni zvari (K, V, 1/2V, Y,…) morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena. 
• Varilne deformacije predvidi izvajalec. 
• Izvajalec mora upoštevati tolerance valjanih profilov. 
• Sestava in varjenje se mora izvajati v skladu s planom varjenja in sestave. 
• Med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna merska in 

geodetska kontrola. Za vse faze izdelave in montaže morajo biti izdelani ustrezni merski 
protokoli. 

• Večje sklope naj se predhodno v delavnici poizkusno zmontira in preveri točnost in naleganje 
spojev in geometrijske tolerance. Poizkusno montažo je potrebno protokolirati. 

• Rokovanje in skladiščenje materiala in že izdelanih elementov konstrukcije se mora vršiti tako, 
da ne pride do trajnejših deformacij in poškodb površin elementov. Preprečiti je potrebno 
zadrževanje vode na skladiščenih elementih. 

 
Kombinacijske zvare za spajanje profilov do željene dolžine je potrebno uporabiti sočelne zvare s polno 
prevaritvijo korena. Te zvare je potrebno 100% neporušno pregledati (UT ali RTG). 

10.7 Montaža  

Pri montaži je potrebno upoštevati sledeče: 
• Pred pričetkom montaže naj se geodetsko kontrolira tlorisni in višinski položaj pripravljenih 

sidrišč jeklene konstrukcije. 
• Montaža se mora izvajati v skladu s projektom montaže, ki ga izdela izvajalec. 
• Pri montaži je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaže zagotoviti stabilnost konstrukcije 

v času montaže. 
• Med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca zagotovljena stalna 

ustrezna kontrola glavnih dimenzij. Za vse faze izdelave in montaže morajo biti izdelani 
ustrezni merski protokoli. 

• Kontrola vijačenja mora biti protokolirana. 
• Po posameznih fazah montaže in po končani montaži mora biti zapisniško preverjena glavna 

geometrija montirane nosilne jeklene konstrukcije. Geometrija montirane konstrukcije mora 
biti v okviru predpisanih toleranc. 

• Po zaključku montaže in pred nameščanjem pohodne pločevine in rešetk je potrebno izvesti 
vsa popravila poškodb AKZ nastalih med transportom in montažo. 

 
Glede geometrijskih toleranc izdelanih elementov in montirane konstrukcije je potrebno upoštevati 
določila standarda SIST EN1090-2. 

10.8 Varjenje 

Varjenje tako v delavnici kot na gradbišču se mora izvajati v skladu z zahtevami relevantnih delov 
standarda: 
SIST EN ISO 3834 1-6:2006 Zahteve za kakovost pri talilnem varjenju kovinskih materialov. 
Glede na določen izvedbeni razred je potrebno upoštevati sledeče dele standarda SIST EN ISO 3834: 

• EXC1  SIST EN ISO 3834-4:2006  
• EXC2  SIST EN ISO 3834-3:2006  
• EXC3 in EXC4 SIST EN ISO 3834-2:2006  

 
Varjenje se mora izvajati v skladu z varilnim planom, ki ga izdela izvajalec jeklene konstrukcije. Izvajalec 
mora v okviru izdelave plana kontrole kvalitete izdelati tudi plan kontrole kvalitete zvarov. 
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Pred izvajanjem varilskih tako za varjenje v delavnici kot varjenje na gradbišču (montaži) mora izvajalec 
določiti  

• odgovornega koordinatorja varilskih del.  
Odgovorni koordinator varilskih del mora biti ustrezno usposobljen in imeti ustrezna pooblastila. Pri tem 
je potrebno upoštevati standard SIST EN ISO 14731:2007 Koordinacija varilskih del – naloge in 
odgovornost. 
 
Varjenje tako v delavnici kot na gradbišču se lahko izvaja le ob 100% prisotnosti odgovornega 
koordinatorja varilskih del. 
 
Za predvidene varilne postopke morajo biti izdelani popisi varilnega postopka (WPS) v skladu s SIST EN ISO 
15609-1:2005 in odobritve varilnega postopka (WPQR) v skladu s SIS EN ISO 15614-1:2004. 
 
Varijo lahko le varilci z uspešno opravljenim preizkusom za uporabljeni način in položaj varjenja. Varilci 
morajo opraviti preizkušnjo v skladu s standardom SIST EN 287-1:2011 Preizkušanje varilcev – Talilno 
varjenje – 1. del: Jekla. 
 
Vse zvare je potrebno 100% vizualno pregledati.  
 
Obseg ostalih NDT (UT, RT, PT, MT) kontrol mora biti v skladu z zahtevami SIST EN ISO 1090-2:2008. Obseg 
kontrole je odvisen os tipa zvara, izvedbenega razreda in debelin zvarjencev.  
 
Pri obsegu neporušnih preiskav in zahtevani stopnji kvalitete izvedbe varilskih del je treba upoštevati tudi 
dodatne zahteve tega dokumenta. 
 
Če je potrebno nosilce zaradi različnih trgovskih dolžin variti na pravo dolžino s sočelnimi zvari morajo biti 
le-ti 100% UZ ali RT kontrolirani. 
 

11. OBREMENILNA PREIZKUŠNJA 

Po zaključku del je potrebno izvesti obremenilno preizkušnjo s katero se preveri delovanje novega sistema 
sidranja. Pred obremenilno preizkušnjo je potrebno izdelati program obremenilne preizkušnje, ki ga 
morata potrditi odgovorni projektant in nadzor. Za potrebe opravljanja obremenile preizkušnje je 
potrebno zagotoviti zaporo prometa in dve dizelski lokomotivi (n.pr. 363 ali 362). Po opravljeni 
obremenilni preizkušnji je potrebno izdelati poročilo o izvedeni obremenilni preizkušnji in primerjavo s 
projektno predvidenim obnašanjem. 
 

12. KONTROLA KVALITETE IN STANJA BETONA OPORNIKA 

 
Iz razpoložljive projektne dokumentacije (1) je razvidno, da je projektno predvidena kvaliteta 
nearmiranega betona opornika MB160. Iz razpoložljive dokumentacije (5) - Poročila o izvršenem 
nadzorstvu ter ugotovljeni kvaliteti betona podvozov na Celovški in Titovi cesti, ZRMK, 1962, je razvidno, 
da je vgrajen beton ustrezne projektno predvidene kvalitete. 
 
Pri kontroli oslabljenega prereza opornika na mestu vgrajenih konzolnih jeklenih nosilcev zaradi izvlečnih 
sil, smo ugotovili da so natezne napetosti v betonu pri mejnem stanju nosilnosti ob upoštevanju prometne 
obtežne sheme D4 manjše od dovoljenih, a so blizu mejne vrednosti. 
 
Za potrditev v statičnem izračunu upoštevanih mehanskih karakteristik betona je potrebno pred razpisom 
sanacijskih del s preiskavami ugotoviti današnjo dejansko kvaliteto betona IN POTRDITI ustreznost 
kvalitete betona. Kontrolira se beton na površini in v jedru opornika. V primeru bistvenega odstopanja od 
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projektno predvidene kvalitete se predvidi ustrezne sanacijske ukrepe. Morebitni dodatni ukrepi se 
vključijo v razpisno dokumentacijo. 
 

13. REDNI PREGLEDI KONSTRUKCIJE 

V okviru rednih in glavnih pregledov konstrukcije je potrebno pregledovati tudi nov sistem sidranja in 
stanje opornikov. Pri tem je potrebno posebno pozornost nameniti pregledu stanja navojnih palic M56 in 
površine betona v območju izvedbe sidranja novih konzolnih nosilcev v betonski opornik.  
 
 

14. PRILOGE: 

14.1 priloga 1: Tehnične zahteve naročnika 

14.2 priloga 2: Poročilu o pregledu premostitvenega objekta, april 2016, RAZPON d.o.o. 
Ljubljana 

14.3 priloga 3: Poročilu o pregledu in strokovno mnenje, 15.04.2016, TUV SÜD Sava 
Ljubljana 
 
 
 
Zapisal: 
Dr. Leon Hladnik, udig 
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Slovenske železnice - Infrastruktura, d.o.o.  

Služba za gradbeno dejavnost 

Pisarna Ljubljana 

Masarykova cesta 15, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 / 29 13 350 
Faks: 01 / 29 12 924 
E-pošta: tajnistvo.svplj@slo-zeleznice.si 
 

 

Sanacija sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 

(podvoz Dunajske ceste v Ljubljani) 

na progi št. 50 Ljubljana – Sežana 

 

 
 

Podvoz predstavljajo štiri vzporedne konstrukcije - za vsak tir ena. Konstrukcije so sovprežne, 

prednapete, s statičnimi razpetinami 8,5 + 25,0 + 8,5 m. Na konceh je vsaka konstrukcija 

sidrane navzdol v opornik s po dvema sidrnima palicama ø65 mm. Na zgornji strani je na 

palici vrezan navoj in dve matici, ki naj bi preprečevali dvigovanje konstrukcije. Po načrtih 

sega sidrna palica približno 80 cm v betonski opornik, kjer je po dolžini privarjena na 

ploščato železo, le-ta pa sega do temeljev. Po podatkih iz l. 1987 naj bi obstoječe sidrne palice 

vsebovale 0,5 % ogljika in bile trdnosti 700 N/mm
2
. 

 

Na najbolj obremenjenih konstrukcijah (prva in druga) z južne strani, so potrgani sidrni 

vijaki, kar ima za posledico povečano delovanje konstrukcije. Vijaki so praviloma potrgani tik 

pod maticami, kar kaže na neustreznost detajla pritrditve.  

 



 

 

 
 

 
 



 

 

Zaradi težav s sidrnimi vijaki in zamakanjem konstrukcije je potrebno: 

1. Opraviti pregled objekta (vseh konstrukcij). Izdelati poročilo o pregledu z 

evidentiranjem poškodb in predlogom morebitnih dodatnih preiskav. 

2. Izdelati projektno dokumentacijo za »Sanacijo sidranja konstrukcij podvoza v km 

565+095 (podvoz Dunajske ceste v Ljubljani) na progi Ljubljana-Sežana«. Potrebno 

je izdelati vse pripadajoče načrte, tehnične opise, popis del in projektantski 

predračun. Rekonstruirano sidranje mora biti dimenzionirani najmanj za kategorijo 

proge D4 (225 kN/os in 80 kN/m
1
). 

 

 

V Ljubljani, 10. 12. 2015       Sestavila: Marko Lozar in Janja Švarc 
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POROČILO 
 

O PREGLEDU PREMOSTITVENEGA OBJEKTA 
 
 
Datum pregleda: april 2016 
 
 

Proga: LJUBLJANA – SEŽANA d.m. 
 Proga št.50 
km: 565+095 
 Podvoz Dunajske ceste v Ljubljani 

 
 
 

 
 
 
Vsebina: 

 OSNOVNI PODATKI 

 OPIS KONSTRUKCIJE 

 HISTORIAT OBJEKTA 

 UGOTOVITVE PREGLEDA 

 PREDLAGANI UKREPI 

 SLIKOVNA PRILOGA 

 



                                                          Tel. 041/744-693, 041/ 514-723, Fax  01/ 620 33 69 
 

Osnovni kapital  7.500 EUR ●  št. reg vl. 1/46358/00  Okrožno sodišče v Ljubljani z dne 06.03.2007                                  
Matična št.  2272687 ●  ID za DDV  SI58747842 
Banka Koper d.d., št. računa : 10100 – 0043932944  2 

 
1.0 OSNOVNI PODATKI 

 
 
2.0 OPIS KONSTRUKCIJE 
 
Podvoz je v statičnem smislu izveden kot kontinuirani nosilec preko treh polj razpetine 8.5+25.0+8.5 m z 
vmesnimi stebri zgoraj vpetimi v kontinuirani nosilec. Konstrukcija je sovprežna z prednapeto spodnjo 
armirano betonsko ploščo, ki je z mozniki povezana z jeklenimi nosilci. Gramozna greda leži v koritu, ki ga 
tvorita betonska plošča in stojini jeklenih nosilcev. Vmesni stebri so jekleni. Jeklena konstrukcija je delno 
varjena in delno kovičena. Jeklena konstrukcija je sidrana v krajne AB oporne zidove. 
 
Splošne karakteristike:  
število konstrukcij: 
nagib proge: 
smer tira: 
število tirov na konstrukciji: 
sistem tirnic in lega pritrditve: 
 
statična dolžina konstrukcije: 
prepustna višina pod objektom: 
višina od GRT do spodnjega roba nosilne 
konstrukcije: 
dopustna progovna hitrost na objektu: 

1 
od 6,36 do 0 promilov 
prema 
4 
tirnice so preko pragov položene na gramozno 
gredo 
8.5 x 25.0 x 8.5 = 42 m 
4,65 m 
- 
 
- 

 
 

 

Premostitvena konstrukcija:  

vrsta konstrukcije: 

statični sistem: 

svetla širina vozišča: 

lega vozišča: 

sovprežna konstrukcija z prednapeto AB ploščo 
kontinuirani nosilec preko treh polj 
20.75 m 
gramozna greda v koritu, ki ga tvorita betonska 
plošča in stojini jeklenih nosilcev 

material konstrukcije: 

vrsta spojnih sredstev:  
 
ležišča: 
 
teža: 

ČN36, MB60 
varjeno in kovičeno 
 
členkasto nepomično (stran Ljubljana),  
členkasto pomično (stran Sežana) 
- 

 

Podporna konstrukcija: 

svetla odprtina: 

material:  

 
 
8.5 x 25.0 x 8.5 m 
AB oporni zidovi in jekleni vmesni stebri 

 

objekt:  Podvoz 

stacionaža:  565+095 

proga:  Ljubljana - Sežana  

kraj:  Ljubljana 

križanje:  Dunajska cesta 

kot križanja:  -  

vrsta konstrukcije:  Sovprežna konstrukcija 

leto izgradnje:  1962 

izvajalec:  - 
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3.0 HISTORIAT OBJEKTA 
 
Posegi na objektu: 

leto prenove, obnova AKZ, čiščenje, izvajalec:  

V letu 1987 je bila delno obnovljena hidroizolacija 

objekta. Vendar je le ta že dotrajana, predvsem v 

območju tira 1 in 2. 

Tehnična dokumentacija: 
seznam obstoječe tehnične dokumentacije:  
 

1. Izvedbeni projekt je leta 1962 izdelala 

METALNA Maribor. 

2. Leta 1963 je IMK izvedel statično in 

dinamično obremenilno preizkušnjo. 

3. ZRMK je lata 1980 izdelal poročilo o 

pregledu armature z ozirom na korozijo. 

4. ZRMK je leta 1987 pripravil poročilo o 

preiskavi in oceni materialno tehničnega 

stanja železniškega nadvoza na Dunajski 

cesti, 

5. CIP Beograd je leta 1987 izdelal Idejni 

projekt sanacije nadvoza. 

6. Leta 1987 je CIP Beograd izvedel 

obremenilno preizkušnjo mostu. 
 
Predpisi, po katerih je bil objekt   tedaj veljavni jugoslovanski predpisi  
računan:     
 

kategorija objekta, P[kN],  -    

q[kN/M] 
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4.0 UGOTOVITVE PREGLEDA 
 
 
Podporna konstrukcija 
 
Krajna opornika sta zakrita z oglasnim panojem, tako da se nosilna stena opornika večinoma ne vidi (slika 
1). V vmesnem prostoru se nabira nesnaga (slika 2). 
 
 
Premostitvena konstrukcija 
 
Predvsem na stebrih konstrukcije 1. in 2. tira je vidno pocejanje vode po jeklenih stebrih. Posledično je na 
teh stebrih opazna korozija z lokalnimi močnejšimi zajedami in luščenje barve (sliki 3 in 4). Pocejanje vode 
in lokalna korozija je vidna tudi na stikih med betonsko ploščo in spodnjimi pasnicami jeklenih stebrov (sliki 
5 in 6). 
 
Na spodnji strani ortotropnih plošč se pojavlja pikčasta korozija (slika 7). Izrazitejša korozija je vidna na 
spodnji strani pločevin krajnih hodnikov (slika 8). 
 
Na spodnji strani betonske plošče je vidno več mest precejanja vode skozi betonsko ploščo (slike 9 do 12), 
tudi na mestih, kjer se je v preteklosti že izvajal sanacija površne betonske plošče (slika 11). Vidni so izločki 
sige. Prihaja do luščenja krovne plasti betona. 
 
Na krajnem levem nosilcu (območje prvega tira, stran Ljubljana) je vidna močno lokalno 
deformirana/izbočena stojina (slika 13). Ker so na poškodbi vidni ostanki precejanja vode, sklepamo, da gre 
za poškodbo nastalo zaradi slabega odvodnjavanja in zadrževanja vode v tem območju (med betonsko 
ploščo in stojino). Le ta pozimi zmrzne in zaradi povečanja volumna ledu napihne stojino. Na podlagi sledov 
precejanja vode, sklepamo da je prišlo celo do razpok v materialu stojine. Predlagamo, da se po obdobju 
dolgotrajnejšega deževja izvede ultrazvočno preiskavo tega območja z namenom ugotovitve zastajanja vode 
in velikost tega območja. Po izvedeni sanaciji odvodnjavanja in hidroizolacije je potrebno sanirati tudi to 
mesto. 
 
Zgoraj nevedene poškodbe, ki so izrazitejše v območju 1. in 2. tira, še posebno med krajnima opornikoma 
in vmesnima stebroma, so po našem mnenju posledica slabega odvodnjavanja in dotrajane hidroizolacije 
sovprežnega korita. Največji obseg poškodb je v območju 1. tira, nekoliko manjši v območju 2. tira. Podobne 
poškodbe, vendar v precej manjši meri se pojavljajo tudi v območju 3. in 4. tira. Smatramo, da je za 
preprečitev povečavanja obsega poškodb in nadaljnega propadanja konstrukcije potrebno izvesti sanacijo 
odvodnjavanja in v celoti obnoviti hidroizolacijo sovprežnih korit, predvsem 1. in 2. tira. 

 
 
Ležiščna greda in ležišča 
 
Na ležiščnih gredah krajnih opornikov se nabira nesnaga in mah (slika 14). 
 
Jeklena ležišča, tako pomično (stran Sežana) kot nepomično (stran Ljubljana) sta močno korodirani (slike 
15 do 18). V oklici ležišč se nabira mah in nesnaga (slika 18). 
 
 
Sidranje na krajnih opornikih 
 
Na več mestih so pretrgane sidrne palice, ki sidrajo (za preprečitev vertikalnih dvigov) krajna razpona 
prekladne konstrukcije v krajne opornike (sliki 19 in 20). Pretrgana sidra smo opazili na obeh krajnih opornikih 
in sicer po trije na vsaki strani in sicer pri nosilcih, ki podpirajo tira 1 in 2. Na strani Ljubljane smo opazili 
pretrgano 1 in 4 sidrno palico (tir 1) ter 8 sidrno palico (tir 2). Na strani Sežane smo opazili pretrgano 1 in 4 
sidrno palico (tir 1) ter 5 sidrno palico (tir 2). Pri ostalih sidrih pretrga nismo opazili, kar pa ne pomeni da ni 
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prišlo do razpok po delu prereza tudi pri teh sidrih. Na sliki (21 in 22) je vidno, da gre za krhek lom, ki je lahko 
posledica utrujanja materiala ali napak pri izdelavi sider in vrezovanju ali valjanju navojev oziroma 
kombinacije naštetega. Opažana pretrgana sidra so v območju tirov 1 in 2, ki sta tudi prometno najbolj 
obremenjena (smer proti Primorski oziroma Gorenjski). Pri tem je potrebno opozoriti, da sidrne palice, ki 
segajo v gramozno gredo (vsaka druga), zaradi nedostopnosti nismo mogli preveriti (slika 23). 
 
 
Vozišče, ograje 
 
Gramozna greda in pragovi tira 4 niso vzdrževani (slika 24). Gramozna greda je zaraščena. Pragovi so v 
slabem stanju. 
 
Pri ostalih tirih (1, 2 in 3) so gramozne grade in pragovi v zadovoljivem stanju. Le posamezni pragovi so 
dotrajani, manjka posamezna pritrditev tirnic (slika 25). Lokalno se na gramoznih gredah zarašča vegetacija 
(slika 26). 
 
Poškodovani sta zgornji pasnici poševnih prečnikov nad vmesnimi stebri konstrukcije 3. tira (sliki 27 in 28), 
kar je verjetno posledica korozije zaradi blodečih tokov. 
 
Protikorozijska zaščita ograje je dotrajana (sliki 29 in 30). Robna pločevina je na enem mestu (ob tiru 1) 
deformirana, odstopa in delno visi stran od konstrukcije (slika 30). 
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5.0 PREDLAGANI UKREPI 
 
Na osnovi pregleda lahko zaključimo, da je premostitveni objekt generalno v slabem stanju, predvsem v 
območju tirov 1 in 2. Obnova hidroizolacije izvedena v letu 1987 ni v celoti dosegla svojega namena. Za 
preprečitev nadaljnega propadanja objekta je potrebno v najkrajšem možnem času v celoti obnoviti 
odvodnjavanje in hidroizolacijo objekta. Prednostno v območju tirov 1 in 2. V okviru sanacije hidroizolacije in 
odvodnjavanja je potrebno detaljno pregledati sedaj nedostopno površino betonske plošče in ugotoviti stanje 
armature. V kolikor se izkaže za potrebno je potrebno izvesti sanacijo betonskih površin in armature pred 
obnovo hidroizolacije. 
 
Za zagotovitev projektno predvidenega obnašanja objekta je potrebno izvesti sanacijo sidranja (pretrgana 
sidra). 
 
Predlagamo, da se po obdobju dolgotrajnejšega deževja izvede ultrazvočno preiskavo območja lokalno 
izbočene stojine z namenom ugotovitve zastajanja vode in velikost tega območja. Po izvedeni sanaciji 
odvodnjavanja in hidroizolacije je potrebno sanirati tudi to mesto. 
 
V okviru rednih vzdrževalnih del je potrebno:  

 sanirati protikorozijsko zaščito jeklenih elementov premostitvene konstrukcije; 

 obnoviti je potrebno protikorozijsko zaščito ograje; 

 očistiti nesnago iz površin ležiščnih gred; 

 očistiti je potrebno okolico ležišč in obnoviti protikorozijsko zaščito jeklenih delov ležišč; 

 očistiti je potrebno vegetacijo na gramoznih gredah; 

 zamenjati je potrebno posamezne dotrajane prage; 

 izvesti je potrebno manjkajoče pritrditve tirnic. 
 
 
Na podlagi ugotovljenih poškodb oz. pomanjkljivosti se objekt v območju 1. in 2. tira klasificira v 3. 
kategorijo, v območju 3. in 4. tira pa se klasificira v 2. kategorijo glede na stopnjo poškodb po klasifikaciji 
iz kodeksa UIC 778-4. 

 
ENOTNA KLASIFIKACIJA, KI NAJ PODAJA STANJE OBJEKTA IN NJEGOVE POMANJKLJIVOSTI IN POŠKODBE TER 
POTREBNO UKREPANJE GLEDE NA KLASIFIKACIJO PO PRIPOROČILIH UIC 778-4: 

1. NEPOMEMBNE POMANJKLJIVOSTI, KATERIH ODPRAVLJANJE SE BREZ NADALJNEGA LAHKO ODLOŽI. 
2. POMEMBNEJŠE POMANJKLJIVOSTI BREZ KRATKOROČNEGA VPLIVA NA STABILNOST KONSTRUKCIJE, KI PA 

VODIJO K VEDNO VEČJIM STROŠKOM VZDRŽEVANJA, ČE SE V KRATKEM ČASU NE SANIRAJO. 
3. OBČUTNE POMANJKLJIVOSTI, KI KRATKOROČNO VPLIVAJO NA NOSILNOST KONSTRUKCIJE IN IMAJO ZA 

POSLEDICO PROMETNE OMEJITVE. 
4. POMANJKLJIVOSTI, KI ZAHTEVAJO TAKOJŠNE UKREPANJE (NEVARNOST PORUŠITVE) 

 

 
PREGLED MOSTU SO OPRAVILI: 

1. dr. Leon Hladnik  

2. Emil Jenko; 

3. Marko Lozar (SŽ) 

 

 
Obdelava: 
dr. Leon Hladnik, udig  
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SLIKOVNA  PRILOGA 
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Slika 1 Z oglasnim panojem zakrita stena krajnih opornikov 
 
 
 

 

Slika 2 Nesnaga v medprostoru med opornikom in oglasnim panojem 
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Slika 3 Vidni sledovi izcejanja vode po jeklenih stebrih in posledično korozija 
 
 
 

 

Slika 4 Vidni sledovi izcejanja vode po jeklenih stebrih in posledično korozija 
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Slika 5 Vidni sledovi izcejanja vode na stiku med spodnjo pasnico jeklenega stebra in betonsko 
ploščo ter posledično korozija 

 
 

 

Slika 6 Vidni sledovi izcejanja vode na stiku med spodnjo pasnico jeklenega stebra in betonsko 
ploščo ter posledično korozija 
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Slika 7 Pikčasta korozija s spodnje strani ortotropne plošče 
 
 

 

Slika 8 Izrazita korozija na spodnji strani pločevin krajnih hodnikov 
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Slika 9 Sledovi pocejanja vode skozi betonsko ploščo 
 
 

 

Slika 10 Sledovi pocejanja vode skozi betonsko ploščo 
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Slika 11 Sledovi pocejanja vode skozi betonsko ploščo 
 
 

 

Slika 12 Sledovi pocejanja vode skozi betonsko ploščo 
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Slika 13 Izbočena stojina in pocejanje vode skozi stojino - levi krajni nosilec  
opornik na strani Ljubljane 

 
 

 

Slika 14 Nesnaga in mah na ležiščnih gredah 
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Slika 15 Korodirna ležišča 

 
 

 

Slika 16 Korodirna ležišča 
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Slika 17 Korodirna ležišča 

 
 

 

Slika 18 Korodirna ležišča – mah in nesnaga v območju ležišč  
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Slika 19 Pretrgana sidra 

 
 

 

Slika 20 Pretrgana sidra 
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Slika 21 Pretrgana sidra 

 
 

 

Slika 22 Pretrgana sidra 
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Slika 23 Za pregled nedostopno sidro, ki sega v gramozno gredo (vsako drugo) 

 
 

 

Slika 24 Nevzdrževana gramozna greda in leseni pragovi tira 4 
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Slika 25 Dotrajani posamezni leseni pragi, manjkajoča pritrditev tirnice 

 
 

 

Slika 26 Vegetacija na gramozni gredi 
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Slika 27 Poškodovani prečnik – 3. tir 

 
 

 

Slika 28 Poškodovani prečnik – 3. tir 
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Slika 29 Dotrajana protikorozijska zaščita ograje 

 
 

 

Slika 30 Dotrajana protikorozijska zaščita ograje – viseča pločevina 
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1 SPLOŠNO 
 

Na osnovi naročila št. 110416 z dne
Namen preiskave je podati mnenje o potencialnem vzroku poškodbe
naročnik. 
 
 
2 PODATKI NAROČNIKA PREISKAVE
 
Naročnik ni posredoval posebnih podatkov o materialu, lokaciji in pogojih obratovanja sidra.
 
 
3 PREISKAVA IN REZULTATI
 
Na dostavljenem kosu sidra smo opravili vizualno 
prelomljen v področju navoja. Na prelomni površini pod površino 
straneh in bolj fino prelomno površino, medtem ko ima sredina 
brazd. 
 
Verjetno se je najprej v področ
Kasneje je razpoka postopno rasla proti sredini vijaka z vedno ve
ponazarjajo polkrožne brazde, ki so opazne pod površino. 
čelom razpoke. Njihova velikost je odvisna predvsem od amplitude napetosti
postopno zmanjšuje nosilni presek do mere, ko je presežena tr
na koncu statično prelomi. Zaradi tega ima srednji del bolj grobo površino, saj prihaja do mo
deformacije in trganja materiala ob nekovinskih vklju
 
 
4 SKLEPI 
 
Sklepamo, da je do preloma prišlo verjetno za
izvedbe, žilavosti materiala, pogojev obratovanja ali pa gre za napake v samem materialu (nekovinski 
vključki, površinske zareze, …). 
Za potrditev domnev bi bilo potrebno izvesti mehanske, met
Predvsem pa tudi preveriti konstrukcijske rešitve teh elementov.
 
 
5 REFERENCE 
 
[1] F. Vodopivec. Kovine in zlitine, 2002
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1. OBSTOJEČA NATEZNA SIDRA 

1.1 Obremenitve 

Iz predloženega statičnega računa nosilne jeklene konstrukcije mostu je razvidno da je pri računu 
upoštevana prometna obtežna shema J-24,5/8 po takrat veljavnih jugoslovanskih predpisih in standardih. 
 
 

 
Prometna obtežna shema J-24,5/8 (JUS) – K=7, 3.5K=24.5 

 
 
Iz predloženega statičnega računa nosilne jeklene konstrukcije mostu kontrola obstoječih nateznih sider 
ni razvidna. 
 
Izračunane natezne sile na sidra(prikazna v nadaljevanju) so razvidna iz predloženega statičnega računa 
temeljev. 
 
Sile, ki pripadajo enemu tiru: 

 zaradi stalne obtežbe  Ng,tir = 18.75t+1,4t=20,15t = 202kN  

 zaradi prometne obtežbe Np,tir = 56.18t = 562 kN  (J-24,5/8) 
 
Izračunane so tudi sile na eno sidro ob predpostavki, da vsa 4 sidra, ki pripadajo enemu tiru obtežbo 
prevzamejo enakomerno: 
 
Sila na eno sidro: 

 zaradi stalne obtežbe  Ng,1S = 202/4 = 50,5kN 

 zaradi prometne obtežbe Np,1S = 562/4 = 141 kN  (J-24,5/8) 
 
Sile so natezne. Navedene vrednosti so pri delovni obtežbi (nefaktorirano) in brez upoštevanega 
dinamičnega faktorja. 
 
Izračun natezne obremenitve sider ob upoštevanju prometne obtežne sheme J-24,5/8 smo kontrolirali na 
ravninskem modelu kontinuiranega nosilca mostu enega tira (program SCIA Engineer). Tako izračunana 
natezna obremenitev sider enega tira znaša 590 kN, kar se v zadostni meri ujema z natezno obremenitvjo 
sider prikazano v statičnem računu temeljev (izračunana »peš«), ki znaša 562 kN (590/562=1.05). 
Minimalna razlika je verjetno posledica načina izračuna teh obremenitev. 
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LC4 J-24,5/8 / Tot. value 

 
 
Reactions; Rz 

 
 
V skladu z zahtevo naročnika mora sanirano stanje sider zagotavljati kategorijo objekta D4. Zato smo 
izračunali tudi natezno obremenitecv sider enega tira ob upoštevanju prometne obtežne sheme 
kategorije D4 (Uredba o kategorizaciji prog, Ur.l.RS št. 04/09). V shemi D4 se upošteva neomejeno število 
štiriosnih tovornih vagonov. 

 
Prometna obtežna shema D4 (Ur.l.RS št. 04/09) 
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Izračuna natezne obremenitve sider enega tira ob upoštevanju prometne obtežne sheme D4 znaša 478 
kN, kar znaša manj kot pri obtežni shemi J-24,5/8  (478/562=0.85). To pomeni, da v kolikor sanirano stanje 
sidranja ustreza prometni obtežni shemi J-24,5/8, potem ustreza tudi kategoriji objekta D4. 
 
LC2 D4 / Tot. value 

 
 
 

Reactions; Rz 
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1.2 Dinamični faktorji 

V predloženem statičnem računu nosilne jeklene konstrukcije mostu je upoštevan dinamični faktor: 

 dinamični faktor Ф = 1.42 
 
V skladu z sedanjimi predpisi se na podlagi standarda EN 1991-2:2003 (6.4.5) dinamični faktor določi po 
enačbi: 
 

73,0
2,0

16,2
3 




L
 (za standardno vzdrževane proge) 

 
Za podpore, ležišča, natezna sidra 

mL 5,8  (razpon krajnega polja)  53,13   - upoštevan v nadaljnih izračunih za kontrolo MSN 

 
Za kontrolo utrujanja 

82,0
2,0

44,1
2 




L
 

 
Za podpore, ležišča, natezna sidra 

mL 5,8  (razpon krajnega polja)  35,12   (upoštevan pri kontroli utrujanja) 
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1.3 Kontrola obstoječih sider 

Iz predloženega statičnega računa nosilne jeklene konstrukcije mostu kontrola obstoječih nateznih sider 
ni razvidna. 
 
