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PREDGOVOR 
V izrednih okoliščinah, kot je potres, gradbeni inženirji ocenijo varnost in uporabnost poško-
dovanih objektov in objektov vseh kategorij, da zagotovijo varnost stanovalcev na prizadetem 
območju. Potres, ki je 22. marca 2020 ob 6. uri in 24 minutah prizadel Zagreb, je imel magnitudo 
5,5 stopnje po Richterjevi lestvici in intenziteto VII. stopnje po lestvici MCS v epicentru. Ob 7. uri 
in 1 minuti je sledil popotresni sunek z magnitudo 5,0. Ta potres je povzročil največ škode na 
stanovanjskih zgradbah ter stavbah fakultet, šol, vrtcev in bolnišnic. 
V prvi fazi hitre presoje uporabnosti stavb so bile pregledane stavbe označene z zeleno 
(uporaben objekt – ki je nepoškodovan ali z manjšimi poškodbami, ki ne predstavljajo nevarnosti 
za uporabnost objekta), rumeno (začasno neuporaben objekt – ki lahko postane uporaben 
z nujnimi interventnimi ukrepi ali pa ga je treba podrobno pregledati in dati priporočila za odpravo 
nevarnosti) in rdečo (neuporaben objekt – nevarnost je lahko zrušitev masivnih delov na sosednje 
objekte ali pa je objekt nevaren zaradi velikega obsega poškodb v nosilnem sistemu). 

Po potresu je bilo mogoče opaziti veliko število močno poškodovanih in podrtih dimnikov in 
zatrepnih zidov, pri čemer je večina strešne konstrukcije in kritine še funkcionalna. Tako stanje 
zahteva nujno obnovo močno poškodovanih konstrukcij podstrešnih elementov iz več razlogov: 
odstranitev neposredne nevarnosti pred (pol)podrtimi konstrukcijami podstrešja (zidovi, dimniki, 
atike), povrnitev dimnikov v funkcijo, rekonstrukcija (pol)podrtih mansardnih zidov, sanacija lokalnih 
poškodb strešne konstrukcije in kritine, vse z namenom, da se omogoči vrnitev stanovalcev. 
Takoj po potresu sta Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Zagrebu in Hrvaška zbornica 
gradbenih inženirjev dali pobudo za izdelavo priročnika za dela pri sanaciji dimnikov in zatrepnih 
zidov, da bi olajšali in pospešili njihovo obnovo na tehnično pravilen način. Potreba po sprejetju 
priročnika za sanacijo omenjenih objektov temelji na dejstvu, da lahko nestrokovna obnova 
dimnikov in zatrepnih zidov povzroči njihovo ponovno porušitev ob naslednjem potresu. 

Priročnik je razdeljen na deset poglavij: 1. Splošno o nujnem programu obnove; 2. Dimniki; 
3. Mansardni zidovi; 4. Strešne konstrukcije; 5. Elementi stavbne dediščine; 6. Manjši neodložljivi 
ukrepi sanacije; 7. Podpiranje; 8. Stroški; 9. Projektiranje in nadzor; 10. Primeri in detajli gradbeno 
tehničnih rešitev V prvem poglavju so podrobneje pojasnjene stopnje obnove in koraki nujnih del, 
ki jih je treba izvesti. Stopnje obnove, ki so podrobneje razdelane v priročniku, bodo sestavni del 
Zakona o obnovi potresno poškodovanih objektov v mestu Zagreb in njegovi okolici (zakona), ki je 
v času pisanja priročnika v postopku sprejemanja. Navedene stopnje obnove je za potrebe 
Ministrstva za gradnjo in prostor pripravila strokovna skupina Fakultete za gradbeništvo Univerze 
v Zagrebu in Hrvaške zbornice gradbenih inženirjev. Drugo, tretje, četrto in peto poglavje 
obravnavajo vzroke za zrušitev posameznih objektov ter podajajo tehnične rešitve za obnovo. 
Šesto in sedmo poglavje obravnavata specifične aktivnosti na podpornih ukrepih in nujnih 
sanacijskih postopkih. V osmem poglavju so navedeni primeri popisov del z opisi možnih postavk 
za izvedbo nujnega programa potresne obnove. V devetem poglavju je obravnavana 
problematika projektiranja in nadzora. Zaradi nujnosti izvedbe specifičnih del projektiranja in 
nadzora s sorazmerno nizko vrednostjo del za večino posameznih objektov ter zaradi potrebe po 