Izvlečna sila na en tir (4 sidra): 

 zaradi stalne obtežbe  Ng,tir = 202 kN 

 zaradi prometne obtežbe Np,tir = 562 kN (J-24.5/8, projekt) 
Np,tir = 478 kN (D4, zahteva naročnika) 

 
Kontrola obstoječih sider ob predpostavki, da vsa sidra prevzamejo obtežbo enakomerno 
 
Sila na eno sidro: 

 zaradi stalne obtežbe  Ng,1S = 202/4 = 50,5kN 

 zaradi prometne obtežbe Np,1S = 562/4 = 141 kN (J-24.5/8) 
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Kontrola obstoječih sider ob upoštevanju dejanskega razmaka sider od stojine glavnega nosilca, kjer 
dejansko deluje natezna dvižna sila 
 

Sidra niso enakomerno obremenjena. 

 

Sila na zunanje sidro - A: 

 zaradi stalne obtežbe  NA,g,1S = 0.755x202/2 = 0.755x101 = 76,3 kN 

 zaradi prometne obtežbe NA,p,1S = 0.755x562/2 = 0.755x281 = 212,2 kN (J-24.5/8) 
 
 

Sila na notranje sidro - B: 

 zaradi stalne obtežbe  NB,g,1S = 0.245x202/2 = 0.245x101 = 24,7 kN 

 zaradi prometne obtežbe NB,p,1S = 0.245x562/2 = 0.245x281 = 68,8 kN (J-24.5/8) 
 

 

 

 

 

 

Na podlagi izvedene kontrole utrujanja obstoječih sider, lahko ugotovimo da le te niso ustrezna glede 

utrujanja materiala za pričakovano oz. že za dejansko projektno življensko dobo mostu. Grobo ocenjena 

življenska doba teh sider po današnjih predpisih in standardih ob upoštavanju prometne obtzežne sheme 

J-24.5/8 znaša 2-16 let. Razlike napetosti zaradi spreminjajočega se vpliva prometne obtežbe so prevelike 

glede na Kategorijo detajla utrujanja, ki pripada tem sidrom. 
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1.4 Če obstoječe sidranje v celoti odpove 

 

V nadaljevanju so prikazane rekcije in upogibni momenti sistema glavnih nosilcev enega tira za prometno 

obtežbo. In sicer za shemo J-24,5/8 na katero je bil most projektiran. Pri tem je upoštevana predpostavka, 

da glavni nosilci niso povezani med seboj v prečni smeri (vsak glavni nosilec tira deluje zase). 

Postavitev prometne obtežbe je le v srednjem polju, ki daje največje upogibne momente v srednjem polju 

nosilca in največje izvlečne reakcije na krajnih opornikih zaradi prometne obtežbe (vpliv stalne obtežbe v 

prikazu ni zajet). Najprej je izveden prikaz za statični sistem, ko so sidra na krajnih upornikih v funkciji 

(sistem A), v nadaljevanju pa za statični sistem, ko sidra ne prevzamejo več izvlečnih obremenitev (sistem 

B). 

 

Zaradi spremembe statičnega sistema je iz primerjave razvidno, da se momenti (zaradi prometne obtežbe) 

v polju srednjega nosilca pri sitemu B (sidra ne prevzamejo izvlečnih sil) povečajo za cca 2.3 krat 

(6263/2661) glede na projektirano stanje sistema A (sidra na krajnih opornikih v funkciji). Podobno je pri 

pomikih na sredini srednjega polja. Le ti se pri sistemu B povečajo cca. 2.9 krat (7.94/2.68) glede na sistem 

A. 

Pri sistemu B pride do posledično dviga nosilca na mestu krajnega opornika za cca 7.35 cm pri prometni 

obtežbi. 

 

Ker pa so glavni nosilci povezani med seboj s prečnim nosilcem nad krajnimi in vmesnimi podporami pride 

do prerazporeditve obremenitev in do tako velikih dvigov (7.35cm) nosilca nad krajni opornik v realnosti 

ne pride. Do tako velikega dviga in s tem do večjih obremenitev v polju (lahko tudi do porušitve mostu ali 

vsaj večjih/prekomernih lahko tudi trajnih deformacij) bi dejansko lahko prišlo, v primeru, prvič, da so vsi 

štirje tiri enako maksimalno obremenjeni hkrati, in drugič, da bi predhodno bila porušena vsa sidra na 

vseh štirih tirih do česar pa v realnosti ne prihaja, saj sta tira 3 in 4 precej manj obremenjena kot tira 1 in 

2, vendar te možnosti realno ne moremo izključiti. Vsled navedenega je potrebno sistem sidranja sanirati, 

do dosežemo zahtevano projektno varnost mostu. 
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A – Sidra na krajnih oprnikih v fukciji (projektiran sistem) 

 

LC4 J-24,5/8 / Tot. value 

 
 

Reactions; Rz 

 
 

Internal forces on member; My 
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Deformations on member; uz 

 
 
 

 
 
B – Sidra na krajnih oprnikih v celoti odpove 

 
LC4 J-24,5/8 / Tot. value 

 
 

Reactions; Rz 
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Internal forces on member; My 

 
 

Deformations on member; uz 
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2. SANIRANO SIDRANJE 

2.1 Obremenitve in analiza z programom SCIA ENGINEER 

 
Obremenitve in analiza sistema sanacije sidranje je narejena z računalniškim programom SCIA 
ENGINEER. Rezultati te analize so prikazni v prilogi tega statičnega računa.  
Priloga vsebuje: 

 Zasnovo sistema sanacije sidranja 

 Obtežbe in obtežne kombinacije 

 Notranje statične količine in kontrolo elementov pri mejnem stanju nosilnosti (MSN) 

 Pomike sistema zaradi prometne obtežbe (MSU) 

 Napetosti v elementih pri prometni obtežbi (MSU) za potrebe kontrole utrujanja 
 

2.2 Kontrola utrujanja 
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2.3 Priključek s sornikom 
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2.4 Sidranje konzol v betonski opornik 
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2.5 Kontrola prereza opornika 

V nadaljevanju je kontroliran zaradi izvedenih lukenj oslabljen prerez nearmiranega opornika zaradi 
izvčlenih sila na opornik. 
 
Projektno predvidena kvaliteta nearmiraneg betona opornika je MB160. Iz razpoložljive dokumentacije 
(Poročilo o izvršenem nadzorstvu ter ugotovljeni kvaliteti betona podvozov na Celovški in Titovi cesti, 
ZRMK, 1962) je razvidno, da je vgrajen beton katerega tlačna trdnost je večja od zahtevane za kvaliteto 
MB160. Izmerjene tlačne vrednosti preizkušancev (kocka) odvzetega iz betona vgrajenega v opornik 
Podvoza na Titovi cesti znašajo od 246kg/cm2 do 406kg/cm2 (povprečje 304kg/cm2, 3x5=15 
preizkušancev). 
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Iz statičnega računa je razvidno, da pri mejnem stanju nosilnosti ob upošteavnju prometne obtežne sheme 
D4 ne bo prišlo do razpok vgrajenega betona na mestu oslabljenega prereza opornika. 
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2.6 Obseg sanacije 

Pri pregledu konstrukcije je bilo ugotovljeno, da so porušena sidra v območju tirov 1 in 2, ki sta bolj 
obremenjena kot tira 3 in 4. Posledično smo mislili, da bi bilo potrebno sanacijo izvesti le v območju tirov 
1 in 2. Ker pa zaradi povezave glavnih nosilcev nad krajnim opornikom s prečnim nosilcem ne moremo 
izključiti sodelovanja med vsemi glavnimi nosilci, sistemom sidranja in krajnim prečnim nosilcem pride ob 
morebiti izvedeni sanaciji sidranja le na tiru 1 in 2 do prerazporeditev nateznih sil tudi na obstoječa sidra 
tira 3 (glej sliko reakcij/izvlečnih sil zaradi prometne obtežbe), kar bi v določenem času zaradi utrujanja 
povzročilo porušitev tudi prvega obstoječega sidra na tiru 3 (N=340 kN) in v nadaljevanju verjetno tudi 
ostalih. Vsled navedenega je potrebno izvesti sanacijo sidranja na vseh štirih tirih, da dosežemo 
zahtevano projektno varnost objekta. 
Pri tem se je potrebno zavedati tudi, da krajni prečni nosilec, ki povezuje vse glavne nosilce nad krajnim 
opornikom, ni bil projektiran za morebitne prerazporeditve obremenitev oz. izvlečnih reakcij iz območja 
posameznega tira na druge tire in je le konstruktivne narave. 
 
Obremenitev (od prometne obtežbe) obstoječih sider v primeru, da je sanacija izvedena le na tiru 1 in 2 
 
Analysis model 

 
Reactions; Rz (prometna obtežna shema, J-24,5/8) 
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3. PRILOGA: OBREMENITVE IN ANALIZA Z PROGRAMOM SCIA ENGINEER 

 

glej v nadaljevanju 



ProjectProjectProjectProject Železniški most - Podvoz Dunajska
PartPartPartPart PZI, sanacija sidranja
DescriptionDescriptionDescriptionDescription rev 0
AuthorAuthorAuthorAuthor -

1

1. Statični račun

PZI, Sanacija sidranja, Železniški most - Podvoz Dunajska

2. Analysis model

3. Contents

1.  Statični račun 1

2.  Analysis model 1

3.  Contents 1

4.  Analysis model 2

5.  Analysis model 3

6.  Analysis model 3

7.  Analysis model 4

8.  Analysis model 4

9.  Load cases 4

10.  Nonlinear combinations 5

11.  Result classes 5

12.  Cross-sections 5

13.  LC6 stalna / Tot. value 10

14.  LC3 J-24,5/8 - tir 1 / Tot. value 11

15.  LC4 J-24,5/8 - tir 1 in 2 / Tot. value 11

16.  LC5 J-24,5/8 - tir 2 / Tot. value 12

17.  LC7 J-24,5/8 - tir 1,2, 3 / Tot. value 12

18.  LC8 J-24,5/8 - tir 1, 2, 3 in 4 / Tot. value 13

19.  MSN 13

20.  Check of steel; un.check 13

21.  Check of steel; un.check 14

22.  Check of steel; un.check 14

23.  Check of steel; un.check 15

24.  Internal forces on member; My 15

25.  Internal forces on member; Vz 16

26.  Internal forces on member; N 16

27.  Internal forces on member; N 17

28.  Reactions; Rz 17

29.  Reactions; My 18

30.  P 18

31.  Deformations on member; uz 18



ProjectProjectProjectProject Železniški most - Podvoz Dunajska
PartPartPartPart PZI, sanacija sidranja
DescriptionDescriptionDescriptionDescription rev 0
AuthorAuthorAuthorAuthor -

2

32.  Deformations on member; uz 19

33.  Stress; von Mises 19

34.  Stress; von Mises 20

35.  Stress; von Mises 20

36.  Stress; Normal - 21

37.  Stress; Normal + 21

38.  Stress; Shear 22

39.  Stress; von Mises 22

40.  Stress; Normal - 23

41.  Stress; Normal + 23

42.  Stress; Shear 24

43.  Stress; von Mises 24

44.  Stress; Normal - 25

45.  Stress; Normal + 25

46.  Stress; Shear 26

47.  Stress; von Mises 26

48.  Stress; Normal - 27

49.  Stress; Normal + 27

50.  Stress; Shear 28

51.  Analysis model 28

52.  Reactions; Rz 29

53.  Analysis model 29

54.  Reactions; Rz 30

55.  Analysis model 30

56.  Reactions; Rz 31

57.  Analysis model 31

58.  Reactions; Rz 32

59.  Internal forces on member; RC2 32

60.  Internal forces on member; N, tir 1 33

61.  Internal forces on member; N, tir 1 in 2 33

62.  Internal forces on member; N, tir 2 34

63.  Internal forces on member; N, tir 1, 2 in 3 34

64.  Internal forces on member; N, tir  1, 2 ,3 in 4 35

4. Analysis model
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5. Analysis model

6. Analysis model
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7. Analysis model

8. Analysis model

9. Load cases

Name Action type LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case
LC1 lastna jeklo Permanent LG1 Self weight -Z
LC2 J-24,5/8 Variable LG2 Static Standard Short None
LC3 J-24,5/8 - tir 1 Variable LG2 Static Standard Short None
LC4 J-24,5/8 - tir 1 in 2 Variable LG2 Static Standard Short None
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Name Action type LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case
LC5 J-24,5/8 - tir 2 Variable LG2 Static Standard Short None
LC6 stalna Variable LG2 Static Standard Short None
LC7 J-24,5/8 - tir 1,2, 3 Variable LG2 Static Standard Short None
LC8 J-24,5/8 - tir 1, 2, 3 in 4 Variable LG2 Static Standard Short None

10. Nonlinear combinations

Name Description Type Load cases Coeff.
[-]

NC1 tir 1 Ultimate LC3 J-24,5/8 - tir 1 1,00
NC2 tir 1 in 2 Ultimate LC4 J-24,5/8 - tir 1 in 2 1,00
NC3 tir 2 Ultimate LC5 J-24,5/8 - tir 2 1,00
NC4 stalna Ultimate LC6 stalna 1,00
NC5 MSN tir 1 Ultimate LC3 J-24,5/8 - tir 1

LC6 stalna

2,22

1,35
NC6 MSN tir 1 in 2 Ultimate LC4 J-24,5/8 - tir 1 in 2

LC6 stalna

2,22

1,35
NC7 MSN tir 2 Ultimate LC5 J-24,5/8 - tir 2

LC6 stalna

2,22

1,35
NC8 tir 1, 2, 3 Ultimate LC7 J-24,5/8 - tir 1,2, 3 1,00
NC9 tir 1,2, 3 in 4 Ultimate LC8 J-24,5/8 - tir 1, 2, 3 in 4 1,00
NC10 MSN tir 1,2, 3 Ultimate LC6 stalna

LC7 J-24,5/8 - tir 1,2, 3

1,35

2,22
NC11 MSN tir 1,2, 3 in 4 Ultimate LC6 stalna

LC8 J-24,5/8 - tir 1, 2, 3 in 4

1,35

2,22

11. Result classes

Name List
RC1 MSN NC5 MSN

NC6 MSN

NC7 MSN

NC10 MSN

NC11 MSN
RC2 J-24,5/8 NC1

NC2

NC3

NC8

NC9

12. Cross-sections

Name KRAPRE-1
Type Uw
Detailed 60,0; 1,0; 15,0; 1,2; 0,0
Item material S 235
Fabrication welded
Flexural buckling y-y c
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

B
a 

60
,0

tha 1,0

Bb 15,0

th
b 

1,
2

A 0,0
z

 y

A [cm2] 93,6
A y, z [cm2] 31,4 58,4
I y, z [cm4] 47046,5 1765,3
I w [cm6], t [cm4] 1120938,1 36,9
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Wel y, z [cm3] 1568,2 149,5
Wpl y, z [cm3] 1887,8 262,3
d y, z [cm] 7,2 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 11,8 30,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,78 1,78
Mply +, - [kNcm] 44364,2 44364,2
Mplz +, - [kNcm] 6164,0 6164,0
Name KRAPRE-2
Type Uw
Detailed 90,0; 1,0; 15,0; 1,2; 0,0
Item material S 235
Fabrication welded
Flexural buckling y-y c
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

B
a 

90
,0

tha 1,0

Bb 15,0

th
b 

1,
2

A 0,0
z

 y

A [cm2] 123,6
A y, z [cm2] 31,3 87,2
I y, z [cm4] 126991,7 1932,5
I w [cm6], t [cm4] 2899774,4 46,9
Wel y, z [cm3] 2822,0 155,1
Wpl y, z [cm3] 3516,8 271,4
d y, z [cm] 5,9 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 12,5 45,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 2,38 2,38
Mply +, - [kNcm] 82645,7 82645,7
Mplz +, - [kNcm] 6377,1 6377,1

Name OJ1
Type HEM260
Source description Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Item material S 355
Fabrication rolled
Flexural buckling y-y b
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

z

 y

A [cm2] 219,6
A y, z [cm2] 171,0 55,7
I y, z [cm4] 31300,0 10400,0
I w [cm6], t [cm4] 1728347,1 719,0
Wel y, z [cm3] 2159,0 779,7
Wpl y, z [cm3] 2524,0 1192,0
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 13,4 14,5
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,57 1,57
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Mply +, - [kNcm] 89622,0 89622,0
Mplz +, - [kNcm] 42338,3 42338,3
Name OJ2
Type HEB260
Source description Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Item material S 355
Fabrication rolled
Flexural buckling y-y b
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

z

 y

A [cm2] 118,4
A y, z [cm2] 87,7 27,9
I y, z [cm4] 14920,0 5135,0
I w [cm6], t [cm4] 753651,1 123,8
Wel y, z [cm3] 1148,0 395,0
Wpl y, z [cm3] 1283,0 602,2
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 13,0 13,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,50 1,50
Mply +, - [kNcm] 45577,2 45577,2
Mplz +, - [kNcm] 21384,3 21384,3

Name OJ3
Type Iw
Detailed 38,0; 2,0; 30,0; 2,5; 33,0; 0,0
Item material S 355
Fabrication welded
Flexural buckling y-y b
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

B
a 

38
,0

tha 2,0

Bb 30,0

th
b 

2,
5

H
w

 3
3,

0

z

 y

A [cm2] 216,0
A y, z [cm2] 146,6 76,3
I y, z [cm4] 53327,0 11272,0
I w [cm6], t [cm4] 3544453,1 407,2
Wel y, z [cm3] 2806,7 751,5
Wpl y, z [cm3] 3207,0 1158,0
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 15,0 19,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,92 1,92
Mply +, - [kNcm] 113848,5 113848,5
Mplz +, - [kNcm] 41109,0 41109,0

Name OJ4
Type HEM260
Source description Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Item material S 355
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Fabrication rolled
Flexural buckling y-y b
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

z

 y

A [cm2] 219,6
A y, z [cm2] 171,0 55,7
I y, z [cm4] 31300,0 10400,0
I w [cm6], t [cm4] 1728347,1 719,0
Wel y, z [cm3] 2159,0 779,7
Wpl y, z [cm3] 2524,0 1192,0
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 13,4 14,5
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,57 1,57
Mply +, - [kNcm] 89622,0 89622,0
Mplz +, - [kNcm] 42338,3 42338,3

Name OJ5
Type HEB260
Source description Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Item material S 355
Fabrication rolled
Flexural buckling y-y b
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

z

 y

A [cm2] 118,4
A y, z [cm2] 87,7 27,9
I y, z [cm4] 14920,0 5135,0
I w [cm6], t [cm4] 753651,1 123,8
Wel y, z [cm3] 1148,0 395,0
Wpl y, z [cm3] 1283,0 602,2
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 13,0 13,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,50 1,50
Mply +, - [kNcm] 45577,2 45577,2
Mplz +, - [kNcm] 21384,3 21384,3

Name OJ6
Type HEB260
Source description Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Item material S 355
Fabrication rolled
Flexural buckling y-y b
Flexural buckling z-z c
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �
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z

 y

A [cm2] 118,4
A y, z [cm2] 87,7 27,9
I y, z [cm4] 14920,0 5135,0
I w [cm6], t [cm4] 753651,1 123,8
Wel y, z [cm3] 1148,0 395,0
Wpl y, z [cm3] 1283,0 602,2
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 13,0 13,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 1,50 1,50
Mply +, - [kNcm] 45577,2 45577,2
Mplz +, - [kNcm] 21384,3 21384,3

Name OJ7
Type Rectangle
Detailed 23,0; 3,0
Item material S 355
Fabrication general
Flexural buckling y-y d
Flexural buckling z-z d
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �

H
 2

3,
0

B 3,0

z

 y

A [cm2] 69,0
A y, z [cm2] 57,5 57,5
I y, z [cm4] 3041,8 51,8
I w [cm6], t [cm4] 2032,3 188,9
Wel y, z [cm3] 264,5 34,5
Wpl y, z [cm3] 396,8 51,7
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 1,5 11,5
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 0,52 0,52
Mply +, - [kNcm] 14084,6 14084,6
Mplz +, - [kNcm] 1837,1 1837,1

Name OJ8
Type Circle
Detailed 10,0
Item material S 355
Fabrication general
Flexural buckling y-y d
Flexural buckling z-z d
Lateral torsional buckling Default
Use 2D FEM analysis �
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D 10,0

z

 y

A [cm2] 78,5
A y, z [cm2] 70,5 70,5
I y, z [cm4] 490,9 490,9
I w [cm6], t [cm4] 0,0 983,7
Wel y, z [cm3] 98,2 98,2
Wpl y, z [cm3] 166,7 166,7
d y, z [cm] 0,0 0,0
c YUCS, ZUCS [cm] 5,0 5,0
α [deg] 0,00
A L, D [m2/m] 0,31 0,31
Mply +, - [kNcm] 5914,9 5914,9
Mplz +, - [kNcm] 5914,9 5914,9

13. LC6 stalna / Tot. value
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14. LC3 J-24,5/8 - tir 1 / Tot. value

15. LC4 J-24,5/8 - tir 1 in 2 / Tot. value
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16. LC5 J-24,5/8 - tir 2 / Tot. value

17. LC7 J-24,5/8 - tir 1,2, 3 / Tot. value



ProjectProjectProjectProject Železniški most - Podvoz Dunajska
PartPartPartPart PZI, sanacija sidranja
DescriptionDescriptionDescriptionDescription rev 0
AuthorAuthorAuthorAuthor -

13

18. LC8 J-24,5/8 - tir 1, 2, 3 in 4 / Tot. value

19. MSN

MSN 1.35xG+1.45x1.53xP

20. Check of steel; un.check
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21. Check of steel; un.check

22. Check of steel; un.check
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23. Check of steel; un.check

24. Internal forces on member; My



ProjectProjectProjectProject Železniški most - Podvoz Dunajska
PartPartPartPart PZI, sanacija sidranja
DescriptionDescriptionDescriptionDescription rev 0
AuthorAuthorAuthorAuthor -

16

25. Internal forces on member; Vz

26. Internal forces on member; N
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27. Internal forces on member; N

28. Reactions; Rz
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29. Reactions; My

30. P

prometna obztežna 1.0xP
J-24,5/8

31. Deformations on member; uz
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32. Deformations on member; uz

33. Stress; von Mises
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34. Stress; von Mises

35. Stress; von Mises
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36. Stress; Normal -

37. Stress; Normal +
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38. Stress; Shear

39. Stress; von Mises
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40. Stress; Normal -

41. Stress; Normal +
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42. Stress; Shear

43. Stress; von Mises
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44. Stress; Normal -

45. Stress; Normal +



ProjectProjectProjectProject Železniški most - Podvoz Dunajska
PartPartPartPart PZI, sanacija sidranja
DescriptionDescriptionDescriptionDescription rev 0
AuthorAuthorAuthorAuthor -

26

46. Stress; Shear

47. Stress; von Mises
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48. Stress; Normal -

49. Stress; Normal +
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50. Stress; Shear

51. Analysis model
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52. Reactions; Rz

53. Analysis model



ProjectProjectProjectProject Železniški most - Podvoz Dunajska
PartPartPartPart PZI, sanacija sidranja
DescriptionDescriptionDescriptionDescription rev 0
AuthorAuthorAuthorAuthor -

30

54. Reactions; Rz

55. Analysis model
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56. Reactions; Rz

57. Analysis model
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58. Reactions; Rz

59. Internal forces on member; RC2
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60. Internal forces on member; N, tir 1

61. Internal forces on member; N, tir 1 in 2
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62. Internal forces on member; N, tir 2

63. Internal forces on member; N, tir 1, 2 in 3
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64. Internal forces on member; N, tir 1, 2 ,3 in 4















GROBI SEZNAM MATERIALA             Seznam materiala je narejen za 1/4 mostu Rev.0 Stran: 1

Investitor:        Slovenske železnice Nacrt: Strani: 2

Objekt: Sanicija sidranja mostu - Podvoz Dunajska km 565+095 Sanicija sidranja mostu - Podvoz Dunajska Datum: 29.8.2016

Faza: PZI Stevilka nacrta:

Pozicija Kosov Predmet Profil Debelina Sirina Dolzina % Masa/m Masa/kos Skupna masa/m Skupna masa/kos Material Opomba

1 1 Plocevina 20,00 500,00 947,00 100,00 74,34 74,34 S355J2

2 4 Plocevina 20,00 500,00 749,00 100,00 58,80 235,19 S355J2

3 10 Plocevina 20,00 260,00 745,00 100,00 30,41 304,11 S355J2

4 2 Plocevina 20,00 260,00 1149,00 100,00 46,90 93,80 S355J2

5 2 Plocevina 20,00 260,00 1149,00 100,00 46,90 93,80 S355J2

6 4 Plocevina 20,00 230,00 250,00 100,00 9,03 36,11 S355J2

7

8 2 Plocevina 30,00 495,00 880,00 100,00 102,58 205,17 S355J2

9 1 Plocevina 30,00 415,00 495,00 100,00 48,38 48,38 S355J2

10 7 Plocevina 30,00 415,00 495,00 100,00 48,38 338,64 S355J2

11

12 14 Plocevina 10,00 230,00 230,00 100,00 4,15 58,14 S355J2

13 14 Plocevina 15,00 230,00 230,00 100,00 6,23 87,21 S355J2

14

15 4 Plocevina 15,00 395,00 426,00 100,00 19,81 79,26 S355J2

16 4 Plocevina 15,00 145,00 268,00 100,00 4,58 18,30 S355J2

17

18 16 Plocevina 65,00 340,00 520,00 100,00 90,21 1443,40 S355J2

19

20 2 Plocevina 25,00 300,00 1569,00 100,00 92,37 184,75 S355J2

21 2 Plocevina 25,00 300,00 2092,00 100,00 123,17 246,33 S355J2

22 1 Plocevina 20,00 355,00 1482,00 100,00 82,60 82,60 S355J2

23 1 Plocevina 20,00 355,00 2005,00 100,00 111,75 111,75 S355J2

24 63 Plocevina 20,00 125,00 225,00 100,00 4,42 278,18 S355J2

25 5 Plocevina 20,00 110,00 225,00 100,00 3,89 19,43 S355J2

26 5 Plocevina 15,00 221,00 400,00 100,00 10,41 52,05 S355J2

27 4 Plocevina 15,00 219,00 700,00 100,00 18,05 72,20 S355J2

28 5 Plocevina 20,00 125,00 190,00 100,00 3,73 18,64 S355J2

29 5 Plocevina 20,00 110,00 190,00 100,00 3,28 16,41 S355J2

30

31

32 SEZNAM NI ZA NAROČILO ODREZNIH DOLŽIN delna vsota 4198 kg

33 ZA NAROČILO ODREZNIH DOLŽIN  JE POTREBNO PREDHODNO IZDELATI DELAVNIŠKE RISBE

34



GROBI SEZNAM MATERIALA             Seznam materiala je narejen za 1/4 mostu Rev.0 Stran: 2

Investitor:        Slovenske železnice Nacrt: Strani: 2

Objekt: Sanicija sidranja mostu - Podvoz Dunajska km 565+095 Sanicija sidranja mostu - Podvoz Dunajska Datum: 29.8.2016

Faza: PZI Stevilka nacrta:

Pozicija Kosov Predmet Profil Debelina Sirina Dolzina % Masa/m Masa/kos Skupna masa/m Skupna masa/kos Material Opomba

35 1 Profil HEM260 12600,00 172,00 2167,20 2167,20 S355J2

36 1 Profil HEB260 28700,00 93,00 2669,10 2669,10 S355J2

37 1 Profil HEW 300x25/330X20 3700,00 180,55 668,04 668,04 S355J2 Varjeni profil

SEZNAM NI ZA NAROČILO ODREZNIH DOLŽIN. delna vsota 5504 kg

ZA NAROČILO ODREZNIH DOLŽIN  JE POTREBNO PREDHODNO IZDELATI DELAVNIŠKE RISBE

Skupna masa za 1/4 mostu 9703 kg

Vijačne zveze HV 10.9 M24, EN 14399-1, K1 + varovalne matice DIN 7967 Dodatek na zvare in vijake 5% 485 kg

Skupaj za 1/4 mostu 10188 kg

Celotna teža za celoten most 40751 kg

38

39             Seznam materiala je narejen za 1/4 mostu 

40 SORNIKI

41 7 Profil F 90 Nepomično ležišče 252,00 50,00 12,60 88,20 30 Cr Ni Mo 8 Sornik

42 7 Profil F 90 Pomično ležišče 282,00 50,00 14,10 98,70 30 Cr Ni Mo 8 Sornik

43 14 Profil F 125/F 90 40,00 46,40 1,86 25,98 30 Cr Ni Mo 8 Obroč

Vijačne zveze kv 8.8 M16 EN 15048-1 + varovalne matice DIN 7967

44

45             Seznam materiala je narejen za 1/4 mostu 

46 NAVOJNE PALICE M56

47 Izvedba 1--Varovanje navojne palice proti odvitju leplenjem -- Lepilo Locktite za visokokvalitetne vijake (8.8)

48 32 Navojna palica M56-Valjan navoj!! 1200,00 19,35 619,20 8.8 DIN796 / 8.8

49 64 Matica M56 1,42 90,88 8 SIST EN ISO 4032

50 64 Podložka A57 0,43 27,52 HV300 SIST EN ISO 7989

51 EN 15048-1

52             Seznam materiala je narejen za 1/4 mostu 

53 izvedba 2--  Varovanje navojne palice proti odvitju -- Kronska matica z razcepko

54 64 Matica M56 1,42 90,88 8 DIN 935-1

55 64 Razcepka 8x90 0,43 27,52 HV300 DIN 94

56

57

58             Seznam materiala je narejen za 1/4 mostu 

59 LEPLJENA SIDRA

60 14 Sidrni vijak HAS-E M30X270/70 1,00 14,00 HILTI

61

62



Objekt: Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Načrt: 3 Načrt gradbenih konstrukcij

Projekt št.: 117/19

Načrt št.: P13/2016

Faza: Izvedbeni načrt (IZN)

POPISI DEL

Datum: 11.6.2019 Rev.1
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OPOMBE K POPISU DEL

Splošno

1 Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim 
načrtom (grafike, tehnična poročila)

2 V posameznih postavkah je zajeto: dobava materiala, vgradnja materiala in gradbena pomoč inštalaterjem, 
razen kjer je eksplicitno drugače navedeno

3 Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi 
obvestiti projektanta in investitorja

4 Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v 
smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.

5 Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi 
objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni 
pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.

6 Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral 
priskbeti sam na svoje stroške.   

7 Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja  
8 Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in 

v skladu z dobro gradbeno prakso.
9 Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo

10 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih 
postavkah:

* vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo  izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);

* vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer 
ga ne bo možno deponirati na gradbišču;

* vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in 
odstranitev gradbišča;

* vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov

* stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne 
operativne sestanke vel. cca 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem

* vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč 
zaradi poškodb med gradnjo itd.

* stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)

* vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev 
Varnostnega načrta

* stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno

* stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
* stroški dela v nagnjenem terenu
* stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.

11 Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtrih, 
detajlih in opisih.

12 V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
13 V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z 

detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. 
Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.

14 Pred pričetkom izvajanja del je mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali 
na kvaliteto, sigurnost in trajnost elementovl za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.

15 Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi 
če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih 
sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture.
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Demontažna in rušitvena dela

* V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse ukrepe za varno delo, zaščito gradbišča in komunikacij, vse 
transporte, nalaganje in odvoz gradbenega odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom 
komunalne takse, ter po končanih delih priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki vključno s 
predpisanimi evidenčnimi listi. Ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur.l.št. 34/2008.

* Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno 
deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.

* Vsi potrebni odri in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej

* Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
* Obvezno upoštevati zaščitne mere.
* Obvezno je ločevanje ruševin oz. odstranjenih materialov.
* Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu z upoštevanjem rušitvenega elaborata.
* V ceni morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, 

stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški začasnega 
deponiranja na gradb. deponijah, strošek transporta gradbenih odpadkov na trajno deponijo vključno s 
plačilom taks na deponiji in pridobitev evidenčnih listov kot dokazilo o odlaganju odpadkov za konkretno 
gradbišče.

* Ruševine se v celoti odstranijo in niso primerne kot zasipni material.
* Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta 

PZI.
* V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe

* Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora 
izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V 
primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno 
pravilno.

Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta.

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela za rušitvena dela

* vse potrebne transporte (vsi manipulativnimi stroški)

* vsa potrebna merjenja

* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

* povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem

* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …

* skladiščenje materiala na gradbišču

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

Zemeljska dela

* Pred izvedbo temeljev mora gradbeno jamo pregledati in prevzeti geomehanik ter potrditi predpostavljene 
vrednosti in način temeljenja ali podati navodila za pogoje temeljenja in predpisati ukrepe za morebitno 
sanacijo temeljnih tal na posameznih globinah temeljenja.

* Tehnologija izvedbe izkopa in varovanja gradbene jame je predmet izvajalca. Pred potrditvijo načina izkopa 
in varovanja je potrebno pridobiti potrditev projektnata gradbenih konstrukcij in geomehanika. Po 
opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mneneje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.

* Izvajalec je dolžan pri izvedbi izkopov prestaviti vse obstoječe inštalacijske vode: fekalno in meteorno 
kanalizacijo, elektroinštalacijo, telefon, vodovod, plinovod...

stran 3/14



Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa 
če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je potrebno izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja 
posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum.

* Ves vgradni material mora imeti ustrezne ateste, mora biti vgrajen po predpisih in mora ustrezati veljavnim 
predpisom in standardom. 

* Pri postavkah, kjer je določen odvoz odpadnega materiala oziroma ruševin (gradbeni odpadki) na trajno 
deponijo pomeni, da za odvoz poskrbi izvajalec.

* Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, 
normativov ter skladno z obveznimi standardi.

* Obračun izvršenih količin predstavlja netto izkopane količine v raščenem stanju. 
* Obračun izvršenih količin predstavlja netto zasipne količine v utrjenem stanju.
* Izkop gradbene jame mora biti izveden na način, ki ustreza kvaliteti in lastnosti zemljin (glej Geotehnično 

poročilo). 
* Dno gradbene jame mora biti izvedeno ravno s točnostjo ±3 cm na dolžini letve 3,00 m. Za nasipavanje 

mora biti uporabljen izbran čisti gramozni material.
* Zasipavanje je izvajati v slojih, z utrjevanjem vsakega sloja posebej tako, da je posedanje materiala 

zmanjšano na minimum. Modul utrjevanja nasipa je odvisen od predvidenih površinskih obremenitev.

* Dejansko potrebne module zbitosti določi geomehanik.
* Nasip mora imeti tudi funkcijo drenažnega sloja, da se prepreči zbiranje vode v področju vkopanih zidov in 

temeljev. 
* Lokacijo deponije za nasipni material določiti z načrtom "Organizacija gradbišča". 
* Ves odvečni material transportirati izven gradbišča na trajno deponijo. 
* Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta 

PZI.
* V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe

* Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora 
izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V 
primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno 
pravilno.

* Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, 
nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela za zemeljska dela
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
* vsa potrebna merjenja
* vse potrebne zakoličbe
* vse potrebne gradbene profile
* vse potrebno delo in material
* ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu ali miniranju

* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …
* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
* povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
* čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
* plačilo dajatev za trajno deponijo
* skladiščenje materiala na gradbišču
* eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. 

Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
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Betonska dela

* Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, 
normativov ter skladno z obveznimi standardi (SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 13670, SIST EN 10080, 
tolerance ravnine betonov po DIN 18202).

* Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.

* Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta 
PZI.

* Izvajalec je dolžan pred pričetkom del izdelati projekt betona, ki bo potrjen s strani pooblaščene institucije. V 
ceni morajo biti vključeni vsi ukrepi in elemeni, ki bodo izhajali iz potrjenega projekta betona (upoštevati 
kakovost betona iz Načrta gradbenih konstrukcij - statika).

* Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavninimi predpisi v kvaliteti predpisani v statičnem 
računu in izdelana točno po armaturnih načrtih. Pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem v 
zahtevanem položaju.

* Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere.

* V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

* Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, 
nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).

* Za posamezne vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati enako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto 
cementa istega proizvajalca.

* Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v 
statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.

* Za obliko in mesto ev. delovne rege ali prekinitve betoniranja se je potrebno predhodno dogovoriti s 
projektantom statike.

* Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora 
izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V 
primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno 
pravilno.

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* izdelava betona

* vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela za betonska dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)

* vsa potrebna merjenja

* vse delavniške načrte izdela izvajalec

* zgoščevanje in negovanje betona (močenje, zaščita pred mrazom, soncem, vetrom, tresljaji itd.)

* dobava in montaža

* vse potrebno delo in material

* ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* vgradnjo vseh sider oz kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela

* ves potrebni glavni in pomožni pritrdilni in vezni material

* čiščenje opažev po montaži armature

* čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja

* manjša popravila opažev med betoniranjem

* vmetavanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem

* čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje 
armature k opažu

* kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih

* za vidne konstrukcije je potrebno vgrajevati eanako kvaliteto mešanice betona in enako kvaliteto cementa 
istega proizvajalca

* čiščenje gradbišča, objekta in konstrukcijskih elemntov zaradi betoniranja

* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …

* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

* povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem

* skladiščenje materiala na gradbišču

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
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Ključavničarska in montažna dela

* Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, 
normativov ter skladno z obveznimi standardi.

* Hidroizolacije - bitumenski izdelki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 13707 in 13969.
* Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta 

PZI.
* V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe

* Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in 
podobno).

* Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, 
nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).

* Pri vzidavah upoštevati nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.

* Pred izvedbo ometov je potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage.
* Ščitenje že vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo.
* Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora 

izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V 
primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno 
pravilno.

* V ceni na enoto zajeti tudi: izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), 
sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije in pisne 
potrditve s strani pooblaščenega inštituta, komplet z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom ter montažo z 
ustreznim avtodvigalom.

Tehnični načrt mora vsebovati:
* pregled vseh tehničnih karakteristik materiala oz. proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz           

načrta
* poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
* izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s 

strani pooblaščene institucije v Sloveniji za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij.

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)

* vsa potrebna merjenja

* dobava in montaža

* montažo konstrukcij z avtodvigalom ter vsemi platoji za postavitev dvigala in premiki do mesta montaže

* vse potrebno delo in material

* ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material

* ves morebitne poškodbe antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij je potrebno popraviti na licu mesta

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* vse priprave in čiščenje podlag

* vse potrebna sidranja opečnih in siporeks zidov v betonske konstrukcije

* vso zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb

* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …

* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

* povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* skladiščenje materiala na gradbišču

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
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Ostala gradbena dela

* Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, 
normativov ter skladno z obveznimi standardi.

* Hidroizolacije - bitumenski izdelki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 13707 in 13969.
* Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta 

PZI.
* V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe

* Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in 
podobno).

* Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo 
del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, 
nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).

* Pri vzidavah upoštevati nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.

* Pred izvedbo ometov je potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage.
* Ščitenje že vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo.
* Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora 

izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V 
primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno 
pravilno.

Tehnični načrt mora vsebovati:
* pregled vseh tehničnih karakteristik materiala oz. proizvoda predvidenega za vgradnjo, po zahtevah iz     

načrta
* poročilo o laboratorijskih preizkavah proizvodov predvidenih za vgradnjo
* izjavo dobavitelja, da bo do tehničnega pregleda objekta pridobil poročilo o laboratorijskih preizkavah tudi s 

strani pooblaščene institucije v Sloveniji za materiale, ki bodo imeli laboratorijska poročila tujih institucij.

Pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
* vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)

* vsa potrebna merjenja

* dobava in montaža

* vse potrebno delo in material

* ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

* vse priprave in čiščenje podlag

* vse potrebna sidranja opečnih in siporeks zidov v betonske konstrukcije

* vso zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb

* vse dilatacije - stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne 
dilatacije, prehodi instalacij

* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …

* usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

* povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem

* čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu

* skladiščenje materiala na gradbišču

* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu

* preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
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Objekt: Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095
Datum:11.06.2019 Rev.1

                   R E K A P I T U L A C I J A

1. Pripravljalna dela

2. Tesarska dela

3. Gradbena dela

4. Ključavničarska in montažna dela

5. Stroški obremenilne preizkušnje

6. Stroški nadzora

7. Stroški upravljalca

8. Tehnična dokumentacija

9. Razna nepredvidena dela

Sanacija sidranja:

DDV- 22%

SKUPAJ z DDV:
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Objekt: 
Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Datum:11.06.2019 Rev.1

Poz. Opis del Enota Količina Cena/en. Znesek €

1. Pripravljalna dela

1.1. Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti,
instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko
tehničnih pogojev, začasne transportne poti, oznakami
gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in
vzpostavitev prvotnega stanja na uporabljenih
površinah. ocena 1.00

1.2. Izvedba preiskav betona obstoječega opornika z
namenom preveriti dejanske današnje mehanske
karakteristike betona obstoječega betonskega opornika
v območju, kjer je predvideno sidranje novega sistema
sidranja v opornik. Predvidena je izvedba sondažnega
odvzema vzorcev betona na površini in v jedru
opornika. Sonde se izvedejo na 4 različnih lokacijah (po
dve na opornik). Pozicije sondiranja se uskladi s
projektantom, nadzorom in naročnikom. Vključeno
odvzem vzorcev, preiskava vzorcev in izdelava
poročila. Vključeni vsa varovanja, odri, potrebni stroji,
oprema, naprave in transporti. ocena 1.00

1.3. Izdelava geodetskega in gradbenega posnetka 
obstoječega konstrukcije mostu in krajnih opornikov v 
območju namestitve novega sistema sidranja za 
potrebe izdelave delavniških in montažnih risb jeklene 
konstrukcije novega sistema sidranja. ocena 1.00

1.4. Izdelava delavniških in montažnih risb nosilne jeklene
konstrukcije novega sistema sidranja ob upoštevanju
geodetskega posnetka obstoječega stanja in PZI
načrta. ocena 1.00

1.5. Stroški za zaporo tirov, ovire in zamude v prometu,
čuvajska služba, organizacija in koordinacija pri
vodenju v času izvajanja del.
- obračun po dejanskih fakturah ocena 1.00

1.6. Izvajalec del mora izdelati/zagotoviti lasten varnostni
načrt, ki bo prilagojen tehnologiji izvajalca in ki bo
vključeval tudi varnostni načrt, ki je sestavni del
projekta (za posebnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz
železniškega prometa) in ki mora biti posredovan v
pregled in potrditev upravljalcu železniškega prometa. 

ocena 1.00
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Objekt: 
Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Datum:11.06.2019 Rev.1

Poz. Opis del Enota Količina Cena/en. Znesek €

1.7. Izvajalec mora izdelati svoj Elaborat tehnologije 
izvajanja del, odvisen od njegove tehnologije, 
organiziranosti gradbišča in uporabe delovnih sredstev 
in strojev ter delovne sile. Izvajalčev Elaborat 
tehnologije izvajanja del mora biti usklajen z 
Elaboratom tehnologije prometa in Varnostnim 
načrtom. ocena 1.00

Pripravljalna dela skupaj:

2. Tesarska dela

2.1. Dobava, izdelava in demontaža opaža za zalivanje
sidrnih lukenj vključno z začasnim podpiranjem.
Vključeni vsi transporti. m2 72.00

2.2. Dobava, montaža in odstranitev začasnih odrov za
potrebe izvedbe lukenj v betonu, zalivanja betona in za
potrebe montaže jeklene konstrukcije. ocena 1.00

Tesarska dela skupaj:

3. Gradbena dela

3.1. Strojna in ročna Izvedba/vrtanje 36 lukenj za sidranje
jeklenih konzolnih nosilcev v obstoječ betonski opornik.
Globina luknje 125 cm, premer do 50 cm. Izvedba po
fazah in po tehnologiji izvajalca. Vključeni vsi
pripomočki in stroji, ter vsi transporti ter odvoz
izdolbenega materiala najprej na začasno in trajno
deponijo. m3 9.00

3.2. Izvedba zalitja 36 lukenj z betonom ob predhodni
vgradnji jeklenih konzolnih nosilcev. Globina luknje
125cm, premer do 50cm. Izvedba po fazah in v skladu
z tehnologijo izvajalca. Ostanek betona se odkleše.
Površina se poravna in finalno obdela. Po potrebi se
izvede injiciranje prostora med novim in starim
betonom. S kontrolo je potrebno zagotoviti, da se
porabi vsa količina betona potrebna za popolno in tesno 
zalitje. Beton: C25/30, PV-II; XF2; XD1, XC4, neskrčljivi
beton, frakcija 0-16mm. Izdelava v skladu z SIST EN
13670. Izvedbeni razred 2.

Opomba: Vstavitev jeklenih konzolnih nosilcev v
betonske luknje je zajeta v ključavničarskih delih.

m3 9.00

Gradbena dela skupaj:
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Objekt: 
Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Datum:11.06.2019 Rev.1

Poz. Opis del Enota Količina Cena/en. Znesek €

4. Ključavničarska in montažna dela

4.1. Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij - 
Novega sistema sidranja - jeklo S355 J2 
(EXC3+dodatne zahteve), vse peskano in zaščiteno s 
premazi (razred C4, H, skupna debelina barve 280 
mikronov),-vijačni material kvalitete HV 10.9.8, dimenzij 
in oblik po statičnem računu in PZI načrtu in predhodno 
izdelanih delavniških risbah, v ceni na enoto zajeti tudi: 
, vstavljanje jeklenih konzolnih nosilcev v luknje v 
betonskem oporniku z začasnim podpiranjem pred 
zalitjem; vse pomožne konstrukcije potrebne za 
natančno montažo ter ustrezni dvigal in ostala 
transportnima sredstva in pripomočki. V teži zajet ves 
vijačni material in zvari.  Vse vijačne zveze morajo biti 
varovane proti odvitju. Zajeta vstavitev jeklenih 
konzolnih nosilcev v betonske luknje ter višinska in 
smerna nastavitev ter začasna fiksacija do zalitja in 
dosežene projektne tlačene trdnosti betona. Vključena 
tudi sanacija obstoječe protikorozijske zaščite  mostu v 
območju montažnega varjenja in sicer 1 m na vsako 
stran.
Dodatne zahteve:
- Stopnja priprave površin jeklenih elementov mora biti

P3 v skladu z EN ISO 8501-3.
 - Vsi zvari morajo biti gladko brušeni.
 - Nadvišanje sočelnih zvarov ne sme ne presegati 10% 
širine zvara. Izvedeni morajo biti z gladkim prehodom v 
površino pločevine oziroma osnovnega materiala 
profila.
 - Varjenje sočelnih se izvede ob pomoči iztečnih 
talonov, ki morajo biti po varjenju odstranjeni. Na robu 
pločevin (pasnic profilov) morajo biti zvari pobrušeni v 
smeri delovanja napetosti do roba pločevine (pasnice 
profila).
 - Varjenje ušes za priključek sornikov je potrebno 
izvesti z gladkim prehodom z predvidenim radijem, 
narejenim z mehansko obdelavo ali s plamenskim 
rezanjem pred varjenjem, zatem brušenje zvara 
vzporedno pločevino ušesa, da se prečni zvar na robu 
povsem odstrani.
 - Konci zvara morajo biti pazljivo obrušeni, da se 
odstranijo vse zajede, ki bi lahko bile prisotne.
 - Kotni zvari morajo biti pobrušeni tako, da se ustvari 
gladek prehod v pločevino. Pri tem ne sme biti 
zmanjšana projekta predvidene debelina zvara.
 - Poleg 100% vizualne kontrole je potrebno pri vseh 
zvarih opraviti 100% kontrolo z PT ali MT.
 - Pri vseh sočelnih zvarih je potrebno dodatno poleg 
vizualne in PT ali MT kontrole opraviti tudi 100% 
kontrolo z UZ ali RT. kg 40,751.00
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Objekt: 
Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Datum:11.06.2019 Rev.1

Poz. Opis del Enota Količina Cena/en. Znesek €

4.2. Izdelava, dobava in montaža sistema sornikov premera 
90 mm, različnih dolžin iz materiala: SIST EN 10083-3, 
dobavljeno v poboljšanem stanju, 30CrNiMo8 (QT); 
w.nr. 1.6580.  Pri vsake sorniku še varovalna obroča iz 
enakega materiala ter  vijačna zveza za varovanje 
sornika, SIST EN 15048-1, kvalitete 8.8 (EN ISO 898) 
in  dodatno varovalna matica proti odvitju DIN 7967.  
Dobavljeno v črnem stanu (ne sme biti cinkano). 
Zaščiteno s premazi (razred C4, H, skupna debelina kos 28.00

4.3. Izdelava, dobava in montaža sistema navojnih palic 
M56 dolžine nad 1200 mm z maticami in podložkami:  
SIST EN 15048-1; Valjan navoj (NE rezan); kvalitete 
8.8 (EN ISO 898); matice kvalitete 8; podložke HV300; 
varovanje proti odvitju – uporaba lepila  za varovnje 
navojnih zvez proti odvitju (npr. Loctite 577) za 
visokokvalitetne vijake (8.8), zunanja uporaba; varianta 
uporaba kronske matice (kvaliteta 8, DIN 935-1) z 
razcepko (HV300, DIN 94). Dobavljeno v črnem stanu 
(ne sme biti cinkano). Zaščiteno s premazi (razred C4, 
H, skupna debelina barve 280 mikronov). 2. Navojne 
palice z maticami in podložkami morajo biti dobavljeni z 
potrdili o kvalitete stopnje 3.1.

 Navojne palice M56 morajo biti dodatno 100% (celoten 
obseg in dolžina vseh palic) MT pregledane 
(magnetofluksna metoda EN 10228-1, kriterij 
sprejemljivosti EN 26157-1). Kontrola mora biti 
izvedena v poboljšanem stanju materiala. Navoji 
morajo biti brez nepravilnosti, zajed in razpok (kalilnih). kos 128.00

4.4. Dobava in vgradnja lepljenih sider  HILTI HVU HAS-E 
M30X270/70. vgradnja v skladu z navodili proizvajalca.

kos 56.00

4.5. Najem in uporaba dveh lokomotiv z vsem potrebnim 
osebjem za potrebe privijanja (napenjanja) navojnih 
palic. Za izničenje dviga na sidriščih zaradi stalne 
obtežbe. ur 16.00

Ključavničarska in montažna dela skupaj:

5. Stroški obremenilne preizkušnje
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Objekt: 
Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Datum:11.06.2019 Rev.1

Poz. Opis del Enota Količina Cena/en. Znesek €

5.1. Izvedba obremenilne preizkušnje. Poleg same
obremenilne preizkušnje vključeni stroški izdelave
program obremenilne preizkušnje, ki ga morata potrditi
odgovorni projektant in nadzor. Vključen strošek
izdelava poročila o izvedeni obremnilni preizkušnji in
primerjavi s projektno predvidenim obnašanjem.

ocena 1.00

5.2. Najem in uporaba dveh lokomotiv z vsem potrebnim 
osebjem za potrebe obremenilne preizkušnje. ur 16.00

Stroški obremenilne preizkušnje skupaj:

6. Stroški nadzora

6.1. Strošek nadzora po ZGO ocena 1.00

6.2. Strokovni nadzor kontrole kvalitete izdelave nosilne
jeklene konstrukcije z izdelavo končnega poročila. ocena 1.00

Stroški nadzora skupaj:

7. Stroški upravljalca

7.1. Stroški upravljalca pri izvajanju gradbenih del.
Upravljanje proge v času gradnje - sodelovanje
upravljavca proge pri izvedbi del, vpis in razpis zapor,
vklop in izklop vozne mreže; ocena 1.00

7.2. Komisija za fazne in končne preglede; ocena 1.00

Stroški upravljalca skupaj:

8. Tehnična dokumentacija

8.1. Projektantski nadzor dan 10.00

8.2. Izdelava projekta izvedenih del - PID in NOV
dokumentacije kos 1.00

Tehnična dokumentacija skupaj:
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Objekt: 
Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095

Datum:11.06.2019 Rev.1

Poz. Opis del Enota Količina Cena/en. Znesek €

9. Razna nepredvidena dela

9.1. Razna nepredvidena dela
- ocena: 10% vseh del ocena 1.00

Razna nepredvidena dela skupaj:

Sanacija sidranja:

DDV 22%

Skupaj z DDV:
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1. UVOD 

Po naročilu podjetja Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. iz Ljubljane smo v okviru Dopolnitve 
projekta Sanacije sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 (podvoz Dunajske ceste v Ljubljani) na progi 
št. 50 Ljubljana – Sežana izdelali (Naročilnica št. 137/2019) Projektantski elaborat tehnologije izvajanja 
del. 
Kot osnova za izdelavo Projektantskega elaborata tehnologije izvajanja del nam je služil Izvedbeni načrt 
številka P13/2016 podjetja RAZPON d.o.o. iz Ljubljane izdelan v letu 2016: 

• NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 
INVESTITOR:  SŽ - Infrastruktura d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost,  

Služba za gradbeno dejavnost, Pisarna Ljubljana, Masarykova 15 Ljubljana 
OBJEKT:  Sanacija sidranja - Podvoz Dunajske v km 565+095 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: IZVEDBENI NAČRT 
ZA GRADNJO:    VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (ZEKom-1/109-2012) 
PROJEKTANT:    RAZPON, d.o.o., Ljubljana 
ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: P13/2016, Ljubljana, avgust 2016 
 
Projektantski elaborat tehnologije izvajanja del se je izdelal z namenom, da se definirajo postopki izvedbe 
del oziroma posamezne faze, ki bodo vplivale na izvajanje železniškega prometa. Ocenjen je tudi potreben 
čas za izvedbo posameznih postopkov oziroma faz. To pa je potrebno za izdelavo elaborata tehnologije 
prometa in Varnostnega načrta. 
 
V fazi izdelave projektne dokumentacije izvajalec še ni znan. Ko bo izvajalec izbran mora le ta izdelati svoj 
Elaborat tehnologije izvajanja del, odvisen od njegove tehnologije, organiziranosti gradbišča in uporabe 
delovnih sredstev in strojev ter delovne sile. Izvajalčev Elaborat tehnologije izvajanja del mora biti usklajen 
z Elaboratom tehnologije prometa in Varnostnim načrtom.  
 

2. OMEJITEV HITROSTI VLAKOV 

Po podatkih podjetja Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. je na območju postaje zaradi kretnic 
hitrost vlakov omejena na 40 km/h. Obravnavani objekt se nahaja na postajnem območju. 
 

3. DROGOVI VOZNE MREŽE IN SVTK KABLI 

Drogovi vozne mreže so locirani tik pred oz. tik za opornikoma in so sidrani v krila objekta. Tako so izven 
območja predvidene sanacije, oziroma so dovolj oddaljeni, da sama sanacija sidrišč ne bo vplivala ne 
temelje vozne mreže. 
Sama sanacija sidranja ne posega v potek SVTK kablov. 
 

4. POSEGI V TIRE 

Sanacija sidranja ne posega v tire - tiri ostanejo na mestu in v funkciji. 
 

5. ZASNOVA SANACIJE SIDRANJA 

Pri zasnovi novega sistema sidranja smo upoštevali sledeče: 

• Obstoječa sidra ni možno uporabiti v okviru novega sistema sidranja (zaradi utrujanja so pretrgana, 

material neprimeren za varjenje). 

• Ne poznamo kvalitete sider, ki so bila po letu 1987 zamenjana in so se znova pretrgala, 
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• Omejene možnosti, ki nam jih omogoča obstoječa geometrija v območju sidranja. 

• Sistem naj bi prevzemal le izvlečne sile ne pa tudi tlakov. Le ti se prenašajo v opornik kot sedaj s 

pomočjo obstoječih tlačnih ležišč. 

• Želeli smo sistem, ki bi bo omogočal hitro in enostavno zamenjavo morebiti poškodovanih na 

utrujanje najbolj občutljivih elementov (navojne palice) brez dodatnih posegov v betonski opornik. 

• Zahtevo naročnika, da je rekonstruirano sidranje dimenzionirano najmanj za kategorijo proge D4 

(225 kN/os in 80 kN/m) 

• Rekonstruirano sidranje je projektirano v skladu z zahtevami standardov EVROKOD. 

• Da je glede na trenutno starost mostu 54 let (v letu 2016) projektna življenjska doba elementov 

novega sistema sidranja glede utrujanja materiala vsaj 50 let (od dneva izvedbe novega sidranja 

dalje). 

• Da se pri izvedbi sanacije sidranja čim manj ovira promet na mostu. 

 
Nov sistem sidranja je razviden iz risb, ki so sestavni del Izvedbenega načrta številka P13/2016 podjetja 
RAZPON d.o.o. iz Ljubljane izdelanega v letu 2016 
 
Nov sistem sidranja je zasnovan tako, da stojine glavnih nosilcev sidramo v betonski opornik v ravnini tik ob 
vertikalni steni betonskega opornika. Sistem novega sidranja sestavljajo: 

- Nihajne povezave med stojinami obstoječih glavnih nosilcev in novimi Virendel nosilci 

- Vmesni zvarjeni I nosilci med stojinami glavnih nosilcev 

- Virendel nosilci 

- Navojne palice za povezavo med Virendel nosilci in vzdolžnim nosilcem sidranja 

- Vzdolžni (v smeri opornika, prečno na most) nosilci sidranja 

- Konzolni nosilci sidrani v obstoječi betonski opornik. 

Nihajne povezave iz pločevin povezujejo stojine glavnih nosilcev (kjer nastopa izvlečna sila – prečna sila v 
stojini) z Virenedel nosilci. Priključki nihajnih povezav so izvedeni s pomočjo sornikov in priključnih ušes. 
Nihajne povezave so zgoraj pri glavnih nosilcih 1 in 4 tira direktno priključeni na zunanje stojine. Pri vseh 
ostalih stojinah glavnih nosilcev pa so na njih priključene preko novih vmesnih zvarjenih I nosilcev, ki so 
privarjeni na stojine sosednjih glavnih nosilcev. Le ti morajo bit čim bolj togi, da so zasuki na mestu 
priključka na stojine čim manjši. Spodaj pa so nihajne podobno kot zgoraj priključene na Virendel nosilce.  
Za vsak tir je predviden po en Virendel nosilec, ki je sestavljen iz pasov in vertikal iz vročevaljanih profilov. 
Virendel nosilec mora biti čim bolj tog, da se sile sidranja čim bolj enakomerno prenesejo na sistem 
konzolnih nosilcev sidranih v betonski opornik. 
Virendel nosilci so z več sklopi po 4 navojne palice na več mestih povezani z vzdolžnim nosilcem za sidranje, 
ki pa je z vijaki pritrjen na prečne konzolne nosilce sidrane v betonski opornik. Konzolni nosilci so v betonski 
opornik sidrani tako, da je v opornik izvrtana luknja, vanjo vstavljen konzolni nosilec z projektirano sidrno 
dolžino, nato pa je prazen prostor med konzolnim nosilcem in obstoječim betonskim opornikom zapolnjen z 
novim betonom (betonska plomba). Vzdolžni nosilci in konzolni nosilci so iz vročevaljanih profilov. 
Konstrukcija novega sistema sidranja je zasnovana tako, da omogoča vertikalne pomike (podaljšane luknje v 
vertikalni smeri v pločevinah konzol za podpiranje tlačenega zgornjega pasu Virenedl nosilca). Podaljšane 
luknje v konzolah za sidranje v betonski opornik za omogočanje pomika v horizontalni smeri prečno na 
most. Ter večji razmak med pločevinami nihajne povezave in priključnega ušesa na strani pomičnega ležišča 
mostu (stran Jesenice) za vzdolžno smer mostu. 
 

6. PROJEKTANSKO PREDVIDENE FAZE IZVEDBE IN REŽIM PROMETA 

 
Faze izvedbe lahko v grobem razdelimo v sledeče faze: 
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Faza 1 – Preddela 
 
Risbe Izvedbenega načrta (Razpon d.o.o, P13/2016) so narejene na podlagi glavnega projekta mostu. 
Izvedbeni načrti oziroma delavniške risbe jeklene konstrukcije niso bile na razpolago. Pa tudi med samo 
izvedbo je lahko prišlo do določenih sprememb, ki niso dokumentirane v predloženi dokumentaciji. Zato je 
potrebno pred izdelavo delavniških risb izdelati natančen geodetski in gradbeni posnetek jeklene 
konstrukcije in betonskega opornika v območju predvidenega novega sistema sidranja. 
 
Pred pričetkom izdelave v delavnici je potrebno izdelati delavniške risbe jeklene konstrukcije novega 
sistema sidranja in pri tem upoštevati dimenzije oziroma geometrijo dejansko izvedene konstrukcije 
(geodetski in gradbeni posnetek). Vse neskladnosti z Izvedbenim načrtom (Razpon d.o.o, P13/2016) in 
morebitne nejasnosti je potrebno uskladiti z odgovornim projektantom Izvedbenega načrta. Delavniški 
načrti morajo biti pregledani in potrjeni s strani odgovornega projektanta Izvedbenega  načrta. Namen 
pregleda je ugotoviti ali so pri izdelavi delavniških risb upoštevane rešitve Izvedbenega načrta.  
 
Režim prometa 
Vsa dela na sanaciji sidranja v tej fazi se izvajajo 'pod nivojem' tira in ni mišljeno, da bi se izvajalci gibali v 
svetlem profilu proge.  
V tej fazi omejitve prometa niso potrebne. 
 
 
Faza 2 – Izvedba Lukenj v opornik in vgradnja konzolnih nosilcev 
 
Točne lokacije izvedbe lukenj v obstoječih betonskih opornikih se določi na podlagi izdelanih delavniških in 
montažnih risb. Pri razporeditvi v betonski opornik sidranih konzolnih nosilcev smo se izogibali mestom 
obstoječih sider, saj le ta lahko povzročajo težave pri izvedbi lukenj v betonskih sidrih. 
 
Izvedba lukenj v betonski opornik in zalivanje konzolnih nosilce v teh luknjah naj se izvede v treh podfazah v 
območju dveh tirov 1 in 2 ter nato v terh podfazah v območju tirov 3 in 4 (ali obratno). Prvo (prva podfaza) 
naj se izvedeta luknji in vgradita (zalijeta z betonom) konzolna nosilca v krajnih pozicijah dveh tirov (luknji 1 
in luknja 9). V drugi podfazi naj se izvede vsaka druga luknja (luknji 3, 5, 7) v betonskem opornikom in 
vgradijo konzolni nosilci (zalije z betonom). Sledi tretja podfaza, ko se izvrtajo luknje in vgradijo konzolni 
nosilci še pri preostalih vsaki drugi poziciji (luknji 2, 4, 6, 8). Posamezna podfaza sledi naslednji, ko beton 
zalitja lukenj predhodne podfaze doseže 70% svoje tlačna trdnosti. Vgradnja konzolnih nosilce se mora 
izvesti z geodetsko natančnostjo. Na ta način fazne izvedbe lukenj v betonski opornik ter gradnja in zalitje 
konzolnih nosilcev z betonom (tri faze) za dva tira skupaj lahko dela potekajo pod ob omejenim prometom 
(reducirana maksimalna hitrost hitrost vlakov na 10km/h – zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter brez 
zaviranja in pospeševanja na mostu). 
 
Luknje v betonu naj bo okrogla ali kvadratna glede na tehnologijo izvajalca za izdelavo lukenj. Velikost 
lukenj v betonu mora biti čim manjša, vendar še zmeraj dovolj velika, da omogoča nastavitev geometrije 
nosilca in da se zalitje z betonom lahko izvede dovolj kvalitetno. 
 
Za zalivanje lukenj z betonom je potrebno izbrati tehnologijo, ki bo omogočala kvalitetno izvedbo in da bo 
celotna luknja tesno zapolnjena z betonom (odzračevanje). 
 
Režim prometa 
Vsa dela na sanaciji sidranja v tej fazi se izvajajo 'pod nivojem' tira in ni mišljeno, da bi se izvajalci gibali v 
svetlem profilu proge.  
V tej fazi naj se režim prometa omeji in sicer za dva tira skupaj (tir 1 in 2 nato tir 3 in 4)  v območju izvajanja 
del. Dela lahko potekajo pod omejenim prometom (reducirana maksimalna hitrost hitrost vlakov na 
10km/h – zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter brez zaviranja in pospeševanja na mostu). 
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Opomba: tir 1, 2, 3 in 4 je vrstni red tirov na mostu od juga (leve strani proge) proti severu. Dejansko 
pomeni – tir 1 je tir št. 108 ž.p. Ljubljana, tir 2 je tir št. 110, tir 3 je tir št. 111 in tir 4 je tir št. 112. 
 
 
Faza 3 – Namestitev elementov novega sidranja 
 
Ta faza zajema namestitev jeklenih elementov novega sidranja: 

- Nihajne povezave med stojinami obstoječih glavnih nosilcev in novimi Virendel nosilci 

- Vmesni zvarjeni I nosilci med stojinami glavnih nosilcev 

- Virendel nosilci 

- Navojne palice za povezavo med Virendel nosilci in vzdolžnim nosilcem sidranja 

- Vzdolžni (v smeri opornika, prečno na most) nosilci sidranja 

 
Prvo naj se izvede sanacija sidranja v območju tirov 1 in 2 (območje pretrganih sider). Takoj nato naj sledi 
izvedba sanacije sidranja v območju tirov 3 in 4. Za izvedbo sanacije sider tira 2 je potrebno zavariti Vmesni 
I nosilec tudi na eno stojino glavnega nosilca tira 3. 
 
Montaža novega sistema sidranja naj se izvede pri temperaturah med 15oC in 20oC. V nasprotnem primeru 
je temu potrebno prilagoditi izvedbo oziroma upoštevati razlike zaradi temperature. 
 
Pri montaži (privajanju vijakov) morajo biti vsi vijaki v podaljšanih izvrtinah na njihovi sredini. 
 
Vsi vijaki morajo biti varovani proti odvitju. Varovanje proti odvitju mora biti v skladu s tem načrtom, lahko 
pa izvajalec predlaga svoj način, vendar mora le te biti potrjen s strani odgovornega projektanta in 
strokovnega nadzora nad izvedbo. 
 
Končno privitje navojnih palic se izvede ko so vsi elementi sidranja montirani.  
 
V grobem lahko fazo 3 razdelimo v sledeče podfaze, ki se najprej izvedejo pri tirih 1 in 2 in nato pri tirih 3 in 
4. 
 
 

Podfaza 3.1 

Namestitev vmesnih zvarjenih I nosilce med stojinami glavnih nosilcev 

Namestitev ušes za povezavo na zunanjih straneh glavnih nosilec tirov 1 oz. 4 

 

Namestitev oz pozicioniranje na svoje mesto in varjenje vmesnih zvarjenih I nosilcev med stojinami 
glavnih nosilcev in ušes za povezavo (zunanji strani glavnih nosilcev tirov 1 in 4) naj se izvede v 
sledečem vrstnem redu in pred pričetkom nadaljevanja ostalih izvedbenih del: 
 
Režim prometa 
Vsa dela na sanaciji sidranja v tej  fazi se izvajajo 'pod nivojem' tira in ni mišljeno, da bi se izvajalci 
gibali v svetlem profilu proge.  
 

• Namestitev oz. pozicioniranje vmesnega I nosilca med tiroma 1 in 2 na obeh straneh 
(opornika A in B) ter namestitev oz. pozicioniranje ušesa na zunanji strani glavnega nosilca tira 1. 
Ker so konstrukcije prečno povezane med seboj in se prenašajo nihanja konstrukcij, je potrebno 
zaradi zmanjšanja vibracij v času varjenja, v tem času zapreti tira 1 in 2. Ocenjuje se, da bi bila 
tovrstna zapora izvedljiva v nočnem času* med cca. 23h in 5h. Izvajalec mora v svojem Elaboratu 
tehnologije izvajanja del predvideti in nato na objektu zagotoviti zagotoviti zadostno število 
delavcev in opreme (npr. šest ekip za varjenje). 
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• Namestitev oz. pozicioniranje vmesnega I nosilca med tiroma 2 in 3 na obeh straneh 
(opornika A in B). Ker so konstrukcije prečno povezane med seboj in se prenašajo nihanja 
konstrukcij, je potrebno zaradi zmanjšanja vibracij v času varjenja, v tem času zapreti tira 2 in 3. 
Ocenjuje se, da bi bila tovrstna zapora izvedljiva v nočnem času* med cca. 23h in 5h. Izvajalec mora 
v svojem Elaboratu tehnologije izvajanja del predvideti in nato na objektu zagotoviti zagotoviti 
zadostno število delavcev in opreme (npr. štiri ekipe za varjenje). 
 

• Namestitev oz. pozicioniranje I nosilca med tiroma 3 in 4 na obeh straneh (opornika 
A in B) ter namestitev oz. pozicioniranje ušesa na zunanji strani glavnega nosilca tira 4. Ker so 
konstrukcije prečno povezane med seboj in se prenašajo nihanja konstrukcij, je potrebno zaradi 
zmanjšanja vibracij v času varjenja, v tem času zapreti tira 3 in 4. Ocenjuje se, da bi bila tovrstna 
zapora izvedljiva v nočnem času* med cca. 23h in 5h. Izvajalec mora v svojem Elaboratu tehnologije 
izvajanja del predvideti in nato na objektu zagotoviti zagotoviti zadostno število delavcev in opreme 
(npr. šest ekip za varjenje). 
 
zapora v nočnem času* 
Zapora v nočnem času naj se izvede na najprimernejši dan glede na operativni vozni red in 
trenutno prometno situacijo. 
 
 

Podfaza 3.2 

Montaža vzdolžnega nosilca, Virendel nosilcev in nihajnih povezav ter navojnih palic 

 
Dela se izvedejo najprej v območju tirov 1 in 2 ter nato še v območju tirov 3 in 4.  
Navojnih palic se na zateguje dokončno. 

 
Režim prometa 
Vsa dela na sanaciji sidranja v tej  fazi se izvajajo 'pod nivojem' tira in ni mišljeno, da bi se izvajalci 
gibali v svetlem profilu proge.  
V tej fazi naj se režim prometa omeji in sicer za dva tira skupaj (tir 1 in 2 nato tir 3 in 4). Dela lahko 
potekajo pod omejenim prometom (reducirana maksimalna hitrost hitrost vlakov na 10km/h – 
zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter brez zaviranja in pospeševanja na mostu). 

 
 

Podfaza 3.3 

Končno privitje navojnih palic 

 
Končno privitje navojnih palic (po štiri v sklopu) ter vseh vijakov in izvedba varovanja proti odvitju 
naj se izvede za najprej za tir 1.  

 
Režim prometa 
Vsa dela na sanaciji sidranja v tej  fazi se izvajajo 'pod nivojem' tira in ni mišljeno, da bi se izvajalci 
gibali v svetlem profilu proge.  

 

• Pri tem morata na tiru 1 na krajnem polju v območju krajnega opornika in proti 
srednjem oporniku stati težki lokomotivi – vsaka na svoji strani objekta (npr. najtežji dizelski ali 
električni lokomotivi (približno enake teže), ki jo uporabljajo SŽ – na primer lokomotivi serije 363). 
Ostali osrednji del tira mora biti prazen. Na ta način se doseže, da se izniči dvig nosilca zaradi stalne 
teže. V tem času mora biti zagotovljena zapora tira 1. Najprej se izvede privijanje na eni strani 
mostu v območju tira 1 (na primer opornik A,) nato na drugi (na primer opornik B). privijanje se 
lahko izvaja tudi istočasno na obeh straneh. V tem času je potrebno zapreti tir 1. Ocenjuje se, da bi 
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bila tovrstna zapora izvedljiva v nočnem času* med cca. 23h in 5h. Izvajalec mora v svojem 
Elaboratu tehnologije izvajanja del predvideti in nato na objektu zagotoviti zagotoviti zadostno 
število delavcev in opreme (npr. dve ekipi montažerjev). 

 
zapora v nočnem času* 
Zapora v nočnem času naj se izvede na najprimernejši dan glede na operativni vozni red in 
trenutno prometno situacijo. 

 
Nato sledi ponovitev – to je končno privijanje navojnih palic za tir 2, nato sledi za tir 3 in končno za 
tir 4. Na podoben način kot za tir 1 in ob pristnosti težkih lokomotiv na tirih kjer se izvaja končno 
privitje matic. Predvidevamo, da bi se za tir 1 in 2 izvedlo privijanje v okviru ene nočne zapore. Pri 
tem bi bil v prvem delu nočne zapore zaprt tir 1, v drugem delu nočne zapore pa tir 2. Podobno v 
eni nočni zapori bi se izvedlo privijanje na tirih 3 in 4. 

 

 
Faza 4 – Obremenilna preizkušnja 
 
Po zaključku del je potrebno izvesti obremenilno preizkušnjo s katero se preveri delovanje novega sistema 
sidranja. Pred obremenilno preizkušnjo je potrebno izdelati program obremenilne preizkušnje, ki ga morata 
potrditi odgovorni projektant in nadzor. Za potrebe opravljanja obremenile preizkušnje je potrebno 
zagotoviti zaporo prometa in dve dizelski lokomotivi (n.pr.dizelska 664 (regan), elektro 363 (brižita) in 364 
(živa)). Po opravljeni obremenilni preizkušnji je potrebno izdelati poročilo o izvedeni obremenilni 
preizkušnji in primerjavo s projektno predvidenim obnašanjem. 
 
Z obremenilnim preizkušanjem naj se prvenstveno preveri delovanje sidranja (vertikalni in horizontalni 
pomiki na mestih sidranja pri delovanju obremenilne obtežbe. 
 

Režim prometa 
Obremenilna preizkušnja naj se izvede za vsak tir posebej (1, 2 3 in 4). V času obremenilne 
preizkušnje je potrebna zapora tira na kateri se izvaja obremenilna preizkušnja. 

 
Zapora naj se izvede na najprimernejši dan glede na operativni vozni red in trenutno prometno 
situacijo. Predviden čas zapore posameznega tira znaša 6 ur. 
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Preglednica: Omejitev prometa in polne zapore 

faze Vrsta del Predviden 
čas 

Omejitev 
prometa 

Polna zapora 

Faza 2 Izvedba lukenj v 
opornik in vgradnja 
konzolnih noilcev 

3 tedni 
ob predpostavki 
uporabe dveh 
garnitur za vrtanje 

10 km/h 
10 dni za tira 1 in 2 
10 dni za tira 3 in 4  

ni 

Faza 3 Namestitev elementov 
novega sidranja 

   

Podfaza 3.1 Namestitev vmesnih 
zvarjenih I nosilcev 
med stojinami glavnih 
nosilcev 
Namestitev ušes za 
povezavo na zunanjih 
straneh glavnih nosilec 
tirov 1 oz. 4 

3 tedni 
 
v tem času se lahko 
izvajao tudi 
pripravljalna dela 
(n.pr. postavitev 
odrov, dobava na 
gradbišče, 
predmontaža) za 
podfazo 3.2 

ni zapora tira 1 in 2, 6 ur v 
nočnem času*, za potrebe 
varjenja 
 
zapora tira 2 in 3, 6 ur v 
nočnem času* , za potrebe 
varjenja 
 
zapora tira 3 in 4, 6 ur v 
nočnem času*, za potrebe 
varjenja 
 

Podfaza 3.2 Montaža vzdolžnega 
nosilca, Virendel 
nosilcev in nihajnih 
povezav ter navojnih 
palic 

3 tedni 10km/h 
 
prvega 1.5 tedna za 
tira 1 in 2 
 
drugega 1.5 tedna za 
tira 3 in 4 

 

ni 

Podfaza 3.3 Končno privitje 

navojnih palic 

 

2 tedna 
 
v tem času se lahko 
izvajajo tudi 
pripravljalna dela za 
Fazo 4 

 zapora tira 1, 3 ure v nočnem 
času*, za potrebe končnega 
privitja navojnih palic,  
 
zapora tira 2, 3 ure v nočnem 
času*, za potrebe končnega 
privitja navojnih palic,  
 
nočni zapori tira 1 in 2 se 
lahko izvedeta v eni noči, 
prve tri ure zaprt tir 1, 
sledeče tri ure zaprt tir 2 
 
zapora tira 3, 3 ure v nočnem 
času*, za potrebe končnega 
privitja navojnih palic,  
 
zapora tira 4, 3 ure v nočnem 
času*, za potrebe končnega 
privitja navojnih palic,  
 
nočni zapori tira 3 in 4 se 
lahko izvedeta v eni noči, 
prve tri ure zaprt tir 3, 
sledeče tri ure zaprt tir 4 
 
 
v času zapore potrebna 
prisotnost dveh težkih 
lokomotiv na zaprtem tiru za 
potrebe izničenja dviga  
konstrukcije na mestih 
krajnih opornikov 
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Faza 4 Obremenilna 

preizkušnja 

2 tedna  Zapora posameznega tira za 
vsak tir posebej (tiri 1, 2, 3 in 
4) naj se izvede na 
najprimernejši dan glede na 
operativni vozni red in 
trenutno prometno situacijo. 
 
v času zapore potrebna 
prisotnost dveh težkih 
lokomotiv na zaprtem tiru za 
potrebe obremenilne 
preizkušnje 
 
Predviden čas zapore 
posameznega tira znaša 6 ur. 
 

skupaj  13 tednov   

 
 

zapora v nočnem času* 
Zapora v nočnem času naj se izvede na najprimernejši dan glede na operativni vozni red in 
trenutno prometno situacijo. 

 



 
 
H I Š A, NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE, d.o.o.  
Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

 

11 

 

 

7. VARNOSTNI NAČRT 

Po naročilu podjetja Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. iz Ljubljane se je v okviru izdelave 
Dopolnitve projekta Sanacije sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 (podvoz Dunajske ceste v 
Ljubljani) na progi št. 50 Ljubljana – Sežana izdelal (Naročilnica št. 137/2019) tudi Varnostni načrt, ki 
zajema posebnosti in nevarnostni, ki izhajajo iz železniškega prometa. 
 
Izvajalec del mora izdelati/zagotoviti lasten varnostni načrt, ki bo prilagojen tehnologiji izvajalca in ki bo 
vključeval tudi varnostni načrt, ki je sestavni del dopolnitve projekta (za posebnosti in nevarnosti, ki izhajajo 
iz železniškega prometa) in ki mora biti posredovan v pregled in potrditev upravljalcu železniškega prometa.  
 
 

8. ELABORAT TEHNOLOGIJE PROMETA 

Po naročilu podjetja Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o. iz Ljubljane se je v okviru izdelave 
Dopolnitve projekta Sanacije sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 (podvoz Dunajske ceste v 
Ljubljani) na progi št. 50 Ljubljana – Sežana izdelal (Naročilnica št. 137/2019) tudi Elaborat tehnologije 
prometa. 
 
V kolikor bo izvajalec zaradi svoje lastne tehnologije izvedbe del predlagal spremembe tehnologije prometa 
mora izdelati/zagotoviti lasten Elaborat tehnologije prometa, ki pa mora biti posredovan v pregled in 
potrditev upravljalcu železniškega prometa. 
 
 

9. IZKLOPI NAPETOSTI 

Izklopi napetosti za izvedbo del niso potrebni. 
 
 
 
Zapisal: 
Dr. Leon Hladnik, udig, G-0296 
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Projekt: 

DOPOLNITVE PROJEKTA SANACIJE SIDRANJA KONSTRUKCIJ PODVOZA V KM 

565+095 (PODVOZ DUNAJSKE CESTE V LJUBLJANI) NA PROGI ŠT. 50 LJUBLJANA – 

SEŽANA 

 

Elaborat: 

117/19-TP ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU 
IZVAJANJA DEL   

 
 

 

 

 

TEHNIČNI OPIS  

 
 

1 SPLOŠNA IZHODIŠČA  
 
V okviru Dopolnitve projekta Sanacije sidranja konstrukcij podvoza v km 565+095 (podvoz 
Dunajske ceste v Ljubljani) na progi št. 50 Ljubljana – Sežana je bil izdelan  Projektantski 
elaborat tehnologije izvajanja del na podlagi načrta številka P13/2016 podjetja RAZPON 
d.o.o. iz Ljubljane izdelan v letu 2016. Ta elaborat je podlaga za izdelavo zadevnega 
elaborata tehnologije prometa. 
 

 
2 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA ODVIJANJE TEHNOLOGIJE PROMETA V ČASU 

IZVAJANJA DEL NA MEDPOSTAJNEM ODSEKU KRANJ - PODNART 

Obravnavana dela so razdeljena na več faz, in sicer: 
 

 Preddela; 

 Izvedba lukenj v opornik in vgradnja konzolnih nosilcev; 

 Namestitev elementov novega sidranja; 

 Namestitev vmesnih zvarjenih I nosilce med stojinami glavnih nosilcev; 

 Namestitev ušes za povezavo na zunanjih straneh glavnih nosilec tirov 108 in 112; 

 Montaža vzdolžnega nosilca, Virendel nosilcev in nihajnih povezav ter navojnih palic; 
 Končno privitje navojnih palic; 
 Obremenilna preizkušnja. 
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3 PREGLED POTREBNIH OMEJITEV V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL  

V Tabeli 1 v nadaljevanju je so prikazane vse potrebne omejitve v prometu v času izvajanja 
obravnavanih del. 
 
 

 
Tabela 1  Pregled omejitev v prometu v času izvajanja del 
 

Vrsta del 
Predvide

n čas 
Omejitev prometa Polna zapora 

 
Izvedba lukenj v opornik 
in vgradnja konzolnih 
nosilcev 

3 tedni 
 

 
10 km/h 
 
10 dni za tira 108 
in 110 ter 10 dni 
za tira 111 in 112 
  

- 

 
Namestitev elementov 
novega sidranja 
 

- - - 

 

Namestitev vmesnih 
zvarjenih I nosilcev in 
ušes za povezavo  
 

3 tedni 
 
 

- 

 
Zapora tira 108 in 110, šest ur. 
Zapora tira 110 in 111, šest ur. 
Zapora tira 111 in 112, šest ur. 

 
Montaža vzdolžnega 
nosilca, Virendel nosilcev 
in nihajnih povezav ter 
navojnih palic 
 

3 tedni 

 
10km/h 
 
10 dni za tira 108 
in 110  
10 dni za tira 111 
in 112 
 

- 

 
Končno privitje navojnih 
palic. Potrebna prisotnost 
dveh težkih lokomotiv 
 

2 tedna 
 
 

- 

Zapora tira 108, tri ure. 
Zapora tira 110, tri  ure. 
Zapora tira 111, tri  ure. 
Zapora tira 112, tri  ure. 

 
Obremenilna preizkušnja. 
Potrebna prisotnost dveh 
težkih lokomotiv 

2 tedna - 

 
Zapora tira 108, šest ur. 
Zapora tira 110, šest ur. 
Zapora tira 111, šest ur. 
Zapora tira 112, šest ur. 
 

Vir:  Sanacija Sidranja železniškega mostu v km 565+095, Projektantski Elaborat tehnologije 
izvajanja del, HIŠA, NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE, d.o.o., Ljubljana, maj 2019. 
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4 ZMOGLJIVOST PROGE IN POSTAJ TER TEHNOLOGIJA PROMETA V ČASU 

OBRAVNAVANIH OMEJITEV V PROMETU 

 
Vse zapore bodo v veljavi v času, ko na progi Ljubljana – Kamnik vlaki ne vozijo. 
 
Kritične bodo 6-urne zapore tirov 108, 110, 111 in 112. Te se bodo izvajale tako, da v 
nobenem primeru ne bosta zaprta več kot dva tira hkrati. Nastopile bodo naslednje 
kombinacije zapor tirov: 
 

 6-urna zapora tirov št. 108 in 110; 
 6-urna zapora tirov 111 in 112; 

 6-urna zapora tirov 110 in 111; 

 3-urna zapora tira št. 108; 
 3-urna zapora tira št. 110; 

 3-urna zapora tira št. 111; 

 3-urna zapora tira št. 112; 
 
Vse zapore bodo v času zmanjšanega prometa vlakov na progi Ljubljana – Jesenice dm. in na 
progi Ljubljana – Sežana dm.. Določi se operativno (glej Pomembno opozorilo v točki 7 tega 
elaborata), za potrebe izračuna stroškov pa se izbere najbolj ugoden čas glede na veljavni 
vozni red. 
 
Na progi Ljubljana – Jesenice dm. je to iz sobote na nedeljo v obdobju med vlakoma št. 498 in 
499, od nekaj minut pred polnočjo do nekaj minut pred šesto zjutraj. V tem obdobju na 
območju izvajanja del ne vozi noben potniški vlak. 
 
Na progi Ljubljana – Sežana dm. pa je to iz sobote na nedeljo od 23:40 do 5:40. V tem času 
vozi lokalni potniški vlak št. 2602. 
 
Pri zapori tirov št. 108 in 110 (glej Prilogo 1) bo 6 ur zaprt odsek Ljubljana – Brezovica. 
Potreben bo nadomestni prevoz potnikov z avtobusi za lokalni potniški vlak št. 2602. Prišlo bo 
do zamud pri 16 tovornih vlakih v povprečju treh ur na vlak.  
 
Pri zapori tirov št. 111 in 112 (glej Prilogo 2) bo 6 ur zaprt odsek Ljubljana – Ljubljana Šiška. 
Potniški vlaki v času zapore ne bodo vozili, prišlo pa bo do zamud pri 8 tovornih vlakih v 
povprečju 3 ure na vlak.  
 
Pri triurnih zaporah posameznih tirov bo potrebna prisotnost dveh težkih lokomotiv na zaprtem 
tiru pri vsaki zapori.  
 
Pri zapori tirov št. 110 in 111 (glej Prilogo 3) bo 6 ur zaprt desni tir na odseku Ljubljana – 
Brezovica. Na postaji Ljubljana Šiška bodo vlaki vozili v odklon. Ker potniškega prometa na 
odseku Ljubljana – Brezovica ne bo, bo prepustna moč levega tira zadostovala za načrtovani 
tovorni promet.  
 
Vse zamude potniških vlakov bodo v okviru dovoljenih toleranc. Zamude tovornih vlakov bodo 
obravnavane v stroškovnem delu v nadaljevanju besedila tega elaborata. 
 
Prisotnost čuvajev v času obravnavanih del ne bo potrebna, ker se bodo vsa dela izvajala pod 
železniško infrastrukturo na območju nadvoza. 
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Na območju tirov 108 in 110 ter 111 in 112 bo 20 dni hitrost zmanjšana na 10 km/h. Zamude, 
ki bodo pri tem nastale, bodo v okviru dovoljenih toleranc. 
 

 
5 ORGANIZACIJSKI UKREPI V ČASU TRAJANJA POSAMEZNIH OMEJITEV V 

PROMETU 
 

Enkrat bo treba organizirati nadomestni prevoz potnikov z avtobusi za lokalni potniški vlak št. 
2602.  
 

Zagotoviti je treba razpoložljivost dveh lokomotiv in strojevodij za štiri 3-urne zapore. 
 

Treba je obveščati vse stranke in vse udeležence v tovornem in potniškem prometu o 
veljavnih omejitvah. 
 

 

6 TEHNIČNI UKREPI V ČASU TRAJANJA POSAMEZNIH OMEJITEV V PROMETU 
 

Treba bo ustrezno označiti zapore in počasne vožnje.  
 

Izvesti je treba nadomestni prevoz potnikov z avtobusi za lokalni potniški vlak pri eni zapori.  
 

Na obravnavan nadvoz je treba pri določenih zaporah prepeljati dve električni lokomotivi serije 

541, kjer se bosta zadrževali v času trajanja zapore. 
 
 

7 NAVODILA ZA IZVEDBO UKREPOV, KI DODATNO ZAGOTAVLJAJO PROMETNO 

VARNOST V ČASU IZVAJANJA DEL 
 

Odvijanje tehnološkega procesa dela in drugih delovnih nalog iz naslova prometa v času 
izvajanja načrtovanih del mora potekati na podlagi veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, 
ki urejajo posamezna področja glede na razsežnosti in značilnosti ovir v prometu, ki so 

predvidene v tem elaboratu.  
 

Ostale posebnosti pri izvajanju tehnološkega procesa dela, povezane z operativnim 
izvajanjem prometa vlakov in premika na določen dan, določa v tem primeru za vsak dan 
posebej Prometna operativa v Ljubljani.  
 

V času izvajanja del bodo potrebni določeni ukrepi, ki so navedeni v nadaljevanju besedila te 
točke in jih mora priglasiti izvajalec del oz. njegov pooblaščenec. Za določen ukrep so opisani 
postopki za njegovo izvedbo v skladu z veljavnimi predpisi na tak način, da je zagotovljena 

zahtevana prometna varnost. 
 

 

Postopek za vpeljavo počasnih voženj 
 
O predvideni počasni vožnji odgovorni delavec pristojnega vzdrževalca infrastrukture 
pravočasno, najmanj 48 ur pred uvedbo, pisno obvesti pooblaščenega delavca Prometne 
operative. V obvestilu mora navesti datum in čas začetka ter končanja počasne vožnje. 
Natančni postopki v zvezi z vpeljavo in implementacijo počasnih voženj so predpisani v 101. 
členu Prometnega pravilnika. 
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Postopek za vpeljavo potrebnih zapor 
 
Pričakovano zaporo proge in glavnih tirov dovoljuje Prometna operativa na pisno zahtevo. 
Zahteva mora biti predložena tako pravočasno, da lahko upravljavec izdela mesečni plan 
zapor. Zahtevo za zaporo je treba predložiti v skladu s Priročnikom  002.62 za  načrtovanje 
izvajanja zapore proge ali tira in za izključitev SV in TK naprav. Natančen postopek za 
vpeljavo pričakovanih in nepričakovanih zapor ureja 162. člen Prometnega pravilnika.  
 

 
POMEMBNO OPOZORILO: 

 
Ker v času izdelave tega elaborata niso znani natančni datumi izvajanja del v okviru 
obravnavanih del, mora potencialne posebnosti v prometu po določitvi natančnega datuma 
izvajanja del ločeno obravnavati služba Prometne operative v Ljubljani. Izvajalec del mora 
poskrbeti za obveščanje pristojnih služb o nameravanih delih, medtem ko slednje poskrbijo za 
posredovanje vseh potrebnih podatkov Službi za načrtovanje, tehnologijo in inženiring 
Slovenskih železnic in Prometni operativi, ki ureja in predpiše vse posebnosti in postopke v 
prometu za določen dan. 
 
V času obnove obravnavanega odseka je tako možna in verjetna spremenjena tehnologija 
prometa vlakov glede na operativni vozni red in posebne zahteve. 
 

8 PREGLED STROŠKOV ZARADI OVIR V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL 

Vse cene, ki so navedene za posamezne stroškovne postavke v nadaljevanju besedila te 
točke elaborata, so izražene z upoštevanim davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 22 % 
osnovne cene. Za vse postavke so upoštevane redne cene po ustreznih veljavnih tarifah, v 
primeru kompleksnih stroškovnih postavk pa mestoma tudi pavšali. 
 
 
8.1 STROŠKI 6-URNE ZAPORE TIROV ŠT. 108 IN 110 NA OBMOČJU POSTAJE 

LJUBLJANA 

V skladu s točko 4 bodo pri omenjeni zapori nastali naslednji stroški: 
 
 

 Upošteva se najem enega avtobusa za dve uri z režijskimi stroški organizacije v 
skupnem znesku 400,00 €; 

 Pri obravnavani zapori bodo predvidoma nastali stroški obveščanja vseh 
udeležencev v prometu in uporabnikov prevoznih storitev in stroški dodatnega 
sporazumevanja v skupni višini 50,00 € na zaporo; 

 Zaradi čakanja vlakov vzdolž proge v obeh smereh ter zaradi spremenjenih 
turnusov vlakovnega osebja in obratov garnitur v potniškem prometu nastanejo 
stroški strojnega osebja in energije. Predvidena višina teh stroškov za vse vlake 
znaša 3,000,00 € na zaporo; 

 Nastale bodo zamude 1.920 minut pri 16 tovornih vlakih (izven dovoljene 
tolerance), kar znaša skupaj 192,00 € na zaporo. Zamude potniških vlakov na 
postajah prestopa potnikov bodo v okviru dovoljenih toleranc; 
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 Stroški organizacije zapore znašajo 200,00 € na zaporo. 
 
 
Skupni stroški za to zaporo znašajo tako 3.842,00 €.  
 
 
8.2 STROŠKI 6-URNE ZAPORE TIROV ŠT. 111 IN 112 NA OBMOČJU POSTAJE 

LJUBLJANA 

V skladu s točko 4 bodo pri omenjeni zapori nastali naslednji stroški: 
 

 Pri obravnavani zapori bodo predvidoma nastali stroški obveščanja vseh 
udeležencev v prometu in uporabnikov prevoznih storitev in stroški dodatnega 
sporazumevanja v skupni višini 50,00 € na zaporo; 

 Zaradi čakanja vlakov vzdolž proge v obeh smereh ter zaradi spremenjenih 
turnusov vlakovnega osebja in obratov garnitur v potniškem prometu nastanejo 
stroški strojnega osebja in energije. Predvidena višina teh stroškov za vse vlake 
znaša 1.200,00 € na zaporo; 

 Nastale bodo zamude 960 minut pri 8 tovornih vlakih (izven dovoljene tolerance), 
kar znaša skupaj 96,00 € na zaporo. Zamude potniških vlakov na postajah 
prestopa potnikov bodo v okviru dovoljenih toleranc; 

 Stroški organizacije zapore znašajo 200,00 € na zaporo. 
 
 
Skupni stroški za eno zaporo znašajo tako 1.546,00 €.  
 
 
8.3 STROŠKI 6-URNE ZAPORE TIROV ŠT. 110 IN 111 NA OBMOČJU POSTAJE 

LJUBLJANA 

V skladu s točko 4 bodo pri omenjeni zapori nastali naslednji stroški: 
 

 Pri obravnavani zapori bodo predvidoma nastali stroški obveščanja vseh 
udeležencev v prometu in uporabnikov prevoznih storitev in stroški dodatnega 
sporazumevanja v skupni višini 100,00 € na zaporo; 

 Stroški organizacije zapore znašajo 200,00 € na zaporo. 
 
Skupni stroški na zaporo znašajo tako 300,00 €.  
 
Zaradi izredne vožnje v odklon na postaji Ljubljana Šiška se upošteva počasna vožnja 

naslednji (za število vlakov glej Tabelo 2 v točki 8.4 v nadaljevanju), katere tehnični stroški so : 
 

Glede na strukturo potniških vlakov na obravnavani progi se upošteva povprečno 3 € na 
potniški vlak in 9.64 € na tovorni vlak. Dnevno se tako pri izredni vožnji v odklon upošteva 36 
tovornih in 40 potniških vlakov. 
 
Za 36 tovornih in 40 potniških vlakov znaša obravnavani strošek 36 × 9,64 = 347,00 €, za 40 
potniških vlakov pa 40 × 3 = 120,00 € na dan, kar znaša skupaj 467,00 €. 
 
Skupni stroški za to zaporo znašajo tako 767,00 €. 
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8.4 STROŠKI 3-URNIH ZAPOR POSAMEZNIH TIROV 

Ker so stroški 3-urnih zapor za vsak posamezen tir v skladu s točko 4 tega elaborata identični, 
se stroškovna analiza lahko prikaže samo za en tir. Stroški za 3-urno zaporo enega od 
obravnavanih tirov so naslednji: 
 

 Pri obravnavani zapori bodo predvidoma nastali stroški obveščanja vseh 
udeležencev v prometu in uporabnikov prevoznih storitev in stroški dodatnega 
sporazumevanja v skupni višini 50,00 € na zaporo; 

 V času zapor bo nastala potreba po vožnji dveh lokomotiv iz CD do mesta 
izvajanja testov. Cena prevoza ene lokomotive vključuje ceno čiste energije (50,00 
€), ceno distributerja 150,00 € in ceno priprave lokomotiv z garažiranjem 500,00 €. 
Poleg tega je treba upoštevati še postavko za dve strojevodji za 8 ur v skupnem 
znesku 400,00 €. Skupni stroški te postavke znašajo tako 1.100,00 €; 

 Stroški organizacije zapore znašajo 200,00 € na zaporo. 
 
 
Skupni stroški za eno zaporo znašajo tako 1.350,00 €. Za štiri zapore so ti stroški 5.400,00 €. 
 
 

8.5 STROŠKI POČASNIH VOŽENJ 10 KM/H NA OBMOČJU OBRAVNAVANEGA 
NADVOZA 

V skladu s točko 4 bodo pri omenjenih zaporah nastali naslednji stroški: 
 

 Pri obravnavani zapori bodo predvidoma nastali stroški obveščanja vseh 
udeležencev v prometu in uporabnikov prevoznih storitev in stroški dodatnega 
sporazumevanja v skupni višini 1.000,00 za vse počasne vožnje; 

 Stroški organizacije počasnih voženj znašajo skupaj 1.000,00 € (4 počasne 
vožnje). 

 
Tehnični stroški zaradi počasnih voženj so predpisani v Navodilu za obračun nadomestila 
stroškov pri motnjah v prometu za posamezne vrste potniških in tovornih vlakov in za 
posamezne vrste vlakov znašajo: 
 

 Lokalni potniški vlak 1,55 € na vlak; 
 EC vlak 6,67 € na vlak; 
 IC vlak 3,55 € na vlak; 
 Tovorni vlak električna vleka 9,64 € na vlak. 

 
V Tabelah 2 in 3 v nadaljevanju besedila tega elaborata je prikazan promet vlakov na 
obravnavanem območju za leto 2016. Za progo Ljubljana – Jesenice dm. je glede na mesto 
izvajanja del relevanten statistični odsek Ljubljana – Kranj, za progo Ljubljana – Sežana dm. 
pa statistični odsek Ljubljana – Pivka.  
 
 
 
Tabela 2  Železniški promet na progi Ljubljana – Jesenice dm. v letu 2016 (dnevne 

povprečne vrednosti) 
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Odsek 
Št. potniških 

vlakov 
Št. tovornih vlakov SKUPAJ 

Ljubljana – Kranj 40 36 76 
Kranj – Jesenice  34 34 68 
Jesenice – d.m. 12 33 45 

Vir: Uradna statistika SŽ.. 
  
 
Tabela 3  Železniški promet na progi Ljubljana – Sežana dm. v letu 2016 (dnevne 

povprečne vrednosti) 
 

Odsek 
Št. potniških 

vlakov 
Št. tovornih vlakov SKUPAJ 

Ljubljana-Pivka          39 81 120 
Pivka-Divača                 25 80 105 
Divača - Sežana 26 20 46 

Vir: Uradna statistika SŽ.. 
 

 
Glede na strukturo potniških vlakov na obravnavani progi se upošteva povprečno 3 € na 
potniški vlak in 9.64 € na tovorni vlak. Dnevno se tako pri počasni vožnji 10 km/h upošteva 
196 tovornih in 79 potniških vlakov. 
 
Za 117 tovornih in 79 potniških vlakov znaša obravnavani strošek 117 × 9,64 = 1.128,00 €, za 
79 potniških vlakov pa 79 × 3 = 237,00 € na dan. Za 20 dni počasnih voženj znašajo skupni 
stroški (1.128 + 237) × 20 = 27.300,00 €. 
 
 
8.6 SKUPNI STROŠKI ZARADI OVIR V PROMETU V ČASU IZVAJANJA DEL 

V Tabeli 4 v nadaljevanju besedila tega elaborata je podan pregled skupnih stroškov zaradi 
ovir v prometu v času izvajanja del za vse potrebne zapore in počasne vožnje. 
 
 

Tabela 4 Pregled skupnih stroškov zaradi ovir v prometu v času izvajanja del 
 

Št. Skupna stroškovna postavka 
Stroški zaradi ovir v 

prometu 
[€] 

1 Stroški 6-urnih zapor tirov št. 108 in 110 3.842,00 

2 Stroški 6-urnih zapor tirov št. 111 in 112 1.546,00 

3 Stroški 6-urnih zapor tirov št. 110 in 111 767,00 

4 Stroški 3-urnih zapor posameznih tirov 5.400,00 

5 Stroški počasnih voženj 29.300,00 

SKUPAJ [€] 40.855,00 

Vir: Lastni izračuni 

Skupni stroški brez DDV znašajo zaokroženo 33.500,00 €. 
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POMEMBNO OPOZORILO: 

 

Navedeni stroški so izključno informativnega značaja, ker si Upravljavec JŽI v skladu s 
Programom omrežja pridržuje pravico, da višino priznane odškodnine prevoznikom prilagaja 
glede na vpliv posameznih investicijskih projektov na izvajanje voznega reda. Končni strošek 
zaradi ovir v prometu je razviden šele v Specifikaciji priznane odškodnine za obravnavana 
investicijska dela na JŽI, ki upošteva tudi odškodninsko kapo. 
 
 

9 PREGLED TABEL V ELABORATU S POVEZAVAMI NA IZBRANO VSEBINO 
 
Seznam tabel v elaboratu: 

Tabela 1  Pregled omejitev v prometu v času izvajanja del ............................................. 2 
Tabela 2  Železniški promet na progi Ljubljana – Jesenice dm. v letu 2016 

(dnevne povprečne vrednosti) ......................................................................... 7 
Tabela 3  Železniški promet na progi Ljubljana – Sežana dm. v letu 2016 

(dnevne povprečne vrednosti) ......................................................................... 8 
Tabela 4 Pregled skupnih stroškov zaradi ovir v prometu v času izvajanja del .............. 8 
 
 
10 PREGLED VELJAVNE ZAKONODAJE ZA PODROČJE ŽELEZNICE, KI JO JE BILO 

TREBA UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI TEGA ELABORATA 
 
1. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB6), Ur.l. RS, št. 

11/2011 - čistopis z upoštevanimi vsemi novelami od leta 2001 do 2010 (ZZelP-A do 
ZZelP-H), Zakon o spremembah in dopolnitvah ZŽP, Ur.l. RS št. 84/2015; 

2. Zakon o varnosti v železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZVZelP-UPB3), 
Ur.l. RS, št. 56/2013, Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu, 
Ur. l. RS št. 91/2013 in Ur. l. RS  št. 99/2015, Zakon o spremembah Zakona o varnosti v 
železniškem prometu, Ur. l. RS št. 85/2016, Zakon o spremembah Zakona o varnosti v 
železniškem prometu, Ur. l. RS št. 30/2018; 

3. Uredba o kategorizaciji prog, Ur.l. RS, št. 04/09 in 05/09, spremembe Ur.l. RS, št. 
62/2011, 66/2012 in 12/2013; 

4. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (ZPPŽP), Ur.l. RS, št. 61/2000; 
5. Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture (NPRSZI), Uradni list 

RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996; 
6. Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v 

notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, Ur.l. RS, št. 99/2008; 
7. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne 

železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa, Ur.l. RS, št. 115/2007; 
8. Signalni pravilnik, Ur.l. RS, št. 123/2007, 18/2011 (Pravilnik o določitvi prepeljevalne poti 

vlaka in ureditvi določenih posebnosti signalnovarnostnih naprav na določenih 
železniških progah (Ur.l. RS, št. 61/2007, veljavnost: od 11.7.2007 do 15.3.2011; 
uporaba: od 11.7.2007 do 10.12.2011) se je v skladu s prehodnimi določbami Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l. RS, št. 18/2011) prenehal 
uporabljati z dnem uveljavitve teh sprememb); 

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in 
opremi železniških vozil, Ur.l. RS, št. 30/2009 določa, da se z dnem začetka uporabe 
tega pravilnika preneha uporabljati Pravilnik o vlečni in tehničnovagonski dejavnosti 
(Ur.l. RS, št. 55/02), razen členov 34, 36 in 38; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201162&stevilka=2901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201266&stevilka=2616
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10. Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke 

enosmernega sistema 3 kV, Ur.l. RS, št. 56/2003; 
11. Prometni pravilnik, Ur.l. RS, št. 50/2011, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Prometnega pravilnika (Ur. l. RS 21/2014); 
12. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem 

prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999) (MPSKMŽP), Uradni list RS, št. 
5/2004 z dne 22. 1. 2004; 

13. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o 
mednarodnem železniškem prometu (COTIF) z dne 9. maja 1980 (Protokol 1999), 
(MPSKMŽP-A), Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006; 

14. Uredba o kombiniranem prevozu, Uradni list RS, št. 4/2001 z dne 19. 1. 2001; 
15. Pravilnik o notranjem redu na železnici, Uradni list RS, št. 88/2008 z dne 12. 9. 2008; 
16. Pravilnik o nivojskih prehodih, Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 8. 7. 2016; 
17. Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, Ur.l. RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010; 
18. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč, Ur.l. RS, št. 72/2009 in 

72/2010; 
19. Priročnik za načrtovanje, obratovanje in izvajanje zapore proge, tira in izključitve SV in 

TK naprav št. 002.62; 
20. Postajni poslovni redi zadevnih postaj; 
21. Navodilo o progi št. 200.07 za voznoredno obdobje 2018/19; 
22. Operativni vozni red 2018/19; 
23. Akt o načinu zagotavljanja učinkovitosti v železniškem prometu, Ur. l. RS št. 108/2013. 
24. Obvestilo 1.2.-84/2004 - Določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 

pri izvajanju del na progi; 
25. UIC objava št. 450-2, 5. izdaja, junij 2009; 
26. PRIROČNIK – 002.57 za upravljanje prometa na progi opremljeni z napravami 

telekomande Ljubljana–Sežana, 2009; 
27. Priročnik 002.63 za vodenje železniškega prometa na JŽI; 
28. Program omrežja za leto 2020; 
29. Uredbe komisije (EU) št. 1299/2014, 1300/2014, 1301/2014, 1302/2014, 1303/2014, 

1304/2014 in 1305/2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost za vse 
merodajne podsisteme železniškega sistema v Evropski uniji; 

30. Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in 
investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške 
infrastrukture, Uradni list RS št. 82/2006 z dne 2. 8. 2006; 
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S.2 KAZALO VSEBINE ELABORATA ŠT. 3694/VN 
 
S Splošni del 
S.1 Naslovna stran 
S.2 Vsebina elaborata 
S.3 Uporabljeni predpisi 
T Tehnični del 

T.1 Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini 
gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno 

T.2 Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje 

T.3 

Podatki (podzemni in nadzemni kataster, situacije, načrti,.) o obstoječih instalacijah in 
napravah ter drugih vplivih okolice gradbišča na varnost delavcev, s poudarkom na 
preverjanju okoliščin, ki bi lahko na mestu gradbišča zaradi pretekle rabe terena ali 
objekta nakazovale prisotnost nevarnih snovi ali predmetov ter potrebnih ukrepih za 
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter potrebnih ukrepih v zvezi z zagotovitvijo 
varnosti in zdravja delavcev 

T.4 Ureditev zavarovanja gradbišča proti okolici 

T.5 Ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na 
gradbišču 

T.6 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov 
T.7 Določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala 

T.8 Določitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na 
lokacijo gradbišča 

T.9 Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

T.10 Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz 
dela 

T.11 Ukrepi varstva pred požarom ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred požarom 
na gradbišču 

T.12 Organiziranje prve pomoči na gradbišču 

T.13 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovišče/gradbišče in z gradbišča, če je 
to potrebno 

T.14 Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala 
T.15 Seznam nevarnih snovi  
T.16 Seznam posebej nevarnih del iz Priloge II Uredbe 
T.17 Načini prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih predmetov 

T.18 Način označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču 
(nevarne cone) 

T.19 Način dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in 
hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija 

T.20 Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbišču 
T.21 Terminski plan - načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del 

T.22 
Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, 
ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme - OVO določitev prostorov ali 
delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade 

T.23 Določitev vrst in načina izvedbe gradbenih odrov  

T.24 Popis del ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja na gradbišču 

P PRILOGE 
P.1 Organizacija gradbišča 
P.2 Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču) 
P.3 Požarni red gradbišč 
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S.3 UPORABLJENI PREDPISI 
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 
• Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) 
• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/05) 
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu 

(Uradni list RS, št. 17/06) 
• Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni 

list RS, št. 73/05) 
• Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, 

št. 89/99 in 39/05) 
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04) 
• Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99 in 39/05) 
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem 

pri delu (Uradni list RS, št. 100/01 in 39/05) 
• Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08)  
• Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni 

list RS št. 136/06) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 34/08) 
• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) 
• Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08) 
• Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in 

investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06) 

• Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 92/10) 
• Signalni pravilnik (Uradni list RS, št. 123/07, 18/11 in št. 48/11) 
• Prometni pravilnik (Uradni list RS, št. 50/11) 
• Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih 

progah (Uradni list RS, št. 47/09) 
• Navodilo SŽ o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih 

progah SŽ – 501.01 
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T.1 
SMERNICE ZA USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI 
AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIŽINI GRADBIŠČA, TUDI Z ZAČASNO 
PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV, ČE JE TO POTREBNO 

 
Za sanacijo sidranja je bil leta 2016 izdelan izvedbeni načrt št. P13/2016: Sanacija sidranja 
– Podvoz Dunajske v km 565+095, ki ga je izdelal Razpon, d.o.o. iz Ljubljane. 
Izvedba se načrtuje v letu 2019. 
 
Dela se bodo izvajala pod nivojem tirov in se ne bo posegalo v svetli profil proge, razen v 
času obremenilnih preizkušenj. 
 

 
Slika 1: Podvoz Dunajska 

 
Vsak izvajalec del si mora pred začetkom del na podlagi Zakona o varnosti v 
železniškem prometu, Pravilnika o notranjem redu na železnici in DN12 (delovnega 
navodila upravljavca javne železniške infrastrukture) pridobiti Dovoljenje za delo 
na železniškem območju, za katerega zaprosi upravljavca javne železniške 
infrastrukture SŽ – Infrastruktura, d.o.o. 
 
Skladno s 29. členom Pravilnika o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in 
dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno 
korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06) oz. 
dovoljenja za delo, morajo biti o predvidenih varnostnih ukrepih s strani 
pooblaščene osebe upravljavca poučeni vsi, ki opravljajo posamezna dela, za kar je 
odgovoren izvajalec, ki mora o tem voditi tudi evidenco. 
 
T.2 KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE 

 
Ugotovljeno je, da so na več mestih pretrgane sidrne palice, ki sidrajo (za preprečitev 
vertikalnih dvigov) krajna polja prekladne konstrukcije v krajne opornike. Pretrgana sidra se 
je opazilo na obeh krajnih opornikih in sicer po trije na vsaki strani in sicer pri nosilcih, ki 
podpirajo tira 1 in 2. Na strani Ljubljane je pretrgana 1 in 4 sidrna palico (tir 1) ter 8 sidrna 
palico (tir 2). Na strani Sežane je pretrgana 1 in 4 sidrna palico (tir 1) ter 5 sidrna palico (tir 
2). Pri ostalih sidrih se pretrga ni opazilo, kar pa ne pomeni da ni prišlo do razpok po delu 
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prereza tudi pri teh sidrih. Glede na videz preloma sklepamo, da gre za krhek lom, ki je lahko 
posledica utrujanja materiala ali napak pri izdelavi sider in vrezovanju ali valjanju navojev 
oziroma kombinacije naštetega. Opažana pretrgana sidra so v območju tirov 1 in 2, ki sta tudi 
prometno najbolj obremenjena (smer proti Primorski oziroma Gorenjski).  
 
Izvedba lukenj v betonski opornik in zalivanje konzolnih nosilce v teh luknjah naj se izvede v treh 
fazah v območju dveh tirov 1 in 2 ter nato 3 in 4 (ali obratno). Prvo naj se izvedeta luknji in 
vgradita (zalijeta z betonom) konzolna nosilca v krajnih pozicijah dveh tirov (luknji 1 in luknja 9). 
V drugi fazi naj se izvede vsaka druga luknja (luknji 3, 5, 7) v betonskem opornikom in vgradijo 
konzolni nosilci (zalije z betonom). Sledi tretja faza, ko se izvrtajo luknje in vgradijo konzolni nosilci 
še pri preostalih vsaki drugi poziciji (luknji 2, 4, 6, 8). 
 
Posamezna faza sledi naslednji, ko beton zalitja lukenj predhodne faze doseže 70% svoje tlačna 
trdnosti. Vgradnja konzolnih nosilce se mora izvesti z geodetsko natančnostjo.  
 
Na ta način fazne izvedbe lukenj v betonski opornik ter gradnja in zalitje konzolnih nosilcev z 
betonom (tri faze) za dva tira skupaj lahko dela potekajo pod ob omejenim prometom (reducirana 
maksimalna hitrost hitrost vlakov na 10km/h – zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter brez zaviranja 
in pospeševanja na mostu). 
 

T.3 

PODATKI (PODZEMNI IN NADZEMNI KATASTER, SITUACIJE, NAČRTI,.) O 
OBSTOJEČIH INSTALACIJAH IN NAPRAVAH TER DRUGIH VPLIVIH OKOLICE 
GRADBIŠČA NA VARNOST DELAVCEV, S POUDARKOM NA PREVERJANJU 
OKOLIŠČIN, KI BI LAHKO NA MESTU GRADBIŠČA ZARADI PRETEKLE RABE 
TERENA ALI OBJEKTA NAKAZOVALE PRISOTNOST NEVARNIH SNOVI ALI 
PREDMETOV TER POTREBNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN 
ZDRAVJA DELAVCEV TER POTREBNIH UKREPIH V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO 
VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV 

 
Za zagotovitev varnega železniškega prometa mora izvajalec del vsa dela v območju tirov 
opravljati pod nadzorom služb upravljalca SŽ – Infrastruktura, d.o.o. 
 
Pred začetkom dela na gradbišču je potrebno podrobno preveriti okoliščine, ki bi lahko na 
mestu gradbišča zaradi pretekle rabe terena ali objekta, nakazovale prisotnost nevarnih snovi 
ali predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter potrebnih 
ukrepih v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja delavcev. 
 
Pri električnih vodih gre poudariti, da pri poškodbi voda lahko pride tudi do električnega 
udara in s tem do poškodbe delavca. Med izvedbo del, ki bi lahko pomenila tveganje za 
poškodbo kablov, mora biti na mestu gradnje prisoten tudi predstavnik ustrezne službe, 
ki upravlja z omenjenim vodom. V ta namen bo potrebno pred pričetkom del v bližini 
kablov pravočasno obvestiti ustrezno službo. 
 
Iz načrtov in razgovora z odgovornimi s strani upravljavcev raznih energetskih vodov, je 
potrebno ugotoviti, ali so v območju gradbišča instalacije, ki bi lahko ogrožale delavce. 
Prisotnost morebitnih nevarnih okoliščin je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V 
primeru kakršnega koli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev, je potrebno dela takoj 
ustaviti in ponovno preveriti nevarne okoliščine.  
 
UKREPI:  
Pred začetkom izvajanja del je potrebno: 

• izvesti vsa pripravljalna dela, skladno z zahtevami projekta 
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• pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov z vsemi izvajalci 
oz. podizvajalci.  

• pred začetkom uporabe električne energije je potrebno pridobiti poročilo o 
pregledu in preskusu električnih instalacij in naprav.  

Če med delom delavci nepričakovano naletijo na kakršne koli neznane instalacije ali ostale 
skrite naprave, se mora dela takoj ustaviti in obvestiti odgovornega vodja del. Ta pa mora o 
tem obvestiti upravljavca v smislu določitve nadaljnjih varnostnih ukrepov. 
 
Posebej opozarjamo na izvajanje zaščitnih ukrepov med izvajanjem del. Pri tem je mišljena 
zaščita delavcev, ki delajo, kot tudi pravilno in varno zavarovanje gradbišča. 
 
T.4 UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBIŠČA PROTI OKOLICI 
 
Gradbišče mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogočen dostop na gradbišču 
nezaposlenim osebam (table za prepoved in opozorila). 
 
Izvajanje del se bo opravljalo pod nivojem tirov - na pločniku in kolesarski stezi pod 
podvozom. Temu primero bo potrebno zagotoviti varno delo oz. varnost kolesarjev in pešcev 
s postavitvijo ograje. 
 
Ker je gradbišče neposredno ob prometni komunikaciji, mora biti poskrbljeno za varnost in 
zdravje mimoidočih, kakor tudi za varnost in zdravje delavcev na gradbišču.  
 
Izvajalec mora Mestno občino Ljubljana, Oddelek za gospodarske javne službe in promet 
zaprositi za izdajo soglasja za zaporo pločnika oz. po potrebi tudi kolesarske steze. 
 
Gradbišče mora biti zavarovana proti okolici s postavitvijo ograje. Vsi prehodi in dostopi na 
gradbišča morajo biti prosti, dovolj široki, utrjeni, brez lukenj in redno vzdrževani. Navodilo 
za obveščanje in ukrepanje ob izrednih razmerah, ter Gradbiščni red morata biti izobešena na 
vidnem mestu na vhodu na gradbišča ob kontejnerjih in v garderobah delavcev.  
Pri vhodu na gradbišče mora biti nameščena tudi gradbiščna tabla, skladno s predpisom o 
načinu označitve gradbišča. 
 
Opozorilne table/napisi  
Pred vstopom na gradbišče morajo biti na vidnem mestu table, ki prepovedujejo vhod 
nepooblaščenim osebam in obvezno uporabo varovalne čelade na gradbišču:  

• VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN  
• SPLOŠNA NEVARNOST 
• OBVEZNA UPORABA VAROVALNE ČELADE  
• ZADRŽEVANJE DOVOLJENO SAMO NEPOSREDNO ZAPOSLENIM 
• Pozor viseče breme  
• Prepovedano posipavanje gradbenih materialov  
• Obvezna uporaba varovalnih rokavic  
• Obvezna uporaba varovalnih čevljev z zaščitno kapico  
• Obvezna uporaba varovalnega pasu  
• Gradbiščni red 
• Prehod preko proge prepovedan 

 
Za izbiro navodil in opozoril za posamezne nevarnosti je zadolženo samo vodstvo gradbišča 
(izvajalec del). Delodajalec je dolžan delavce obvestiti o nevarnostih, nevarnih mestih, jih 
seznaniti z varnostnimi ukrepi in varnim načinom dela. 
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Območje se ogradi s PVC ograjo oz. opozorilno vrvico, ki je pritrjena na stebre, ki se fiksirajo 
v prej izkopane odprtine 30 x 30 cm in globine 50 cm.  
Ograjo je potrebno stalno vzdrževati v brezhibnem stanju. 
Konstrukcija in lokacija ograje bo varovala pred poškodbami zaposlene delavce in tuje osebe, 
ki bi se gibale ob meji gradbišča, stabilna pa mora biti tudi za sunke vetra. 
Pri vhodu na gradbišče morajo biti nameščeni varnostni znaki in opozorilne oznake, ki 
opozarjajo na gradbišče oziroma prepovedujejo dostop nezaposlenim ter obveščajo delavce o 
nevarnosti.  
 

 
Slika 2: Gradbiščna tabla 

 

T.5 UREDITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN 
NASTANITVENIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU 

 
V določenih fazah se bo na gradbišču občasno pojavilo hkrati tudi večje število delavcev. V 
tem primeru se število garderob in sanitarij poveča glede na število delavcev na gradbišču, in 
to na takšen način, da vsak izvajalec del priskrbi za svoje delavce dodatne kapacitete 
(kontejnerje, WC kabine). 
 
Garderobe niso potrebne, kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del ali kadar so delavcem na 
voljo v prostorih, ki so oddaljeni od gradbišča manj kot 30 km, ter delodajalec zagotovi urejen 
prevoz delavcev do teh prostorov. Delavcem pa mora biti tudi v takem primeru na voljo 
prostor, kamor lahko zaklenejo svoja oblačila in osebne predmete. 
 
Delavci morajo imeti na gradbišču ali v neposredni bližini na voljo stranišča, ki ustrezajo 
sanitarnim predpisom in se lahko zaklenejo. Na vsakih 30 delavcev mora biti po ena sanitarna 
kabina. V neposredni bližini sanitarij mora obstajati možnost umivanja. Za vsakih 10 delavcev, 
ki istočasno zaključijo z deli, mora biti na voljo 1 umivalnik z milom in papirnatimi brisačami.. 
 
T.6 UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV 
 
Prometne poti morajo biti vedno proste. Ob njih mora biti zagotovljena širina prostega 
prehoda za prehod delavcev. Deponije posameznih materialov so razvidne iz načrta 
organizacije gradbišča.  
 
Širina gradbiščne ceste mora biti za enosmerni promet 4,5 m in za dvosmerni 9 m. Nagib - 
vzpon gradbiščne ceste ne sme presegati 40%. Brežine prometnih poti morajo biti ustrezno 
urejene in zavarovane z varnostno ograjo ali signalno vrvico 2 m od roba. Gradbiščne ceste 
je potrebno sproti polivati, da preprečimo dviganje prahu. Ceste je potrebno redno vzdrževati. 
 
Vse pohodne poti na gradbišču morajo biti dovolj široke in redno vzdrževane, brez vdolbin in 
jam ter odpadkov gradbenega materiala. Padce z višine je potrebno fizično preprečiti tako, da 
so vsa delovna mesta na višini ograjena z dovolj visoko in trdno ograjo, ki ima spodaj robno 
desko in kolenska prečko. Oprijemalna prečka mora biti dovolj trdna. 
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Ograje so lahko izvedene tudi na drugačen ustrezen način. Delo na višini se sme opravljati le 
z ustrezno opremo ali z uporabo varnostnih naprav, kot so ograje, ploščadi ali lovilne mreže. 
Če uporaba te opreme oziroma naprav ni možna zaradi narave dela, je potrebno z drugimi 
metodami in sredstvi zagotoviti ustrezno varnost. Glavne gradbiščne poti se izvedejo z 
gramoznim materialom v debelini 40 cm. Del transportnih poti se zahteva tudi za vzvratno 
vožnjo in manevriranje gradbene mehanizacije pri kateri mora pomagati signalist. Le-ta mora 
nositi enega ali več prepoznavnih obeležij npr. jopič, trak, odsevne trakove ipd. Njegova 
obveznost je poleg vodenja manevrov tudi zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb na 
gradbišču.  
 
Dostopi, transportne poti, stopnice, prehodne rampe in lestve morajo biti načrtovane, locirane 
in izvedene tako, da zagotavljajo varen prehod ali prevoz ter, da promet po njih ne ogroža 
delavcev, ki delajo na deloviščih v neposredni bližini. Dostopi na delovna mesta na višini (ali 
v globini) so lahko izvedeni samo kot rampe ali stopnice. Rampe ter drugi poševni dohodi in 
prehodi za prenašanje materiala morajo biti široki najmanj 60 cm. Lestve se lahko uporabljajo 
za dostop na delovno mesto na višini samo, če znaša višinska razlika med nivoji, ki jih 
premeščamo, manj kot 5 m; če je potreben dostop samo za opravljanje kratkotrajnih del.  
 
Vse dostopne ceste, poti in rampe morajo biti ustrezno široke za varen promet. Ceste morajo 
biti opremljene z varnostnim bregom (nasipom) oziroma z opozorilno vrvico odmaknjeno od 
roba 1 m. Vsi dostopi, poti in rampe morajo biti zavarovane z ustrezno varnostno ograjo ali 
zaščitno vrvico najmanj 2 m od roba. 
 

T.7 DOLOČITEV KRAJA, PROSTORA IN NAČINA RAZMESTITVE IN SHRANJEVANJA 
GRADBENEGA MATERIALA 

 
Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajše transportno pot. 
 
Deponije gradbenega materiala je potrebno organizirati tako, da so med seboj ločene. 
Prevozi na gradbišče se bodo odvijali s tovornimi motornimi vozili. 
 
Pri manipuliranju s tovorom je potrebno upoštevati:  

• strmeti je potrebno za tem, da se le ta sprotno dovaža ter vgrajuje  
• skladiščenje materiala mora biti urejeno tako, da ni ogrožena varnost in zdravje 

delavcev (prosti dostopi, pravilna zloženost)  
• zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov  
• materiale in delovno opremo je potrebno zložiti ali razmestiti tako, da se ne morejo 

zrušiti ali prevrniti  
 
Preden se tovor začne razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za 
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. 
 

T.8 DOLOČITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER 
ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBIŠČA 

 
O namestitvi strojev in naprav bo sproti odločalo vodstvo gradbišča. 
 
Stroje lahko upravljajo samo strokovno usposobljeni delavci. Pri tem je potrebno paziti, da 
stroji obratujejo tako, da se v največji možni meri preprečijo nezgode. 
 
Rotirajoči deli strojev morajo imeti primerne varovalne naprave, ki varujejo delavce pred 
poškodbami. Premični deli pa morajo biti označeni z rumenimi in črnimi poševnimi črtami ali 
belimi in rdečimi poševnimi črtami (pod kotom 45°), da opozarjajo na nevarno delovno mesto. 
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Popravila, ročno mazanje in čiščenje delovne opreme med delovanjem niso dovoljeni, razen 
če je delovna oprema take vrste, da so taka dela predvidena s strani proizvajalca in ne 
povzročajo nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare delavcev ali drugih oseb v bližini.  
 
Delovna oprema - ročno orodje  
Delovna oprema, ki se uporablja pri gradnji (ročno orodje, krožna žaga, betonski mešalec,... 
) mora ustrezati Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. Orodje mora biti 
pregledano, zloženo in spravljeno v skladiščih, prepovedana je uporaba poškodovanega 
orodja.  
 
Ročno orodje se lahko izda v uporabo od odgovorne osebe samo nepoškodovano, da pri 
normalno pazljivem delu ne predstavlja nevarnosti za delavca. Pri uporabi ročne delovne 
opreme na električni pogon v vlažnih prostorih, v prostorih z vlažnimi zemljinami ali 
kovinskimi podi in na prostem, ko dežuje, ko je megleno ali sneži oz. v podobnih razmerah, 
ko je električna prevodnost večja oz. električni upor telesa manjši, mora izvajalec izvesti 
ukrepe za varovanje pred udarom električnega toka.  
 
Vibratorji naj bodo priključeni preko zaščitnega transformatorja na znižano obratovalno 
napetost 42 V. Kabli, ki vodijo iz električne razdelilne omarice morajo biti nameščeni tako, da 
ne predstavljajo nevarnosti za delavce in ne ovirajo dela, ter da so zavarovani pred 
mehanskimi poškodbami in dotikom.  
 
Prepovedano je gibanje delavcev v delovnem območju delovnih strojev in približevanje 
delovnim strojem iz zadnje strani. Delovno opremo sme vzdrževati, popravljati in naravnavati 
samo strokovna in pooblaščena oseba, ki mora" upoštevati tehnična navodila proizvajalca 
delovne opreme. Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago Navodila za varno 
delo in poročila o pregledu in preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je 
njihova uporaba ob upoštevanju navodil varna.  
Nevarno cono predstavlja tudi gradbena mehanizacija. Zato morajo biti na vozilih nameščene 
nalepke »Prepovedano zadrževanje v delovnem območju stroja!« in opremljeni z zvočnim 
signalom »piskačem« za vzvratno vožnjo.  
 
V bližini stroja se lahko izjemoma nahajajo delavci samo takrat, kadar je to nujno potrebno. 
V takih primerih se morajo dela izvajati pod neposrednim nadzorstvom vodje del, delavci pa 
morajo obvezno uporabljati varovalno čelado in čevlje z varovalno kapico. 
 
Vsa delovna oprema mora biti ustrezno vzdrževana ter pred uporabo na gradbišču tudi 
pregledana in preizkušena da je varna za uporabo. Nameščena mora biti stabilno, izven 
transportnih poti in prehodov, zagotovljene morajo biti proste površine za delo z napravo, 
odlaganje ali dovoz materiala, itd. Na vseh delovnih napravah na električni tok morajo biti po 
priklopu izvedene elektro meritve pred posrednim dotikom. 
 
Z delovnimi napravami lahko ravnajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki morajo biti 
seznanjeni z varnim delom na napravah v smislu lastne varnosti in varnosti ostalih v ali bližini 
delovnega območja. Pooblaščeni delavci morajo ves čas skrbeti tudi za pravilno delovanje in 
vzdrževanje strojev. Ko stroji niso v uporabi, morajo biti ustrezno zavarovani, da ni mogoča 
njihova uporaba - zaklenjeni, da je onemogočeno vzpenjanje na stroje, pravilno parkirani, da 
ne pride do premikanja vozil itd. 
Vsa delovna oprema s povečano nevarnostjo mora razpolagati z listino o periodičnem pregledu 
(poročilo), vozila, ki gredo na javno cesto, pa morajo biti tudi tehnično pregledana. 
 
Prepovedano je vzpenjanje delavcev na delovni stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po 
gradbišču. 
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Ostala delovna oprema se namesti na stabilno podlago. Premika se le ob nujni potrebi, 
uporablja pa v skladu z navodili za varno delo. 
Ročno orodje, ki se uporablja pri gradnji mora glede materiala in oblike ustrezati predpisom. 
Orodje mora biti hranjeno v prostoru za skladiščenje materiala in orodja, ob predaji v uporabo 
pa mora biti pregledano od odgovorne osebe. 
 
Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zaščitnimi 
napravami, ki varujejo delavce pred poškodbami.  
Vozila in stroji morajo biti v času, ko se dela ne vršijo, obvezno izključeni ter onemogočena 
uporaba nepooblaščenim osebam. 
 
Dela na izvedbi varovanja železniške proge in vgradnji tirničnih provizorijev se bodo izvajala 
z gradbeno mehanizacijo, dela na zgornjem ustroju pa s progovno mehanizacijo in vagoni za 
posebne železniške namene. 
 
T.9 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 
Gradbišče je potrebno ustrezno zavarovati, označiti z opozorilnimi napisi in oznakami.  
 
Skladno s 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter 29. členom Pravilnika o pogojih 
in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter 
vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06) 
morajo sprejeti pisni sporazum o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu.  
 
Delo na delovišču se ne sme pričeti dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz tega 
varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja delavce na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/05). 
 
Delovni stroji na gradbišču morajo imeti veljavno obratovalno dovoljenje. Izvajalci so dolžni 
skrbeti, da delovne stroje upravljajo le strokovno usposobljene osebe.  
Delavci lahko opravljajo delo samo, če so usposobljeni za varno delo, poučeni tudi o varstvu 
pred požarom (teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled.  
Električne inštalacije morajo biti izvedene po veljavnih predpisih in pred začetkom opravljene 
meritve.  
 
Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri delu skladno 
z oceno tveganja in VN, delavci pa so jo dolžni pri svojem delu uporabljati. Delavci ne smejo 
prihajati na delo pod vplivom narkotikov ali alkohola. Tudi med delom je prepovedano 
uživanje alkohola ali narkotikov.  
 
Na gradbišču so gasilniki, namenjeni za gašenje požarov v začetni fazi. Vsak zaposleni delavec 
mora biti usposobljen za rokovanje z gasilnikom.   
  
Izvajalec na gradbišču zagotavlja prvo pomoč z osnovno opremo. Vsako poškodbo ali nezgodo 
na delu je potrebno takoj prijaviti odgovornemu vodji gradbišča in koordinatorju za  varnost 
in zdravje pri delu.  
Vsak izvajalec, ki nastopa na skupnem delovišču, je sam odgovoren  za vso škodo, ki nastane 
v zvezi z nezgodo njegovih delavcev po njihovi krivdi zaradi neizvajanja ukrepov za varno 
delo. 
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T.10 OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVEŠČANJU O 
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA 

Odgovorni vodja del je dolžan obveščati posamezne vodje del o posameznih fazah dela. 
Obveščanje poteka na pisni način. Ugotovitve se vpisujejo v knjigo ukrepov za varno delo. 
 
Odgovorni vodja del 

• nadzor izvajanja varnostnega načrta in sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih 
posameznih izvajalcev na skupnem delovišču  

• določanje rokov posameznih faz gradnje 
• odstranitev izvajalca posameznih del, ki ne izvaja ukrepov za varno delo 
• pri delu upošteva temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in določila iz 

varnostnega načrta,  
• upošteva in izvaja navodila in izdane ukrepe koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu,  
• seznanja izvajalce z Varnostnim načrtom,  
• obvešča zaposlene in jim podaja vse informacije v vezi z zagotavljanjem varnosti in 

zdravja pri delu na gradbišču,  
• sproti obvešča zaposlene o vseh dogovorjenih ukrepih varnosti in zdravja pri delu,  
• zagotovi ažuren vpis izvajalcev in podizvajalcev v Pisni sporazum,  
• dela izvaja skladno s svojim predhodno izdelanim programom ukrepov (sprejme in 

izvede ukrepe, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge IV. Uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter 
skladno z ostalimi veljavnimi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu),  

• sodeluje pri opredeljevanju skupnih varnostnih ukrepov,  
• v proces tehnološkega postopka vključuje pooblaščeno osebo za VZD,  
• zagotovi posvetovanje z delavci v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbišču. 

 
Odgovorni vodja gradbišča 

• kontrola označitve delovišča skladno z varnostnim načrtom; 
• pregled zakoličbe oz. označitve podzemnih vodov 
• pregled delovne opreme 
• označitev gradbišča 
• izvajanje ukrepov iz varnostnega načrta in skupnih ukrepov za varnost pri delu na 

delovišču; 
• podpis in izvajanje sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih posameznih izvajalcev na 

skupnem delovišču; 
• stalno kontrolo izvajanja varnostnih ukrepov - neposredni nadzor s strani vodij del; 
• zagotavljanje delovne opreme z uporabnim dovoljenjem (listina o skladnosti, poročilo 

o pregledu); 
• redno izvajanje usposabljanja in preverjanja znanja iz varnosti pri delu in varstva pred 

požarom; 
• razporeditev samo tistih delavcev na gradbišče, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje 

nevarnih del iz varnostnega načrta; 
• prijavo in raziskavo nezgode pri delu; 
• izda dovoljenje za uporabo gradbene mehanizacije na delovišču skladno s podzemnim 

in nadzemnim katastrom vodov; 
• pridobitev potrebnih soglasij na delovišču uporabnika (izjemni prehod ali dostop, 

izredni gradbeni posegi); 
• poučitev delavcev o gradbiščnem redu, nevarnostih na delovišču in o varnostnih 

ukrepih; 
• zagotovitev uporabe osebne varovalne opreme; 
• zagotovitev namenske uporabe delovne opreme; 
• zagotovitev urejenosti in čistoče delovišča;  
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• zagotovitev prve pomoči in reševanja; 
• organiziranje prehrane delavcev; 
• izvajanje neposrednega nadzora nevarnih del; 
• ustavi delo, če je ogroženo življenje ali zdravje delavcev, izvajalce in podizvajalce 

seznani z vsebino varnostnega načrta, 
• zagotovi ažuren vpis izvajalcev in podizvajalcev v Pisni sporazum, 
• upošteva in izvaja navodila in izdane ukrepe koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu,  
• usklajuje dela izvajalcev oziroma odgovornih vodij del na gradbišču, 
• sodeluje pri opredeljevanju skupnih varnostnih ukrepov. 

 
Neposredni vodja 
Izvaja neposredni nadzor nad izvajanjem del. Izvaja navodila odgovornega vodje del in ga o 
poteku del večkrat na dan obvešča. Neposredni vodja je tudi odgovoren za izvajanje skupnih 
varnostnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu. Na dosledno izvajanje teh ukrepov mora 
opozarjati druge delodajalce na gradbišču oziroma njihove odgovorne osebe. Če kateri izmed 
izvajalcev kakor koli krši ali opusti varnostni ukrep, mora takoj obvestiti odgovornega vodjo 
del na gradbišču.  
Neposredni vodja del mora proučiti celotno vsebino varnostnega načrta in varstvene ukrepe 
pri organizaciji dela na gradbišču dosledno upoštevati ter smiselno uporabljati določila tudi za 
dela, ki niso dobesedno navedena, vendar se vseeno pojavljajo pri delu na tem gradbišču.  
Poleg naštetega je treba na gradbišču upoštevati tudi dognanja stroke in vse druge pravne 
vire ter standarde in normative, ki urejajo področje gradnje objektov. 
 
Izvajalci del morajo pred začetkom del dostaviti odgovornemu vodji del vso potrebno 
dokumentacijo o delavcih, ki bodo delali na gradbišču.  
Tako je treba odgovornemu vodji del dostaviti tudi program ukrepov za varno delo 
posameznega izvajalca del in odgovorno osebo – vodjo skupine, ki bo stalno navzoč na 
gradbišču ter bo poleg strokovnih nalog skrbel tudi za neposreden nadzor nad izvajanjem 
ukrepov za varno delo podrejenih delavcev. Vodja skupine posameznega izvajalca del mora 
upoštevati navodila odgovornega vodje del na gradbišču in v skladu s hierarhijo njegovih 
podrejenih v zvezi z zagotavljanjem skupnih varnostnih ukrepov na gradbišču. Vodja skupine 
posameznih del na gradbišču mora o pomanjkljivostih, opustitvah varnostnih ukrepov ali ob 
nenadnem pojavu nevarnosti, ki bi lahko ogrozila varnost zaposlenih ali okolja, takoj obvestiti 
odgovornega vodjo del. 
 
Vodja del posameznega izvajalca del mora dnevno obveščati odgovornega vodjo del 
ali njegovega namestnika o obsegu in poteku del, ki jih bodo tisti dan izvajali na 
gradbišču, zlasti kadar njihovo delo posega v varnost vseh zaposlenih na gradbišču 
(varjenje, demontaža, montaža, delo z nevarnimi snovmi,…). 
Odgovorni vodja nadzora  

• pri izvajanju nadzora pri gradnji upošteva tudi določila iz varnostnega načrta in 
temeljna načela varnosti in zdravja pri delu,  

• pri spremembah projekta ali dodatnih delih zagotovi upoštevanje varnosti in zdravja 
pri delu ter temu primernega roka gradnje.  

 
Posamezni izvajalci del  
Za neposredno izvajanje varnostnih ukrepov na gradbišču so odgovorni vodja del, odgovorni 
vodja gradbišča, delovodje in skupinovodje. Njihove naloge in odgovornosti morajo biti 
določene v internih aktih družbe, ter v Odločbi o imenovanju in pooblastilih za odgovornega 
vodjo del.  
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V primeru naročanja pogodbenih izvajalcev je dolžan vsak izvajalec obvestiti vodstvo 
gradbišča oz. odgovornega vodjo del, da se uredi vsa potrebna dokumentacija za varno delo.  
Vsak izvajalec del je dolžan zagotoviti navodila za varno delo za svoj obseg in tehnologijo 
izvajanja del.  
 
Vsak izvajalec del se je dolžan seznaniti z Varnostnim načrtom, Gradbiščnim redom, Požarnim 
redom za gradbišče, Pisnim sporazumom ter nevarnostmi in ostalimi ukrepi za preprečevanje 
nezgod. 
 
Izvajalec del, ki ne podpiše pisnega sporazuma, ne sme izvajati del na tem gradbišču. 
Uporabljene delovne priprave in naprave ter druga delovna oprema morajo biti predhodno in 
nato redno periodično pregledane. 
 

T.11 UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM TER OPREMO, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA 
VARSTVO PRED POŽAROM NA GRADBIŠČU 

 
Na območju gradbišča, kakor tudi na območju železniške proge ni dovoljeno uporabljati 
odprtega ognja brez dovoljenja upravljavca. 
 
V obdobju razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je 
na požarno ogroženih območjih prepovedana uporaba odprtega ognja. Prepovedano 
je kurjenje na gradbišču ali ob progi. 
 
Za začetno gašenje požarov je potrebno v ograjen prostor namestiti 2 x gasilnik S9, ki morata 
biti zaščitena, oziroma nameščena v posebni omarici in pravilno označena. Vsi delovni stroji 
in tovorna vozila morajo imeti v opremi stroja/vozila gasilnik na prah.  
Vsi delavci na gradbišču morajo biti ustrezno usposobljeni za ukrepanje v primeru požara na 
gradbišču. Vsi, ki se nahajajo na gradbišču, morajo biti seznanjeni s požarnim redom 
gradbišča. 
 
T.12 ORGANIZIRANJE PRVE POMOČI NA GRADBIŠČU 
 
Izvajalci na gradbišču so dolžni organizirati prvo pomoč.  
Za učinkovito organizacijo prve pomoči mora biti, predvsem ob večjih skupinah delavcev in 
ob strojih, stalno v bližini sanitetni material (torbica) za nudenje prve pomoči, v predpisani 
količini, v kateri je potrebno porabljen in dotrajan material sprotno dopolnjevati. 
 
Pri nudenju prve pomoči je treba brezpogojno upoštevati pet spodaj navedenih točk 
(razvrščenih glede na nujnost), glede na razmere v posameznih primerih je možno ali celo 
nujno ukrepe izvajati tudi istočasno: 

• zavarovati mesto, kjer se je poškodba zgodila, 
• obvestimo zdravniško pomoč 
• odnesti poškodovanega na varno mesto (pazimo na možnost poškodbe hrbtenice) 
• ugotoviti in odstraniti vzroke za nastanek poškodbe, 
• osnovna prva pomoč,  
• oskrba poškodovanega. 

 
Na kraju nezgode moramo nemudoma in v skladu s pravili prve pomoči odstraniti vse 
neposredne nevarnosti, ki so lahko usodne za življenje in zdravje obolele oziroma 
poškodovanje osebe.  
Tudi potem, ko smo poklicali zdravniško pomoč, ne smemo prenehati z nudenjem takojšnje 
in ustrezne prve pomoči, pač pa moramo z njo nadaljevati vse do prihoda strokovnega 
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medicinskega osebja. Pri poškodbi z električnim tokom nudimo prvo pomoč po sistemu ABC, 
v razmerju 15:2.  
Poškodovanim lahko nudijo prvo pomoč samo ustrezno usposobljene osebe. Izvajalec bo 
usposobil in določil osebe za nudenje prve pomoči. 
Omarice za prvo pomoč postavljamo in hranimo povsod tam, kjer obstaja večja nevarnost za 
poškodbe. 
 
Vsi zaposleni na gradbišču morajo biti seznanjeni kje se nahaja oprema za nudenje 
prve pomoči ter kdo so osebe za nudenje prve pomoči. 
 
Poškodovanim lahko nudijo prvo pomoč samo ustrezno usposobljene osebe. 
 
Nudenje prve pomoči na gradbišču obsega: 

• čiščenje okolice rane in povijanje 
• nudenje umetnega dihanja 
• masaža srca  
• zaustavitev krvavitve 
• ustrezna imobilizacija 
• prevoz v ambulanto ali bolnišnico 

 

T.13 ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA 
DELOVIŠČE/GRADBIŠČE IN Z GRADBIŠČA, ČE JE TO POTREBNO 

 
Delavci se bodo na delovišče vozili z lastnim prevozom oz. organiziranim prevozom svojega 
delodajalca.  
Prehrano lahko delodajalci organizirajo v bližnjih gostinskih objektih.  
 
Delavcem se mora med delom omogoči 30 min. odmor in po možnosti preskrbeti topli obrok.  
 
V primeru, da ni možno zagotavljati pitne vode iz javnega omrežja, naj se delavcem dostavlja 
na delovišče dnevno sveža voda, v ustrezni embalaži in ustrezne kvalitete. V hladnejšem 
vremenu naj se delavcem med obrokom omogoči pitje toplega čaja, vendar brez dodatkov 
alkohola. 
 
Za dohodno pot na delovišče se praviloma uporabljajo v naprej določene poti izven proge. V 
primerih ko morajo delavci prečkati tir, ki se uporabljajo za vlakovne vožnje, smejo le tega 
prečkati po odobritvi progovnega čuvaja ali drugega odgovornega železniškega delavca. 
 
T.14 UREDITEV PROSTOROV ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA 
 
Na deloviščih ni predvideno skladiščenje nevarnih kemikalij, ker se le-te v procesu dela 
uporabljajo v količinah, ki so potrebne za dnevno potrebo. 
Neporabljene dnevne količine se morajo ustrezno zapreti v originalno embalažo s pokrovom.  
Prepovedano je puščati kakršnokoli odpadno embalažo in ostanke neporabljenih npr. barv 
inp. na nezavarovanem delu delovišča. 
Embalaža, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode, v katerih se hranijo, mora 
ustrezati:  

• da se nevarne kemikalije ne morejo razsuti, izteči ali izhlapeti,  
• da se ne morajo pomešati z drugimi materiali in ne priti v stik s podom in stenami 

prostorov v katerih so shranjene,  
• da je izdelana iz takšnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne ustvarijo 

z njim škodljivih ali nevarnih spojin.  
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• izvajalec je dolžan poskrbeti za zakonito odstranjevanje odpadne embalaže nevarnih 
kemikalij preko pooblaščenih odstranjevalcev, kar dokazuje z evidenčnimi listi.  

• oskrbovanje strojev z gorivom se izvaja iz sodov z ustreznimi črpalkami, sodi se sproti 
dovažajo na gradbišče  

• v primeru razlitja goriva ob pretakanju na terenu oziroma poškodovanja hidravličnih 
cevi je dolžan upravljavec gradbenega stroja to takoj sporočiti vodji del. mesto 
razlitja takoj posuti z absorbcijskim materialom in onesnaženo zemljino predati v 
uničenje registriranemu zbiralcu oziroma odstranjevalcu odpadkov. 

 
Na gradbišču se morajo nahajati varnostni listi vseh kemikalij, ki se uporabljajo pri delu. 
 
K nevarnim snovem se prištevajo vse snovi, ki imajo eno ali več lastnosti, s katero lahko 
ogrožajo ljudi in okolje.  
Vse predvidene nevarne snovi se bodo na gradbišče dostavljale sprotno. glede na čas uporabe.  
 
Embalaža, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode, v katerih se hranijo. morajo 
biti takšne:  

• da se nevarne snovi ne morejo razsuti, izteči ali izhlapeti,  
• da se ne morejo pomešati z drugimi materiali in ne priti v stik s padom in stenami 

prostorov v katerih so shranjene,  
• da je izdelana iz takšnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne ustvarijo z 

njim škodljivih ali nevarnih spojin.  
 
Varnostni listi so dokazila o nevarni snovi in načinu varnega rokovanja. skladiščenja, 
ukrepanja v primeru nezgode in odstranjevanja. Vsaka embalaža. ki vsebuje nevarno snov, 
mora biti ustrezno označena v skladu z Zakonom o kemikalijah in mora vsebovati osnovne 
varnostne informacije o vsebini. 
 
T.15 SEZNAM NEVARNIH SNOVI  
 
Pri delih na gradbišču se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi: 

• propan/butan  
• kisik in acetilen 
• bencin 
• plinsko olje 

 
T.16 SEZNAM POSEBEJ NEVARNIH DEL IZ PRILOGE II UREDBE 
 
Skladno s prilogo II Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih se predvideva posebno nevarna dela in sicer:  

• dela ob potekajočem prometu na železnici in cesti; 
• dela v bližini električnih vodov visoke napetosti 3000 V; 
• dela na višini. 

 

T.17 NAČINI PREVAŽANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GRADBENEGA 
MATERIALA IN TEŽKIH PREDMETOV 

 
Material v razsutem stanju se dovaža s tovornjaki prekucniki. Ostali materiali, pa z navadnimi 
kesonskimi tovornjaki ali »hiabi« razkladalniki. Vozila, ki dovažajo material so takšna, da po 
svoji obliki ustrezajo vrsti in teži materiala, morajo biti tehnično brezhibna. Vse improvizirane 
izdelave lesenih začasnih zabojnikov za prenos gradbenega materiala niso dovoljene. Za 
nakladanje in razkladanje težkih elementov ter za prenos in montažo le teh je potrebno 
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uporabiti ustrezna dvigala na tovornem vozilu, ki mora biti tehnično brezhibno ter opremljeno 
z vso potrebno dokumentacijo (navodila za delo,…), upravlja pa ga lahko strokovno in za 
varno delo usposobljen strojnik. 
Težji kosi materiala in konstrukcije se bodo transportirali s pomočjo avtodvigal / hiab, ki 
morajo biti pred uporabo pregledani in preizkušeni (imeti morajo veljavno poročilo o pregledu 
in preizkusu delovne opreme). 
 
Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, morajo biti seznanjeni z načinom 
varnega dela pri razkladanju in se ne smejo zadrževati v nevarnem območju, pod bremenom 
ali v manipulacijskem prostoru gradbenega stroja ali avtodvigala.  
 
Ogrožen prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali označen z opozorilnim 
znakom za viseče breme, prepovedan dostop, ter obvezno uporabo čelade. V ogrožen prostor 
je dovoljen dostop le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. 
 
Oprema za dvigovanje in prenašanje (pomožna nosilna sredstva, ki se jih uporablja za 
navezovanje bremen) mora biti:  

• označena s CE oznako 
• pregledana in preizkušena v skladu z veljavnimi predpisi  
• nepoškodovana  
• pravilno nameščena in uporabljana  
• označena z največjo dovoljeno nosilnostjo  

 
Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbišču, mora biti ves čas na razpolago 
evidenca pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovna oprema ustreza 
zahtevam za varno delo (poročilo o pregledu in preizkusu delovne opreme).  
Delo se mora izvajati skladno z navodili za varno delo.  
Prevozi gradbenih materialov se lahko izvajajo s tovornimi vozili, ki se morajo uporabljati 
strogo namensko. Vozila morajo biti tehnično brezhibna (veljavno prometno dovoljenje, 
oziroma potrdilo o opravljenem pregledu s strani pooblaščene organizacije). Upravljanje z 
vozili je dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri vožnji po 
gradbišču mora voznik upoštevati navodila delovodje. 
Pred vključevanjem na javne prometne poti je voznik dolžan očistiti kolesa vozila od blata ali 
drugih nečistoč. 
  
Preden se prične tovor razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za 
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre 
šele, ko se ugotovi položaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata 
vedno opravljati najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ali kako drugače na 
vozilu, razen v kabini ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, se v 
bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije. 
Upravljavec dvigala na tovornem vozilu mora biti pri razkladanju, prenašanju in nameščanju 
težkih elementov še posebno previden.  
Pri dvigovanju tovora iz zaboja s pomočjo dvigala na tovornem vozilu se mora delavec, ki je 
navezal breme, pred operacijo dviga umakniti iz zaboja. Če ima slab pregled nad mestom 
dviganja, prenosom ali odlaganjem bremena, mu mora neposredni vodja del določiti 
signalista. Dvigovanje in spuščanje tovora se odvija na komando signalista. Zadrževanje 
delavcev pod visečim bremenom in v neposredni bližini ni dovoljeno. 
Če pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje več delavcev, mora biti določen vodja 
skupine, ki poskrbi za varno delo in medsebojno koordinacijo.  
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Slika 3: Nevarno in varno dviganje bremen 

 
Sipke materiale se naklada strojno oziroma razklada s prevračanjem. Zadrževanje delavcev 
v delovnem območju strojev ni dovoljeno, če pa je njihova prisotnost nujno potrebna, morajo 
delati pod neposrednim vodstvom delovodje.  
 
Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravne in utrjene površine. Višina deponij 
znaša največ 2,00 m v višino za stabilne materiale. Cevi in ostale elemente, pri katerih obstaja 
možnost kotaljenja se lahko deponira do višine 1,60 m s tem, da se izvede zavarovanje 
spodnje vrste proti kotaljenju. 
Pri deponijah sipkega materiala je potrebno upoštevati nasipni kot (kot notranjega trenja). 
Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda. 
Transport elementov iz kraja njihove izdelave do gradbišča se izvede s pomočjo kamionov. 
Pri prenosu elementov z dvigalom je potrebno paziti, da je element v vertikalnem 
(horizontalnem) položaju oziroma dvignjen in prenesen v takšni legi, da se ga lahko vgradi 
brez dodatnih delovnih operacij, kot so: obračanje elementa ali nepredvideno podlaganje 
elementa.  
 
Vsa nosilna sredstva, kot so jeklene vrvi, vrvi iz drugih materialov, kljuke, kavlji, ki se 
uporabljajo v zvezi z dvigovanjem bremen morajo v celoti ustrezati varnostnim predpisom in 
standardom. Vsak kavelj ali kljuka, ki se uporablja za prenos bremena, mora imeti varovalo, 
ki zanesljivo preprečuje snemanje bremena med prenosom elementa. Na vsakem nosilnem 
sredstvu za prenos bremen, mora biti na vidnem mestu napis »DOVOLJENA NOSILNOST ....... 
kN«. Vsa nosilna sredstva morajo biti v času, ko niso v uporabi, shranjena in obešena na 
določenem mestu (priročno skladišče) in zaščitena pred vremenskimi vplivi. 
Za prevažanje gradbenih materialov in drugih bremen se lahko uporablja samo brezhibna 
cestna in tirna vozila, ki po svojih karakteristikah ustrezajo vrsti in teži bremen in materiala. 
S vozili lahko upravljajo samo delavci, ki so za taka dela ustrezno strokovno usposobljeni, 
nakladanje, prevažanje, razkladanje se lahko vrši le pod nadzorom odgovorne osebe. 
 
Privezovanje bremen  
Pri bremenih, ki že imajo določeno opremo za dviganje (sidra, kljuke,…), je dvigovanje in 
prenašanje varno, saj moramo pravilno izbrati pomožna obešalna sredstva (vrvi, verige, 
jermeni, nosilci itd.). Težje pa je navezovanje bremen, kjer ni opreme za dviganje  

• Les dvigamo in prenašamo s pomočjo dvojnih pomožnih obešalnih vrvi, ki jih 
namestimo okoli bremena.  

• Armaturo in cevi dvigamo in prenašamo z dvema pomožnima vrvema, ki imata leteči 
kavelj (benko kavelj).  

• Breme, ki ima ostre robove, beton, kovinski profili, itd., moramo zavezovati tako, da 
ostre robove zavarujemo -podložimo s plastiko, lesom, gumo.  

• Plinske jeklenke dvigujemo in prenašamo samo v zato prirejenih vozičkih oz. košarah, 
ki so narejeni tako, da kljub prevrnitvi jeklenke ne morejo izpasti iz njih.  
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• Dolge elemente velikih površin moramo obvezno navezati na eno ali več vodilnih vrvi 
in jih voditi izven manipulacijskega prostora.  

 
Upravljavci naprav in pripomočkov za dvigovanje morajo biti ustrezno usposobljeni, ter 
zdravstveno sposobni.  
Izkopi materiala se bodo izvajali strojno z buldožerji, bagri, odvoz materiala pa z nakladalniki 
in kamioni. Strojniki buldožerjev, bagrov, nakladačev, oziroma delovodje, morajo paziti na 
varnost delavcev, ki delajo pred stroji ali okrog stroja za izkop, in morajo uporabljati varovalno 
čelado in ustrezen varnostni jopič z odsevnimi trakovi. Izkopani material, ki bo deponiran 
neposredno ob izkopu, je potrebno odlagati najmanj 100 cm od roba izkopa. Robovi izkopa 
ne smejo biti obremenjeni z izkopanim materialom, niti s stroji za izkop oziroma kamioni za 
odvoz materiala. 
 
Rampe za odvoz izkopanega materiala morajo biti dovolj široke in utrjene, da ne bo prišlo do 
prevrnitve vozil. Vzdolžni nagib ramp je lahko največ 40 %. Brežine prometnih poti morajo 
biti ustrezno urejene in zavarovane z varnostno ograjo ali signalno vrvico 2 m od roba. Brežine 
morajo biti urejene tako, da se prepreči udiranje cestišča in zrušitev oziroma porušitev le te.  
 
Pri iztovarjanju izkopanega materiala s kamioni - prekucniki na deponijo je treba obvezno 
paziti, da niso v bližini prosti električni vodi. Najmanjša oddaljenost dvignjenega zaboja 
kamiona od električnih vodov je 3 m. Pri izkopih globljih od 1 metra je potrebno razpiranje ali 
upoštevati varnostni naklon.  
Po končanem razkladanju izkopanega materiala s kamioni - prekucniki ni dovoljeno voziti z 
dvignjenim zabojem. Pri mehaniziranem nakladanju ni dovoljeno nakladati več kot 6 m visoko 
pri ročnem pa ne več kot 2 m. Horizontalni in vertikalni transport se bo vršil s kamioni. Med 
prenašanjem, ter razklada njem in naklada njem je strogo prepovedana vožnja delavcev na 
materialih, oz. na zunanjih delih vozil razen v kabini, kjer je prostor tudi za sopotnika.  
Pri prenašanju in zvračanju materiala je potrebno obvezno paziti, da ne pride do morebitnih 
dotikov delov strojev ali tovora s prostimi električnimi vodi.  
 
Signalist: Pri privezovanju, dviganju in prenašanju bremen mora biti vedno prisoten signalist. 
Signalist (oseba, ki daje ročne signale) daje manevrirna navodila osebi, ki se imenuje 
upravljavec. Signalist mora nositi dobro vidno oblačilo drugačne barve kot ostali delavci. 
 
Naloga signalista je, da pravilno privezuje breme in daje signale upravljavcu dvigala. Signalist 
daje signale z rokami, zastavami, piščalkami in z radijskimi postajami, odvisno od situacije, 
višine objekta, itd. 
 
Ročni signali morajo biti natančni, enostavni, dobro vidni, lahki za izvajanje in razumevanje 
ter opazno ločljivi od drugih kretenj osebe, ki jih daje. 
Signalist mora vizualno spremljati vse manevre, ki jih izvaja upravljavec ter zagotavljati 
varnost delavcev in drugih oseb v bližini izvajanja operacij. Odvisno od nastale nevarne 
situacije, se vsi gibi lahko izvajajo hitro ali počasi. 
 
Za ročne signale se uporabljajo kodirni signali, ki so:  

splošni signali 
- začetek 
- stoj 
- konec 

navpični 
premiki 

- dvigni  
- spusti 
- navpična razdalja 

vodoravni 
premiki 

- premik naprej 
- premik nazaj 
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- levo 
- desno 
- vodoravna razdalja 

nevarnost 
- nevarnost 
- hitro 
- počasi 

 
Odgovorna oseba 
Pri vseh nevarnih delih mora biti stalno prisotna odgovorna oseba npr. delovodja, 
ki taka dela vodi in nadzoruje. 
 

T.18 NAČIN OZNAČITVE OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN 
OGROŽENIH PODROČIJ NA GRADBIŠČU (NEVARNE CONE) 

 
Z varnostnimi znaki (opozorilnimi tablami in tablami za prepoved) je potrebno označiti vsa 
nevarna delovna mesta, še posebej delovna mesta s povečano stopnjo nevarnosti za 
poškodbe.  
Celotno območje gradbišču predstavlja eno nevarnostno cono.  
 
Za izbiro navodil in opozoril posameznih nevarnostih je zadolženo vodstvo gradbišča. 
Delodajalec je dolžan delavce obvestiti o nevarnih mestih, jih seznaniti z varnostnimi ukrepi 
in varnim načinom dela.  
 
Nevarna mesta so predvsem:  

• dela ob potekajočem prometu na železnici in cesti; 
• dela v bližini električnih vodov visoke napetosti 3000 V; 
• dela na višini. 

 
Vsi dostopi so označeni z varnostnimi znaki, ki prepovedujejo dostop in napisom »Prehod 
prepovedan.« 
 
Na mestih ob prometni komunikaciji se postavita varnostna znaka, ki opozarjata okolico na 
gradbeno dejavnost in prepovedujeta prehod čez ogroženo območje.  

 
Slika 4: Varnostna znaka, ki morata biti nameščena na ogroženem področju. 

 
T.18.1 Delo ob potekajočem prometu na železnici in cesti 
 
Izvajalci morajo organizirati svoje delo tako, da bo promet po železnici in cesti 
potekal nemoteno in varno. 
 
Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta z vpisom v knjigo 
ukrepov za varno delo, določi v skladu z Varnostnim načrtom, Tehnološkim 
elaboratom, Navodili o varnem delu ali drugimi dokumenti, kako in kdaj bo delovišče 
zavarovano. 
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Uporaba mobilnih telefonov v nevarnem območju tira (območje normalnega 
svetlega profila) je smrtno nevarna in zato prepovedana. 
 

 
Slika 5: Prepoved uporabe mobilnega telefona 

 

Delo ob/na tiru 

 
Nevarnost predstavlja možnost, da delavci, gradbeni stroji, tovorna vozila ali tirna vozila 
posegajo v normalni svetli profil voznega tira. 
 
Varovanje delovnih skupin 
 
Progovni čuvaj je delavec OVKN, ki je: 

• strokovno usposobljen za to delovno mesto v skladu s ˝Pravilnikom o strokovni 
usposobljenosti IŽD˝, 

• dokazno usposobljen in preverjen za to delovno mesto iz nacionalnih varnostnih 
predpisov, tehničnih standardov in delovnih predpisov in navodil družbe za izvajanje 
posameznih postopkov vzdrževanja, 

• zdravstveno pregledan, da izpolnjuje zdravstvene pogoje za to delovno mesto v skladu 
s ˝Pravilnikom o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih 
železniških delavcev.˝  

 
Progovni čuvaj mora biti pred pričetkom dela opremljen s predpisano opremo, ki jo bo pri 
svojem delu potreboval in uporabljal in sicer: 

• predpisano osebno varovalno opremo, ki zagotavlja povečano vidnost po standardu 
SIST EN 20471 (visoko vidna oblačila) in osebno varovalno opremo, ki ga bo varovala 
pri hoji in delu po progi: 

• predpisano varnostno opremo za progovnega čuvaja, 
• torbo za shranjevanje varnostne opreme, 
• signalno zastavico, 
• ročno signalno svetilko z belim in rdečim steklom,  
• komunikacijska sredstva, 
• ažuriran izpisek iz operativnih voznih redov za progovno osebje za odsek proge, kjer bo 

opravljal svoje delo, 
• beležnico obvestil in fonogramov za progovne čuvaje,  

 
Progovni čuvaj mora med deli na progi ali tiru/ih, upoštevati vsa določila Prometnega 
pravilnika, Signalnega pravilnika, Varnostnih načrtov, Tehnoloških elaboratov, Navodil za 
varno delo in dokumentov, ki odrejajo varno delo in se nanašajo na delovno področje dela, 
kjer delo opravlja ter poznavanje predpisov za to delovno mesto. 
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Opravljanje dela progovnega čuvaja 
 
Pooblaščena oseba lokacije vzdrževanja zagotovi in odredi progovnemu čuvaju delovno 
nalogo za varovanje delovnih skupin in mehanizacije pri delih na progi ali tiru/ih, kar 
evidentira v izdanem delovnem nalogu ali Beležniku, ki se nahaja v pisarni Lokacije 
vzdrževanja. 
Pooblaščena oseba lokacije vzdrževanja v Službi za gradbeno dejavnost upravljalca je 
zadolžena, da progovnemu čuvaju zagotovi delujoča komunikacijska sredstva (GSM-R, UKV, 
telefon,…), ki jih bo pri svojem delu uporabljal. Progovni čuvaji, ki niso zaposleni pri 
upravljavcu, uporabljajo komunikacijska sredstva v skladu z dogovorom med pogodbenikom 
in upravljavcem. 
 
Če se v Varnostnem načrtu, Tehnološkem elaboratu, Navodilu za varno delo ali dokumentu, 
ki odreja varno delo, predvidi, da so glede na naravo za zagotavljanje varnega in urejenega 
prometa potrebni dodatni ukrepi, potem se delovišče zavaruje po teh predpisanih določilih. O 
vsebini Varnostnega načrta, Tehnološkega elaborata, Navodilih za varno delo ali dokumenta, 
ki odreja varno delo, in predvideva dodatne ukrepe je potrebno pooblaščeno osebo lokacije 
vzdrževanja v Službi za gradbeno dejavnost in pristojne progovne čuvaje pred pričetkom del 
dokazno seznaniti. 
Če progovni čuvaj zaradi terenskih razmer ali slabih vidnostnih pogojev (ostri loki, predori, 
mostovi, useki, nasipi. megla ipd.) ne more tako pravočasno opozoriti delovne skupine, da 
prihaja vlak oziroma, da čas od opozorila čuvaja, da prihaja vlak, ne zadostuje, da bi se 
delavci in njihovo orodje do prihoda vlaka varno umaknili, mora čuvaj pred začetkom del 
obvestiti progovnega prometnika oziroma prometnika o delu delovne skupine ter zahtevati 
obveščanje o vožnji vlakov in progovnih vozil po določilih Prometnega pravilnika. V zahtevi 
mora navesti mesto in čas začetka ter konca predvidenega dela delovne skupine. V tem 
primeru je mesto dela službeno mesto. 
 
Če vodja del ali koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbišču presodita, da zaradi 
ugodnih terenskih razmer, dobrih vidnostih pogojev (delo na ravnini, dobra vidljivost, manjša 
delovna skupina z lahkim ali enostavnim orodjem…ipd.) in če delovna skupina ne posega v 
normalni svetli profil proge oziroma da lahko progovni čuvaj pravočasno opozori delovno 
skupino, da prihaja vlak in da se delavci in njihovo orodje do prihoda vlaka lahko varno 
umaknejo, potem ni nujno, da progovni čuvaj obvesti prometnika oziroma progovnega 
prometnika o delu delovne skupine. Progovni čuvaj samo zavaruje delovišče s prenosnimi 
progovnimi opozorilniki, ki označujejo ˝Mesto dela na progi˝, v skladu s Signalnim 
pravilnikom. Zavarovanje opravi pred pričetkom del na tiru ali progi. 
 

 
Slika 6: Signalna oznaka 207: »Mesto dela na progi« 

 
V primeru, da se delovišče nahaja znotraj progovnega pasu in zunaj svetlega profila tira, po 
katerem se odvija promet, se delovišče glede na naravo dela (strmo pobočje, delo v usekih,…) 
zavaruje s progovnim čuvajem. Delovišče se v vsakem primeru zavaruje z varnostnim trakom 
in s tem opozoriti delovno skupino, da je prepovedan dostop v območje svetlega profila. Po 
prihodu na delovišče progovni čuvaj zavaruje delovišče s prenosnimi progovnimi opozorilniki, 
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ki označujejo ˝Mesto dela na progi˝, v skladu s Signalnim pravilnikom. Zavarovanje se opravi 
pred pričetkom del na tiru ali progi. 
 
V primeru, da delovna skupina izvaja dela, pri katerih delavci ali gradbeni stroji ne posegajo 
v svetli profil tira, po katerem se odvija promet, lahko koordinator za varnost in zdravje pri 
delu ali pooblaščena ali imenovana oseba upravljavca presodi, da varovanje delovne skupine 
ni potrebno. Delovišče je obvezno ustrezno fizično zavarovati (npr. z varnostnim trakom, 
vrvico z zastavicami ali na kakšen drugačen način z ustrezno fizično prepreko) in s tem 
opozoriti delovno skupino, da je prepovedan dostop v območje nevarnega mesta, kjer se 
odvija promet.  
 
V kolikor namestitev varnostnega traku, vrvice z zastavico, ni možno namestiti zaradi 
tehnološkega procesa dela (npr.: urejanje premikalnih poti med tiri,…), se mora z dodatnimi 
varnostnimi ukrepi zagotoviti varnost delavcev npr. po sosednjih tirih zmanjšati hitrost vožnje 
železniških vozil, po potrebi zagotoviti več progovnih čuvajev, vpeljati zaporo vsaj enega tira 
tako, da je omogočen varen umik delavcev,…….  
Delovišče se zavaruje s prenosnimi progovnimi opozorilniki. 
 
V primeru, da delovna skupina izvaja dela izven progovnega pasu potem varovanje delovne 
skupine ni potrebno. Delovišče se zavaruje samo z varnostnim trakom in s tem opozori 
delovno skupino, da je prepovedan dostop na območje progovnega pasu. Delovišča tudi ni 
potrebno zavarovati s prenosnimi progovnimi opozorilniki. Delavci morajo biti obvezno 
poučeni o varnem delu na železnici. 
 
V primeru aktiviranja službenega mesta (zahteva po obveščanju) mora biti to službeno mesto 
progovnega čuvaja opremljeno z delujočo komunikacijsko zvezo povezano s prometnikom 
oziroma progovnim prometnikom, ki ga obvešča/jo o vožnjah vlakov po tiru/ih ali progi. 
Progovni čuvaj mora biti obveščen o vožnjah vlakov, vožnjah progovnih vozil in premikalnih 
vožnjah tudi po sosednjem/ih tiru/ih. Pri svojem delu progovni čuvaji morajo uporabljati 
telekomunikacijska sredstva, kjer se pogovori registrirajo. 
 
Prometnik ali progovni prometnik potrdi zahtevo po obveščanju in obvestilo o končanju del 
(fonogram za začetek in konec dela), od progovnega čuvaja, z besedo »Razumel« in s svojim 
priimkom to evidentira v Prometni dnevnik ali Beležnico brzojavk in fonogramov, čuvaj 
delovne skupine pa v Beležnico obvestil in fonogramov za progovne čuvaje. 
 
V primeru zasedbe delovišča z dodatnimi progovnimi čuvaji pooblaščena oseba lokacije 
vzdrževanja v Službi za gradbeno dejavnost, določi glavnega progovnega čuvaja in pomožne 
progovne čuvaje. Glavni progovni čuvaj mora imeti vzpostavljeno stalno telekomunikacijsko 
zvezo s prometnikom ali progovnim prometnikom.  
 
Vsi oddani in sprejeti fonogrami med glavnim progovnim čuvajem in prometnikom ali 
progovnim prometnikom, ki se nanašajo na vožnjo vlakov in progovnih vozil, se evidentirajo 
v Beležnico obvestil in fonogramov za progovne čuvaje tudi takrat, ko naprave, ki omogočajo 
stalno in zanesljivo registriranje sporočil delujejo. Prometnik ali progovni prometnik vse 
sprejete in oddane fonograme evidentira v Prometni dnevnik ali Beležnico brzojavk in 
fonogramov tudi takrat, ko telekomunikacijske naprave, ki omogočajo stalno in zanesljivo 
registriranje sporočil, delujejo.  
 
Glavni progovni čuvaj nadalje obvešča pomožne progovne čuvaje o vožnjah vlakov in 
progovnih vozil. Obvešča jih preko prenosnih GSM-R, UKV naprav ali po posebnem 
telefonskem vodu. Če se obveščanje po telekomunikacijskih zvezah med glavnim progovnim 
čuvajem in pomožnimi progovnimi čuvaji snema, potem evidentira fonograme le glavni čuvaj 
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v svojo beležnico. Če pa se obveščanje po telekomunikacijskih zvezah med glavnim 
progovnim čuvajem in pomožnimi progovnimi čuvaji ne snema, potem mora vsak pomožni 
progovni čuvaj sprejete in oddane fonograme (predavize, avize in druge fonograme) glavnega 
čuvaja delovne skupine evidentirati v Beležnico obvestil in fonogramov za progovne čuvaje. 
Fonogrami med glavnim in pomožnimi progovnimi čuvaji morajo biti enaki kot med 
prometnikom oziroma progovnim prometnikom in glavnim progovnim čuvajem in jih vpisujejo 
v Beležnico obvestil in fonogramov. 
 
Progovni čuvaj obvešča delavce o prihodu vlaka z dajanjem alarma z opozorilno napravo, ki 
z zvokom opozarja na prihod vlaka (npr. ročna zavijajoča sirena, trobenta, piščalka, 
megafon,…) Zvočni znak za umik delavcev s tira ali proge mora biti kontinuiran. Imeti mora 
zvočno raven na stopnji dobre zaznavnosti oziroma slišnosti, ki mora biti višja od ravni hrupa 
v okolju, vendar ne sme dosegati praga bolečine. Zvočni znak mora biti dobro prepoznaven 
glede trajanja konic in intervalov med dvema konicama ter se jasno razločevati od drugih 
zvočnih znakov v okolju. 
Če je delovišče manjšega obsega in se pri delu ne uporabljajo delovni stroji ter je progovni 
čuvaj v neposredni bližini delovne skupine, se lahko prihod vlaka najavi tudi ustno z besedami 
"umik s tira!".  
 
Po oddanem zvočnem ali ustnem obvestilu progovnega čuvaja, da se delovišču približuje vlak, 
progovno vozilo ali premikalni sestav morajo delavci takoj; 

• prekiniti z delom ter odstraniti delovno opremo in material iz tira (pri delu na tiru, ki ga 
opravljajo pod prometom) ter se umakniti v varnostni prostor izven območja tira ali 
proge,  

• pogledati, če so sodelavci reagirali na opozorilo, ter jih ponovno opozori in odstrani iz 
nevarnega območja; 

 
Progovni čuvaj preneha z dajanjem opozorila, šele ko ugotovi, da so delavci odstranili delovno 
opremo in material iz tira ter se umaknili v varnostni prostor izven območja tira ali proge. 
 
Opravljanje del na postajnem območju  
Delovna skupina, ki opravlja dela na postajnem/ih tiru/ih ali kretnici/kretniškem območju, se 
vedno varuje s progovnim čuvajem. Naloga progovnega čuvaja, ki varuje  delovno skupino 
je, da delovno skupino, obvešča o vožnjah vlakov, progovnih vozil in premikalnih vožnjah po 
tiru, kjer opravljajo delo in tudi o vožnjah po obeh sosednjih tirih. V času del na tiru mora biti 
vedno dosegljiv po telekomunikacijski zvezi.  
Delovna skupina mora obvezno biti zavarovana s prenosnimi progovnimi opozorilniki po 
določilih Signalnega pravilnika.  
Progovni čuvaj mora od progovnega prometnika ali prometnika zahtevati obveščanje o 
vožnjah vlakov, motornih progovnih vozil in premikalnih vožnjah.  
V primeru, da se pri delih na tiru/tirih ali kretnici/kretniškem območju uporablja gradbena 
mehanizacija, ki pri svojem delu občasno sega v svetli profil profilu tira (prečka tir ali prenaša 
predmete preko odprtega tira) se takšna dela lahko izvajajo samo ob sprejetih dodatnih 
ukrepih za zagotovitev varnosti železniškega prometa (počasna vožnja, dodatni čuvaj delovne 
skupine, koordinator,…), ki jih določi vodja del upravljavca (pri zapori tira) ali pooblaščena 
oseba lokacije vzdrževanja v Službi za gradbeno dejavnost, pri delih med odvijanjem 
prometa. 
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Počasna vožnja po tiru se mora vpeljati, kadar se izvaja delo z bagri, delo z nakladalniki, 
buldožerji in avtodvigali ali druga dela, pri katerih je vpeljava počasne vožnje potrebna zaradi 
zagotovitve varnega odvijanja prometa in izvedbe del. 
Počasna vožnja vlakov se vpelje samo za čas trajanja vzrokov, zaradi katerih se je vpeljala. 
 

 

 

 

 
Slika 7: Počasne vožnje 
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Hoja na delovišče 
Za hojo na delovišče in z delovišča se mora praviloma uporabljati javno pot. 
Progovni pas se lahko uporablja za hojo na delovišče in nazaj samo takrat, kadar ni v bližini 
javne poti. 
Kadar se ni možno izogniti hoji v progovnem pasu, se hodi, v kolikor je to mogoče, vedno 
tako, da je zagotovljena minimalna varnostna razdalja.  
 
V primeru, da se mora zgornji rob gramozne grede uporabljati kot pot, je potrebno upoštevati 
posebne varnostne ukrepe. Delavci morajo biti pred odhodom na progo obveščeni o vožnjah 
železniških vozil.  
Delavci so dolžni hoditi v koloni po eden. Prvi delavec v koloni opazuje prihod vlaka iz 
nasprotne smeri ter opozarja kolono na prihod vlaka. Vodja del, ki je zadnji v koloni z ustno 
piščalko opozarja kolono o vlaku, ki prihaja s hrbta. 
Med prevozom vlaka po najbližjem tiru se morajo delavci, ki hodijo po bankini nahajati izven 
nevarnega območja. 
 
Pri hoji na delovišče in z delovišča se morajo delavci izogibati prehajanju preko tirov, posebno 
še ob zmanjšani vidljivosti in preglednosti. 
 

Če mora delavec prečkati tir se mora z obeh strani prepričati, da se ne približuje vlak. Delavec 
se pri tem ne sme zanašati samo na svoj sluh. Po prevozu vlaka se lahko tiri na progi in na 
postaji prečkajo šele takrat, ko so vsi tiri dovolj pregledni. Tire se vedno prečka po najkrajši 
poti tj. pod pravim kotom. Tir se prečka tako, da se ne stopa na tirnice in prage, temveč v 
prostor med prage nasut z tolčencem. 

Delavci, ki se prevažajo z motornimi progovnimi vozili morajo biti v notranjosti vozila. 
Prepovedano je sedenje na stranicah odprtih vozil, na vlečnem kavlju, na progovnih prikolicah 
ali na tovoru, ki je naložen na motorno progovno vozilo. Vzpenjanje na vozilo in sestopanje z 
vozila je dovoljeno šele takrat ko vozilo stoji. 
 
Pri progovnih vozilih in progovni mehanizaciji vzpenjanje in sestopanje s strani sosednjega 
prevoznega tira je prepovedano. 
 
Pred prihodom vlaka se morajo delavci umakniti iz nevarnega območja na minimalno razdaljo 
od osi tira b v odvisnosti od največje dovoljene progovne hitrosti V: 
 

V (km/h) ≤ 90 120 
b (m) 2,20 2,30 

Tabela 1: Odmik od osi tira 
 
T.18.2 Dela v bližini električnih vodov visoke napetosti 3000 V; 
 
Izvajalec bo svoja dela opravljal v neposredni bližini vodov visoke napetosti enosmernega 
sistema 3000 V. Izvajalec mora v celoti upoštevati varnostne ukrepe v smislu Pravilnika o 
varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah in Navodila o 
varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah Slovenskih 
železnic – Navodilo 501.01. 
 
V primeru, da so izvajalčeva dela takšna, da obstoja nevarnost pred napetostjo dotika, mora 
ta naročiti izklop napetosti v SŽ – Infrastruktura, d.o.o., ki imenuje tudi pooblaščenega 
delavca za vzdrževanje voznega omrežja (v nadaljevanju: VO), ki opravi izklop napetosti v 
voznem omrežju. 
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Šele ko je opravljen izklop VO, ozemljitev in izenačitev potencialov, se šteje, da 
naprave niso več pod napetostjo. 
 
Varovalna razdalja je najmanjša dovoljena razdalja med deli pod napetostjo in delavcem 
oziroma neizoliranim orodjem ali opremo, ki jo delavec uporablja, in znaša pri enosmernem 
sistemu 3000 V 1,25 metra. 
 

 
Slika 8: Nevarna območja 

 
Nevarno območje je območje, ki je manjše od 1,25 m od delov VO pod napetostjo. To se 
oblikuje radialno od delov VO pod napetostjo. Tako je približevanje delom voznega omrežja, 
ki je pod napetostjo (obhodni vod, napajalni vod, vozni vod, odtezne ročice, prečne zveze, vsi 
izolatorji in ločilniki) dovoljeno na razdaljo, ki ni krajša od 1,25 metra. 
Pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO ima, kadar dela opravljajo delavci, ki ne pripadajo 
službi za vzdrževanje VO, naslednje pristojnosti in odgovornosti: 

• pred začetkom del mora nedvoumno seznaniti vodjo del izvajalca  z napetostnim 
stanjem v VO na delu proge, na katerem se bodo opravljala dela, in z mejo delovišča, 
znotraj katere bo v času del, napetost v delu VO izključena in njeni deli ozemljeni. 

• prepričati se mora, ali so opravljeni vsi zahtevani varnostni ukrepi; šele nato izda 
vodji del izvajalca pisno dovoljenje za delo  

• po prejemu dovoljenja za delo, neposredni vodja del izvajalca  izda svojim delavcem 
dovoljenje za začetek del.  

• od prejema dovoljenja za delo, je vodja del izvajalca na delovišču odgovoren za 
varnost svojih delavcev.   

• pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO je dolžan prekiniti vsa dela, ki bi lahko 
ogrožala stabilnost ali delovanje VO. 

• postavljena varovalna sredstva in opremo, sme pooblaščeni delavec za vzdrževanje 
VO začeti odstranjevati šele tedaj, ko ga je vodja del izvajalca  pisno obvestil, da so 
dela končana, da so vsi delavci zapustili mesta del in da se napetost lahko vključi. 

• vodja del izvajalca na kraju dela, je dolžan izvršiti vse zahteve pooblaščenega delavca 
za vzdrževanje vozne mreže, ki se nanašajo na zavarovanje delovišča. 

 
Obveznosti izvajalca 
 
Pri delih, ki se lahko opravljajo brez izključitve napetosti v VO, je za varnost na delovišču 
odgovoren neposredni vodja del izvajalca. 
Izvajalec, ki dela ali se mudi na območju delovišča, mora izpolnjevati navodila vodje del ali 
pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO in pri delu uporabljati vsa predpisana varovalna 
sredstva in opremo. Med svojim delom delavec ne sme prehajati meje delovišča. 
 
Ne glede na napetostno stanje v voznem omrežju je prepovedano: 
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• nameščanje in premikanje ozemljitvenih palic ter dotikanje njihovih vodnikov brez 
ustreznih varovalnih sredstev oziroma v nasprotju s predpisanim zaporedjem.  

• približevanje nosilnim konstrukcijam voznega omrežja, na katerih se dogajajo 
nenormalni pojavi, kot so: prasketanje, iskrenje, svetlikanje, cvrčanje ipd. 

• postavljanje kakršnega koli materiala okoli nosilnih konstrukcij voznega omrežja v 
območju njihovih temeljev. 

• snemanje in poškodovanje varovalnih naprav, ki varujejo ali opozarjajo na električne 
vodnike (polne ali rešetkaste ograje, mreže, opozorila, napisi ipd.); 

• metanje kakršnihkoli predmetov na vodnike ali konstrukcije VO; 
• škropljenje kovinske konstrukcije VO z vodo ali drugo tekočino. 

 
Preden je napetost v VO izključena ter opravljena ozemljitev in izenačitev potencialov, je 
prepovedano: 

• dotikati se vseh delov VO, ki so pod napetostjo. 
• dotikati se predmetov, ki visijo z delov VO. 
• približati se mestu, kjer se odtrgani vodnik VO dotika tal, na razdaljo manj kot 15 

metrov; 
• približati se s katerimkoli delom telesa, orodjem oziroma neizoliranim predmetom 

nevarnemu območju VO; 
• vzpenjati se na nosilne konstrukcije VO  
• delo dvigal in druga dela (npr.: postavljanje opažev,…), če bi se lahko s katerim koli 

delom stroja ali predmetom približali na razdaljo, manjšo od 3 m, od dela VO pod 
napetostjo  

• vzpenjati se na nosilne konstrukcije VO.  
• V primeru nesreče ali kratkega stika na napravah voznega omrežja je potrebno o tem 

takoj obvestiti: 
− pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO ali; 
− progovnega čuvaja ali; 
− dispečerja SNEV  

 
Pri delih, ki se lahko opravljajo brez izključitve napetosti v VO, je za varnost na delovišču 
odgovoren neposredni vodja del izvajalca. 
Vsak delavec izvajalca, ki dela ali se mudi na območju delovišča, mora izpolnjevati navodila 
vodje del ali pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO in pri delu uporabljati vsa predpisana 
varovalna sredstva in opremo. 
 
Varnostne razdalje med VO pod napetostjo in progovnimi vozili  
 
Progovna vozila in progovni delovni stroji se lahko približajo z najbolj izpostavljenim delom k 
delom VO pod napetostjo, na povečano varnostno razdaljo 300 mm pri enosmernem sistemu 
3kV. 
Približevanje vozil in strojev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno pod naslednjimi pogoji: 

• da ima vozilo oziroma stroj mehanična omejila za gibljive dele, ki ne dopuščajo 
prekoračitve najmanjše varnostne razdalje; 

• da so vsi kovinski deli vozila oziroma stroja zanesljivo spojeni z galvansko zvezo 
preko kolesnih dvojic s tirnico – povratnim vodom.  

Zavarovanje neprekinjenosti povratnega voda VO  
 
Noben stalni vodnik povratnega voda ne sme biti prekinjen ali odstranjen prej, preden se 
namesto njega ne namesti začasni vodnik, ne glede na to, ali je VO pod napetostjo ali ne. 
Noben začasni vodnik povratnega voda se ne sme odstraniti prej, preden se ponovno ne 
namesti stalni vodnik. 
Glede začasnih vodnikov povratnega voda VO veljajo naslednje zahteve: 
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• za enosmerni sistem 3 kV se mora uporabljati neizolirana bakrena vrv s presekom 
95 mm2, izolirana pa samo pri priključkih v dolžini 150 mm; 

• stopnja izolacije izoliranih vodnikov mora biti 1 kV; 
• začasni vodniki morajo biti na svojih koncih opremljeni s priključki za spenjanje; 
• na en priključek za spenjanje se sme priključiti samo en vodnik. 

 
Na kraju priključka povratnega voda na povratni vod elektro napajalne postaje (v 
nadaljevanju: ENP) se za začasni vodnik povratnega voda uporabijo enaki vodniki, kot so 
uporabljeni v prvi alinei prejšnjega odstavka, vendar njihov skupni presek ne sme biti manjši 
od skupnega preseka stalnih vodnikov. 
Začasno zavarovanje neprekinjenosti povratnega voda se mora izvesti s posebnimi sponami 
za tirnice. Spone so nameščene z obeh strani mesta, kjer se bodo prekinjali stalni vodniki 
povratnega voda. Spone so medsebojno povezane z začasnim vodnikom, kot je določeno v 
tretjem odstavku. 
Če je začasni vodnik povratnega voda sestavljen iz več delov, morajo biti ti prej zanesljivo 
medsebojno spojeni. 
Načine začasnega zavarovanja neprekinjenosti povratnega voda natančneje določa navodilo 
o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Navodilo SŽ 
- 501.01). 
Pri prekinitvi ali odstranitvi vodnikov povratnega voda mora biti navzoč pooblaščeni delavec 
za vzdrževanje VO. Navzočnost pooblaščenega delavca za vzdrževanje VO ni potrebna, če je 
v skupini za vzdrževanje prog in progovnih naprav en delavec, ki je poučen in pooblaščen za 
dela na povratnem vodu. Stalne vodnike povratnega voda sme ponovno nameščati samo 
pooblaščeni delavec za vzdrževanje VO. 
 
Na mestu priključka povratnega voda na povratni vod ENP mora ostati vsaj en priključek na 
tirni trak, da bi se preko njega ohranila neprekinjenost te zveze. Če to ni mogoče, se mora 
napajanje iz take ENP izločiti.  
Drugi potencialni viri nevarnosti so: 

• prekinjeni povratni vod (tirnica, kontinuitetna vez, medtirnična vez), ki je lahko pod 
napetostjo tudi, če je napetost v voznem vodu tega odseka izključena, če se 
opravlja električna vleka po enem ali obeh sosednjih odsekih; 

• poškodovana-prekinjena povezava med vodnikom minus pola ENP in priključno 
zbiralko-tirnico tira; 

• kovinske konstrukcije, ki niso povezane s povratnim vodom in ki so oddaljene od 
osi najbližjega elektrificiranega tira pri enosmernem sistemu 3 kV manj od 9 m,  

• prekinjena povezava med zaščitno napravo in tirnico povratnega voda; 
• prekinjena zaščitna vrv ozemljilnega odseka VO. 

 
Da bi se zagotovila zaščita pred nevarno napetostjo dotika in koraka, se morajo ozemljiti 
vse fiksne kovinske mase (npr. stebri zunanje razsvetljave in signalov, kovinski stebri raznih 
tabel in znakov, kovinske strehe in nosilne konstrukcije voznega voda, žicevodi ipd.), ki so 
oddaljene od vertikalne projekcije najbližjega vodnika voznega omrežja 5 m ali manj. 
 
Signalna oznaka 203 »Meja odseka« 
Nekatere kombinacije signalnih oznak 203: “Meja odseka” glede na razporeditve izoliranih in 
neizoliranih tirnic: 

 
Slika 9: Signalna oznaka 203 »Meja odseka« 
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Deli oznak, ki so pobarvani rdeče, označujejo izolirano tirnico (tirnice), deli, ki so pobarvani 
rumeno, označujejo neizolirano tirnico (tirnice). Kvadratni stebriči oziroma pokrovi tirnih 
priključnih omaric izoliranih odsekov so razdeljeni na dva oziroma štiri dele. Vsak del 
ustreza izoliranemu oziroma neizoliranemu odseku tirnic, ki se na tem mestu končuje ali 
začenja. 
Signalna oznaka 203: ”Meja odseka” pri kretnicah označuje mesto, ki ga morajo vozila 
sprostiti oziroma ga ne smejo zasesti, da je mogoče kretnice prestavljati 
 
S signalno oznako meja ločišča se označijo mesta, kjer se začne in kjer se konča ločišče, da 
bi strojevodja in delavci pri vzdrževanju naprav voznega omrežja bili obveščeni, do kod 
sega vozno omrežje odprte proge oziroma postaje. 

 
Slika 10: Signalna oznaka 213: "Začetek ločišča" 

 
Bela kvadratna plošča z rdečim likom, pri katerem je ena stran vzporedna s spodnjim 
vodoravnim robom plošče, druga stran pa z levim navpičnim robom plošče - velika črka.  

 
Slika 11: Signalna oznaka 214: "Konec ločišča" 

 
Črna kvadratna plošča z belim likom, pri katerem je ena stran vzporedna z zgornjim 
vodoravnim robom plošče, druga stran pa z desnim navpičnim robom plošče - obrnjena 
velika črka. 
 

T.19 
NAČIN DELA V NEPOSREDNI BLIŽINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO 
ZDRAVJU ŠKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE 
POŽAR ALI EKSPLOZIJA 

 
Pri delih, kjer nastaja prekomerni prah je potrebno uporabljati osebno varovalno opremo za 
zaščito dihalnih poti. V ta namen se uporabi - respirator. Na delovnih mestih, kjer se pojavlja 
hrup je potrebno uporabljati osebna varovalna sredstva za zaščito sluha. 
 
Najbolj pomembno pri opravljanju tovrstnih del je upoštevanje naslednje:  

• pri delih z premično delovno opremo, kjer nastaja prekomerni prah (rezalke za beton, 
ročno orodje, brusilke,..) morajo delavci uporabljati respirator -masko. 

• delavci, ki so izpostavljeni prevelikemu vplivu ropota delovne opreme (kompresorji, 
vrtalniki,...) morajo uporabljati osebno varovalno opremo za varovanje sluha.  

• delovna oprema katera povzroča vibracije je potrebno upoštevati navodila proizvajalca 
delovne opreme in hkrati uporabljati osebno varovalno opremo za blaženje vibracij- 
rokavice,  

• z jeklenkami tehničnih plinov na gradbišču lahko rokuje le oseba, ki je za to 
pooblaščena; pri izvajanju vročih del se obvezno upošteva nošenje osebno varovalno 
opremo. 

 

T.20 UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER 
RAZSVETLJAVO NA GRADBIŠČU 

 
Električna energija na delovišču se zagotavlja z elektro agregatom. Električna oprema in 
instalacije mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 384-7-704. 
Pred uporabo električne instalacije je potrebno opraviti meritve v skladu s predpisi. 
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O opravljenih meritvah je potrebno sestaviti zapisnik. 
 
Splošna osvetljenost gradbišča (ob izvajanju del ponoči) mora znašati vsaj 50 luxov, lokalna 
osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in 
odvezovanje bremen, pa najmanj 150 luxov. Svetila, kupljena po 1. 1. 2003, morajo biti 
izdelana v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23 ter zaščitena 
proti poškodbam z zaščitno mrežico ali biti nameščena na višini vsaj 2,5 metra od tal in biti 
vedno čista. 
 
Obveznosti izvajalca 
 
Na delovišču morajo izvajalci uporabljati vsak svoje električne priključne kable, ki morajo biti 
ves čas brezhibni. Na prostem ter v dežju se lahko uporablja samo ročno orodje razreda II in 
III. Poškodovane izolacije gumi kablov (podaljškov) ni dopustno ovijati z izolirnim trakom, 
kabel je potrebno zamenjati z novim.  
Preden se električne instalacije na gradbišču dovoli uporabljati je potrebno: 

• vizualno pregledati vse dele električnih instalacij gradbišča, 
• izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabljenih električnih vodnikov, 
• pregledati ustreznost vseh podaljškov in priključnih naprav, 
• preizkusiti učinkovitost zaščite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih električnih 

napravah. 
 
Priklop gradbišča in obratovanje električnih instalacij na gradbišču, se lahko dovoli samo na 
podlagi, pozitivnih rezultatov meritev upornosti zaščitnih tokokrogov in preizkusa zaščite proti 
previsoki napetosti dotika. 
Pri izvedbi električne instalacije in uporabi je potrebno upoštevati: 

• Dovoljeno je uporabljati le tipizirane razdelilce, skladno s standardom SIST EN 
60439-4, 

• Pred uporabo je potrebno izvesti meritev zaščite proti napetosti dotika in o tem 
izdelati zapisnik, 

• Električni razdelilci morajo biti nameščeni v pomožnem objektu gradbišča, oziroma v 
prirejeni nadstrešnici tako, da ni možnosti zamakanja, 

• Vtični pribor na razdelilcih, kabelskih podaljških in strojih naj bodo v plastični izvedbi, 
• Električni kabli za razvod do mesta rabe, morajo biti nameščeni na višino 3,5 m, na 

mestih kjer potekajo prometne poti, pa morajo biti  zaščiteni s cevjo in položeni v 
zemljo,  

• Za brezhibnost električnih naprav so zadolženi električar, vodja gradbišča, delovodja, 
delavci uporabniki, 

• Priključek mora biti opremljen z zaščitno napravo na diferenčni tok, ki ne presega 
nazivne vrednosti I 30 mA. 

 
Vso električno instalacijo je potrebno redno kontrolirati. Vizualni pregled se opravlja vsak dan. 
Zanj so zadolženi: električar, vodja gradbišča, delovodja in delavci, ki uporabljajo el. opremo. 
Ob kakršnihkoli napakah na električni napeljavi ali napravah morajo delavci takoj obvestiti 
odgovornega vodjo del, ta pa takoj zagotoviti odpravo pomanjkljivosti ali okvare. Do odprave 
okvare se napeljava ali naprava ne sme uporabljati.  
Vsi reflektorji morajo biti vedno nameščeni izven dosega rok. Prenosne ročne svetilke morajo 
biti priključene samo na napetost 24 V preko ločilnega transformatorja 
 
Na prostem ter v vlažnih prostorih se lahko uporablja samo ročno orodje II in III razreda ali 
napajanje iz agregata.  
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Pred pričetkom del je potrebno ozemljiti tudi kontejnerje. Začasne električne vode na odprtem 
prostoru delovišča je treba izvesti z izoliranimi vodniki na zanesljivo postavljenih drogovih, ki 
so nameščeni tako da se:  
• najnižja točka vodnika nahaja 2,5 m nad mestom dela,  
• najnižja točka nahaja 3,5 m nad prehodom za pešce,  
• najnižja točka vodnika nahaja 6,0 m nad prehodom za vozila.  
 
Na delovišču morajo izvajalci uporabljati vsak svoje električne priključne kable, ki morajo biti 
ves čas brezhibni. Poškodovane izolacije gumi kablov (podaljškov) ni dopustno 
popravljati/krpati z izolirnim trakom, temveč je potrebno kabel zamenjati z novim. Kjer 
vodniki prečkajo transportne poti, jih je potrebno zavarovati pred mehansko poškodbo z 
ustreznimi zasloni ali pa jih dvigniti v višino določeno v prejšnjem odstavku. Delovanje 
zaščitnega tokovnega stikala mora biti enkrat tedensko preizkušeno s pritiskom na kontrolni 
gumb s strani odgovornega delovodje na gradbišču. 
Elektro omarica mora biti vedno zaprta, ključe pa mora imeti delovodja ali vodja gradbišča.  
Pred priklopom električnih instalacij na gradbišču, je potrebno:  

• vizualno pregledati vse dele električnih instalacij gradbišča,  
• izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabljenih električnih vodnikov,  
• pregledati ustreznost vseh podaljškov in priključnih naprav,  
• preizkusiti učinkovitost zaščite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih električnih 

napravah.  
 
Priklop gradbišča in obratovanje električnih instalacij na gradbišču se lahko dovoli samo na 
osnovi pozitivnih rezultatov meritev upornosti zaščitnih tokokrogov in preizkusa zaščite proti 
previsoki napetosti dotika. 
 

T.21 TERMINSKI PLAN - NAČRTOVANO ZAPOREDJE/ISTOČASNOST, ROKI ZA 
IZVEDBO DEL 

 
Terminski plan bo izvajalec priložil k temu VN pred pričetkom del. 
Odgovorni vodja del ima nalogo sprotno nadzirati in koordinirati delo na način, da se delavci 
istega podjetja ali drugih izvajalcev del med seboj ne ogrožajo ter se jih loči časovno ali 
prostorsko tako, da se zagotovi varno in zdravo delo. 
Na delovišču bodo dela sočasno izvajalo več delodajalcev. 
 
Ob upoštevanju predpisane faznosti izdelave lukenj, vgradnje konzolnih nosilcev in zalitje z 
betonom v betonski opornik (3 faze v območju dveh tirov hkrati -) se lahko dela izvajajo pod 
omejenim prometom, saj v tem primeru fazne izvedb globalna stabilnost in nosilnost opornika 
ni ogrožena.  
 
Pod omejenim prometom se lahko izvaja tudi montaža jeklenih elementov, razen finega 
končnega privijanja navojnih palic. Izvajanje pod omejenim prometom v času gradnje 
pomeni, da je maksimalna hitrost vožnje vlakov preko mostu omejena na 10km/h – 
zmanjšanje dinamičnih učinkov, ter da zaviranje in pospeševanje na mostu ni dovoljeno, ter 
ob prisotnosti progovnega čuvaja.  
 
V času končnega privajanja navojnih palic mora biti zagotovljena zapora dveh tirov, kjer se 
izvaja privijanje matic navojnih palic. Polna zapora tirov mora biti zagotovljena tudi v času 
izvajanja obremenilne preizkušnje. 
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T.22 

DOLOČITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VEČJA NEVARNOST ZA 
ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV, TER VRSTE IN KOLIČINE POTREBNE 
OSEBNE VAROVALNE OPREME - OVO DOLOČITEV PROSTOROV ALI DELOVIŠČ, 
KJER VELJAJO OLAJŠAVE V ZVEZI S SPLOŠNO ZAHTEVO NOŠENJA ČELADE 

 
Ocena tveganja 
 
Delovna mesta na katerih obstaja večja nevarnost poškodb, so bila določena glede na 
resnost možne poškodbe ter verjetnosti, da do nastanka poškodbe pride. Na tej podlagi je 
izdelana ocena tveganja za to delovišče in vsebuje samo specifične nevarnosti za nezgodo.  
 
Nevarna delovna mesta oz. nevarni postopki se izvajajo na celotnem delovišču le, da se v 
različnih fazah dela razlikujejo: 
 
Vsak zaposlen na gradbišču, stalno uporablja osnovno osebno varovalno opremo: 

• varovalni čevlji, 
• varovalna čelada, 
• delovna obleka za povečano vidnost, 
• rokavice. 

 
V skladišču /na delovišču/, mora biti vedno na razpolago zadostna količina naslednje osebne 
varovalne opreme: 

• varovalne čelade, 
• dežne obleke, 
• gumi škornji, 
• zaščitna očala, 
• ščitnik za obraz, 
• glušniki, 
• rokavice, 

 
Med delom, ob odstopanju od predpisanih postopkov lahko pričakujemo predvsem naslednje 
nevarnosti: 

• delo v bližini komunalnih vodov, 
• gradbiščni promet in mehanizacija, 
• potekajoči promet ob železnici in cesti 
• delo v bližini električnih vodov 3000 V 

 
Nevarnosti odpravimo: 
 
Delo v bližini vodov  

• pred pričetkom izvajanja del se pridobi kataster komunalnih vodov , 
• možne prestavitev in zavarovanje ter začasni preklopi se izvedejo pod nadzorom 

upravljavca oz. lastnika voda, 
• če se med delom naleti na nepredvidene vode se obvesti upravljavca voda ali lastnika 

in počaka z delom. 
 
Gradbiščni promet in mehanizacija 

• promet se izvaja po načrtu ureditve gradbišča, 
• delo se izvaja po navodilih za delo s strojem, 
• prepovedano je zadrževanje v bližini strojev, 
• stroji med delom ne smejo segati izven meja gradbišča. 
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Potekajoči promet ob železnici in cesti 
• uporaba osebne varovalne opreme za povečano vidnost po standardu SIST EN 20471 
• omejitev oz. označitev normalnega svetlega profila voznega tira z ograjo oz. 

opozorilno vrvico v območju delovišča 
• po potrebi zmanjšanje hitrosti vožnje železniških ali cestnih vozil mimo delovišča 
• varovanje s progovnim čuvajem 
• ločitev pločnika in kolesarske steze od delovišča z varnostno ograjo. 

 
Padajoči predmeti  

• zavarovanje območja nad katerim se opravljajo dela zaščitnim nadstreškom, 
• na gradbišču je obvezna uporaba varnostnih čelad, 
• zadrževanje pod visečim bremenom ni dovoljeno. 

 
Nevarnost elektrike 

• gradbiščno elektriko izdela strokovno usposobljena oseba 
• napeljava, razvodi po gradbišču, zavarovanje vodov in gradbiščnih elektro omaric, se 

izvede po načrtu in navodilih GRD 08.01. in GRD 08.02. 
• zagotovi se strokovni nadzor nad uporabo in kontrolo gradbiščne napeljave, 
• izvajajo se mesečni pregledi in meritve ozemljitve ter se o tem vodijo zapisniki, 

 
Delo na višini 

• uporaba premičnega odra. 
• uporaba dvižne ploščadi 

 
Ogrožanje okolja in okolice 

• odpadki se ustrezno sortirajo in deponirajo, 
• delavcem ni dovoljeno gibanje in delo izven območja delovišča  

 
Obveznost nošenja čelade velja: 

 
Slika 12: Varnostna čelada 

 
• na celotnem območju delovišča, 

 
Območje, kjer ni obvezna uporaba čelade: 

• pisarna, garderoba, sanitarije,  
 
Pri delih na gradbišču je poleg navedenih, obvezna osebna varovalna oprema, ki je določena 
v oceni tveganja za delovna mesta pri posameznem izvajalcu. 
 
T.23 DOLOČITEV VRST IN NAČINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV  
 
Odri morajo biti izdelani in postavljeni po načrtih, ki vsebujejo: 

• velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementov, 
• sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, 
• način pritrditve odra na objekt oziroma tla, 
• največjo dovoljeno obremenitev, 
• vrste materiala in njegovo kvaliteto, 
• statični izračun nosilnih elementov ter 
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• navodilo za montažo in demontažo. 
 
Ob načrtovanju odra je potrebno upoštevati zahteve standarda SIST HD 1000. 
 
Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 je potrebna 
ustrezna dokumentacija po zahtevah standarda, iz katere je razvidna postavitev elementov, 
sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter način montaže in 
demontaže. 
 
23.1. Premični odri  
 
Premični (prevozni) odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez 
neravnin. Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za 
montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo 
biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. 
Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen 
nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. 
Na premični oder se smejo delavci povzpeti in izvajati delo samo, ko je oder zavarovan pred 
premikom. Če se za vzpenjanje uporablja lestve vgrajene v stranico odra, se lahko delavci po 
njih vzpenjajo samo po notranji strani odra. 
 
Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. 
Med premikanjem na odru ne sme biti ljudi, niti materiala ali delovne opreme. 
 
Kolesa morajo biti ustrezno pritrjena, če pa se oder premakne, jih moramo z ročico zavreti ali 
blokirati. 
Premikanje je dovoljeno samo v vzdolžni smeri ali v smeri »okoli vogala«. 
 
23.2. Odri na kozah oziroma na gradbenih stolicah 
 
Odri na kozah oziroma na gradbenih stolicah do višine 2,00 m se lahko uporabijo za 
posamezna dela manjšega obsega.   
Odri oz delovni podi se izdelajo iz plohov debeline 50 mm in v širini min. 80 cm. Delovne pode 
na stolicah je prepovedano preobremenjevati z materialom. Na teh odrih ni potrebno 
namestiti varnostne ograje niti zagotoviti dokumentacije odrov, razen navodil za izdelavo. 
 
Pred uporabo odra na kozah pa mora ustreznost izvedbe odra pregledati vodja posameznih 
del ali druga odgovorna oseba delodajalca. Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo 
biti izdelane tako, da vzdržijo predvidene pokončne in vodoravne obremenitve. Nog pri kozah 
ni dovoljeno podaljševati, niti ni dovoljeno povečevati višine koz s podlaganjem gradbenega 
materiala. Razmik med kozami ne sme presegati 200 cm. Koze smejo biti postavljene le na 
trdno in vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali poškodovanih koz ni dovoljeno 
uporabljati. Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov. Na delovni 
pod odra na kozah ni dovoljeno postavljati druge težke naprave, če ni s statičnim izračunom 
in projektom drugače dokazano. 
 
23.3. Lestve 
 
Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter biti pred 
uporabo pregledane in brezhibne. 
Lestve morajo biti pri uporabi postavljene stabilno tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti 
ali prevrniti. 
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Prenosne naslonske (enokrake) lestve, ki jih delavci uporabljajo za dostope na zidne robove, 
odre, v odprtine v tleh, jame, jarke in podobno, morajo biti ustrezne dolžine, tako da segajo 
najmanj 1m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°. 
Naslanjanje lestev na kline (na vogalih zgradb ali drogov) ni dovoljeno. 
 
Z lestev se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji upor delavca ter se 
uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more povzročiti dodatnih 
nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora ob tem z obema nogama stati na 
istem klinu. Brez varovanja proti padcu v globino (brez privezovanja delavca) je dovoljeno 
izvajati samo dela na višini do 3 metre. Največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih 
lestev, s katerih se lahko opravlja delo je 8 m, dolžina dvokrakih (A) lestev pa 3 metre. 
Delo s privezovanjem delavca z varnostnim pasom naj bo izjema, ki se uporablja le tedaj, 
kadar zaradi tehnoloških razlogov ni mogoče zavarovati padcev v globino drugače. Vrv 
varnostnega pasu za privez je lahko dolga največ 150 cm. Varnostni pasovi in vrvi morajo biti 
pred uporabo pregledani. Hraniti se morajo v skladišču v suhem prostoru. 

     
Slika 13:Varna uporaba lestev 

 
23.4. Dvižna ploščad 
 
Delo na višini se lahko opravlja tudi s pomočjo dvižnih ploščadi. 
Dvižna ploščad je lahko samostojna, nameščena na motorno progovno železniško vozilo za 
posebne namene ali tovornjak. 
 
Neposredna okolica dvižne košare mora biti označena z opozorilnimi vrvicami ali ograjena s 
PVC ograjo.  
 
Za varno delovanje stroja so bistvenega pomena redni postopki, ki se jih mora vzpostaviti 
po navodilih, ki jih je predpisal proizvajalec in jih navedel v navodilih za varno delo. Prav 
tako je za varno delovanje stroja pomembno, da je po navodilih za varno delo ter v 
priročniku za servisiranje in vzdrževanje sestavljen program vzdrževanja, ki ga nato izvaja 
usposobljeno osebje.  
 
Pregled delovišča  
Operater mora pred delom s strojem z ustreznimi varnostnimi ukrepi odpraviti vsa tveganja 
na delovišču.  
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Na dvigajte ploščadi stroja, ko je ta na tovornjaku, priklopniku, odru ali na kaki drugi 
podlagi, če take rabe ni pisno odobril proizvajalec.  
Preverite, ali je nosilnost podlage zadostna za prenašanje največje obremenitve, navedene 
na napisnih ploščicah na stroju.  
  
Pregled stroja  
Pred delom s strojem opravite pregled in preskuse delovanja. Podrobna navodila najdete v 
navodilih za varno delo proizvajalca.  
Stroja ne uporabljajte, če ni vzdrževan in servisiran po programu, predpisanem v Priročniku 
za servisiranje in vzdrževanje.  
Preverite, ali vse varnostne naprave pravilno delujejo. Kakršna koli predelava teh naprav ni 
dovoljena.  
Splošni varnostni ukrepi:  

• Stroj uporabljajte izključno za premikanje in pozicioniranje osebja in njihovega 
orodja ter opreme.  

• Nikoli ne uporabljajte stroja, če ne deluje brezhibno.   
• Ob napaki v delovanju stroj zaustavite.  
• Komandnega stikala ali roke nikoli ne preklapljajte neposredno iz enega aktivnega 

stanja v nasprotnega. Stikalo preklopite iz aktivnega stanja v nevtralno in v 
zaustavitveni položaj, šele nato pa v naslednje aktivno stanje.   

• Komande premikajte počasi in z enakomernim potiskanjem.  
• Če stroj dalj časa ne deloval, hidravličnih cilindrov ne puščajte v popolnoma 

iztegnjenem ali popolnoma skrčenem stanju.  
• Razen v primeru sile ne dovolite, da bi v stroj posegalo ali z njim upravljalo osebje 

na tleh, če je na ploščadi kaka oseba.  
• Ne prevažajte predmetov na ograji ploščadi.  
• Če je na ploščadi več kot ena oseba, mora vse upravljanje stroja izvajati en sam 

operater.  
• Poskrbite, da so vsa električna orodja ustrezno pritrjena na ploščadi, tako da ne 

visijo z nje na svojih  napajalnih kablih.  
• Prepovedano je prevažanje predmetov ali orodij, ki segajo čez obod ploščadi.  
• Med prevozom stroja mora roka ležati nad zadnjo osjo, poravnana v smeri vožnje. 

Pomnite: če je roka zložena čez sprednjo os, komande za vožnjo delujejo 
nasprotno.  

• Nasedlega ali okvarjenega stroja ne poskušajte premikati s potiskanjem, vlečenjem 
ali uporabo roke. Dovoljena je samo vleka stroja s pomočjo vpenjalnih ušes na šasiji.  

• Roke ali ploščadi ne opirajte na kakšno konstrukcijo, prav tako je ne uporabljajte 
kot oporo kakšne konstrukcije.  

• Preden stroj zapustite, spustite in pritrdite roko ter izklopite vse napajanje.  
 
Nevarnost zdrsa in padca:  

• Med delom morajo biti osebe na ploščadi zaščitene z varnostnim pasom in varovalno 
vrvjo, katere vponka je pritrjena na odobreno pritrdilno točko. Na vsako pritrdilno 
točko je dovoljeno pritrditi samo eno (1) vponko varovalne vrvi.  

Slika 14: Privezovanje na pritrdilno točko košare 
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Pred premikanjem stroja preverite, ali so vsa vrata zaprta in zapahnjena.  
 

Slika 15: Zapiranje vrat košare 
 

• Ves čas z obema nogama stojte trdno na tleh ploščadi. Nikoli ne uporabljajte lestev, 
škatel, stopnic, desk ali podobnih predmetov za povečanje dosega.  

• Na ploščad se nikoli ne vzpenjajte oziroma z nje sestopajte po sestavu roke.  
• Pri vstopanju na ploščad in sestopanju z nje bodite izjemno pazljivi. Pred tem se 

prepričajte, da je roka popolnoma spuščena. Med vstopanjem na ploščad in 
sestopanjem z nje bodite obrnjeni z obrazom k stroju in ves čas vzdržujte stik s 
strojem v treh točkah: z obema rokama in eno nogo ali z eno roko in obema nogama.  

  
Nevarnost udarca električnega toka:  

• Ta stroj ni izoliran in vas ne varuje pred dotikom s predmeti pod napetostjo oziroma 
njihovo bližino.   

 
Slika 16: Nevarnost elektrike 

 
• Poskrbite za varno razdaljo od električnih vodov, naprav in vseh (izoliranih ali 

neizoliranih) delov pod napetostjo v skladu z najmanjšo varno razdaljo, ki je 
predpisana.  

• Poskrbite za zadostno rezervo za premike stroja in nihanje električnih vodnikov.  
 

  
Slika 17: Nevarnost elektrike 

OPOZORILO  
Z DELI STROJA ALI DELI TELESA NE SEGAJTE V PREPOVEDANO OBMOČJE. ČE NE 
VESTE ZAGOTOVO, DA NI TAKO, VEDNO PREDPOSTAVLJAJTE, DA SO VSI 
ELEKTRIČNI DELI IN VODNIKI POD NAPETOSTJO.  
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Nevarnost prevrnitve:   
• Uporabnik mora pred vožnjo pregledati podlago, po kateri bo vozil. 

Med vožnjo ne presegajte dopustnih bočnih in vzdolžnih nagibov.  
• Ploščadi ne dvigajte in ne vozite z dvignjeno ploščadjo na nagnjeni, 

neravni ali mehki podlagi.  
• Pred vožnjo čez talne konstrukcije, mostove, na tovornjakih in 

drugih površinah preverite nosilnost takih podlag.  
• Ploščadi nikoli ne obremenjujte nad njeno nosilnostjo. 

Obremenitev enakomerno razporedite po tleh ploščadi.  
• Ne dvigajte ploščadi in ne vozite z dvignjeno ploščadjo, če stroj ni 

na trdni, ravni in gladki podlagi.  
• S šasijo stroja se ne približujte na manj kot 0,6 m luknjam, grbinam, odpadkom, 

oviram, smetem, zakritim luknjam in drugim nevarnim 
mestom na tleh/podlagi.  

• Roke ne uporabljajte za potiskanje ali vleko predmetov.  
• Stroja nikoli ne poskušajte uporabljati kot žerjav. Ne 

privezujte stroja na sosednje konstrukcije.  
• Ne delajte s strojem v vetru, katerega hitrost presega max. 

dovoljeno s strani proizvajalca.  
• Ne povečujte površine ploščadi ali bremena. Večja 

površina, izpostavljena vetru, zmanjša stabilnost.  
• Ne povečujte površine ploščadi z neodobrenimi razširitvami 

ali nastavki.  
• Če je sestav roke ali ploščad v takem položaju, da je eno 

ali več koles dvignjenih od tal, se morajo pred poskusom 
stabiliziranja stroja vse osebe umakniti s ploščadi. 
Poskrbite, da se vse osebje umakne, nato pa stabilizirajte 
stroj s pomočjo žerjava, viličarja ali drugih ustreznih 
naprav.  

  
ŠKARJASTA DVIŽNA PLOŠČAD  

• Če se mehanizem škarjastih rok zatakne, da je eno izmed koles nad tlemi, se mora 
osebje pred poskusom sprostitve stroja umakniti. S pomočjo žerjavov, tovornjakov 
ali druge ustrezne opreme poskusite stroj stabilizirati in umakniti osebje.  

  
Nevarnost zmečkanja in udarca:  

• Vse osebe na ploščadi in na tleh morajo nositi zaščitne čelade.  
 

 
Slika 18: Nevarnost zmečkanja 

 
• Pri dviganju in spuščanju ploščadi ter med vožnjo preverjajte, ali je nad ploščadjo, 

ob njej in pod njo dovolj prostega prostora  
• Med delom imejte vse dele telesa ves čas v mejah ograje ploščadi.  
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• Pri pozicioniranju ploščadi v bližini ovir uporabljajte funkcije premikanja roke, ne 
funkcije za vožnjo.  

• Pri vožnji na območjih z ovirano vidljivostjo naj vam pomaga zunanji usmerjevalec.  
• Med vožnjo in premikanjem roke naj bo vse osebje, ki ne sodeluje neposredno pri 

tem, najmanj 1,8 m odmaknjeno od stroja.  
• Hitrost vožnje prilagodite stanju podlage, gostoti prometa, vidljivosti, nagibu, 

prisotnosti oseb v okolici in drugim dejavnikom, ki lahko povzročijo trke ali 
poškodbe.  

• Upoštevajte dolžino zavorne poti pri različnih hitrostih vožnje. Po vožnji v visoki 
prestavi pred zaustavitvijo preklopite v nizko prestavo. Po nagnjeni podlagi vozite 
izključno v nizki prestavi.  

• Na tesnih ali omejenih prostorih in pri vzvratni vožnji ne uporabljajte visoke 
prestave.  

• Ves čas zelo pazite, da kaka oseba na ploščadi ali komanda ne zadene ob kako oviro.  
• Poskrbite, da se operaterji drugih strojev na višini ali strojev na tleh v bližini 

zavedajo prisotnosti vaše ploščadi. Odklopite napajanje žerjavov v bližini.  
• Opozorite drugo osebje, da ne sme delati, stati ali hoditi pod dvignjeno roko ali 

ploščadjo. Po potrebi razpostavite zaporne pregrade  
  
Vleka, dviganje in prevoz:  

• Nikoli ne dovolite, da bi se med vleko, dviganjem ali prevozom na ploščadi 
zadrževala kaka oseba.  

• Stroja ne premikajte z vleko, razen v primeru sile, odpovedi, izpada napajanja 
oziroma pri natovarjanju/ raztovarjanju. Postopek vleke v sili je opisan v poglavju 
Postopki v primerih sile v tem priročniku.  

• Pred vleko, dviganjem ali prevozom poskrbite, da sta roka zložena in vrtiljak 
zablokiran. Na ploščadi ne sme biti nobenega orodja.  

• Pri dviganju stroja uporabljajte izključno za to predvidena vpenjalna mesta. Stroj 
dvigajte z napravo zadostne nosilnosti.  

• Stroja ne uporabljate kot ozemljitev pri varjenju.  
• Pri varjenju ali rezanju kovin poskrbite, da šasija stroja ni neposredno izpostavljena 

iskram, ki pri tem nastanejo.  
• Ne dolivajte goriva pri delujočem motorju.  
• Elektrolit akumulatorja je zelo koroziven. Pazite, da ne pride v stik s kožo ali oblačili.  
• Akumulator polnite samo na dobro prezračevanem prostoru.  

 
Slika 19: Dvižna ploščad, kateri se dvižna konstrukcija giblje le v vertikalni smeri z možnostjo vožnje ob 

dvignjeni dvižni konstrukciji – 3a po standardu IPAF 
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Slika 20: Dvižna ploščad, kateri se dvižna konstrukcija giblje tako v vertikalni kot horizontalni smeri z 

možnostjo vožnje ob dvignjeni dvižni konstrukciji – 3b po standardu IPAF 
 

 
Slika 28: Nevarnost prevrnitve 
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T.24 POPIS DEL UREDITVE GRADBIŠČA IN IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV ZA 
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBIŠČU 

 
Poz. Opis postavke Enota Količina 

(ocena) Cena Cena 
skupaj 

1. UREDITEV GRADBIŠČA     
1.1. Zavarovanje gradbišča     
1.1.1 Postavitev in odstranitev PVC ograje višine 2,0m  m1 300 1,00 300,00 
1.2. Označitev gradbišča     

1.2.1. Dobava, postavitev in odstranitev glavne napisne 
table gradbišča kd 1 150,00 150,00 

1.2.2. Dobava, postavitev in odstranitev gradbiščnega reda kd 1 20,00 20,00 
1.2.3. Dobava, postavitev in odstranitev varnostnih znakov  kd 1 20,00 20,00 
1.3. Zagotovitev pomožnih prostorov za zaposlene     

1.3.1. Zagotovitev pomožnih prostorov za potrebe vodstva 
gradbišča in nadzora  kd 1 200,00 200,00 

1.3.2. Najem sanitarnih prostorov s pripadajočo opremo mesec 2 70,00 140,00 
1.4. Ureditev skladišč in deponij     

1.4.1. Postavitev in odstranitev zabojnika za odpadni 
material kd 1 80,00 80,00 

1.4.2. Utrditev površin za organiziranje deponij posameznih 
gradbenih materialov, označitev in vzdrževanje m2 200 5,00 1.000,00 

1.5. Ureditev transporta     

1.5.1 Ureditev razkladališč, zavarovanje, utrditev označitev 
in vzdrževanje m2 200 5,00 1.000,00 

1.6. Komunalne naprave     

1.6.1. 
Postavitev, demontaža in vzdrževanje z rednim 
preizkušanjem elektroenergetskega napajanja in 
razvoda z razdelilno omaro  

kd 1 250,00 250,00 

1.7. Oprema za požarno varnost     

1.7.1. Dobava, montaža, odstranitev in vzdrževanje 
gasilnikov kd 2 15,00 30,00 

1.8. Oprema za prvo pomoč in reševanje     

1.8.1. Zagotovitev stalne opreme in materialnih sredstev za 
nudenje prve pomoči - komplet kd 1 100,00 100,00 

1.9. Osebna varovalna oprema     

1.9.1. Nabava in vzdrževanje kompleta osebne varovalne 
opreme za obiskovalce (čelada, varnostni telovnik) kd 5 20,00 100,00 

2. DRUGI SKUPNI UKREPI     
2.1. Zakoličba podzemnih vodov     

 Meritve in zakoličba po risbi katastra podzemnih 
vodov ur 8 20,00 160,00 

 SKUPAJ 1 + 2 3.550,00 
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P.1 ORGANIZACIJA GRADBIŠČA 
 
Skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS št. 55/08) mora izvajalec, ki ga 
za to izbere investitor izdelati načrt organizacije ureditve gradbišča. Načrt organizacije 
ureditve gradbišča mora biti izdelan v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo za 
gradnjo izdano gradbeno dovoljenje in v skladu z varnostnim načrtom. 
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P.2 GRADBIŠČNI RED (IZVLEČEK UKREPOV IN PRAVIL ZA ZAGOTOVITEV 
VARNOSTI NA GRADBIŠČU) 

 
GRADBIŠČNI RED 

Sanacija sidranja železniškega mostu km 565+095 - Podvoz 
Dunajske ceste 

VSTOP NA GRADBIŠČE 

 

Podjetja in njihovi zaposleni pridobijo pravico vstopa na gradbišče in status 
izvajalca na gradbišču s podpisom pogodbe o delu, podpisom pisnega sporazuma 
ter vročitvijo »evidenčnega lista izvajalca« koordinatorju ali odgovornemu vodji 
gradbišča. V nasprotnem primeru zaposleni podjetja nimajo vstopa na gradbišče 
oziroma se jih z gradbišča odstrani.  
Obiskovalci na gradbišču smejo vstopiti in se gibati po gradbišču le v spremstvu 
pooblaščene osebe z dovoljenjem odgovornega vodja gradbišča ali njegovega 
namestnika. 

OBVEZNOST NOŠENJA VAROVALNE ČELADE 

 

Vsi zaposleni in obiskovalci morajo na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom 
uporabljati varovalno čelado. Razbremenitev te obveze, na delu gradbišča ali 
celotnem območju, lahko izda pisno le koordinator na gradbišču. 

ELEKTRIKA NA GRADBIŠČU 

 

Izvajalci lahko na priključne električne omarice priključujejo le tehnično in 
vdanostno brezhibne električne omarice. Na razdelilnike se lahko priključijo samo 
brezhibne električne vodnike in porabnike. Uporaba neustreznih vodnikov, zaradi 
katerih je lahko ogrožena varnost zaposlenih, se lahko prepreči tudi z uničenjem. 

PRVA POMOČ 

 

Vsak izvajalec sam ali v dogovoru s pogodbenim izvajalcem organizira prvo 
pomoč na gradbišču. Mesto, kjer se nahaja oprema prve pomoči in ime oseb 
pooblaščenih za nudenje prve pomoči je na gradbišču vidno označeno. 

UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM  
POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 
Nujna medicinska pomoč  112 
Gasilci 112 
Policija - v primeru smrtne nezgode  113 
Inšpektorat RS za delo 01/280-36-70 
Odgovorna oseba za nudenje prve pomoči  

Vodja gradbišča  

Koordinator za varnost in zdravje pri v fazi izvajanja  
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P.2 POŽARNI RED GRADBIŠČA 
 

POŽARNI RED GRADBIŠČA 

Sanacija sidranja železniškega mostu km 565+095 - Podvoz 
Dunajske ceste 

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Zaposleni in vsi, ki se nahajajo na gradbišču so dolžni upoštevati in izvajati določila tega 
požarnega reda, ostalih predpisov, navodil in ukrepov varstva pred požarom. 
2. PREPREČEVANJE POŽARA 

• V obdobju razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega 
okolja, je na požarno ogroženih območjih prepovedana uporaba odprtega 
ognja.  

• Prepovedano je kurjenje na gradbišču.  
• Gasilniki naj bodo vedno prosti. 

3. V PRIMERU POŽARA 
• Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi 

požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti z ročnim gasilnikom , če 
to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.  

• Če sami tega ne morete storiti, takoj obvestite:  
o center za obveščanje tel. 112  

 
• Požara na električnih napeljavah in napravah ne gasite z vodo. 
• Upoštevajte navodila odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenje požara. 

4. PRIJAVA POŽARA 
Požar javite: 

• Center za obveščanje tel. 112  
 

Povejte: KDO kliče? KJE gori? KAJ gori? OBSEG požara. 
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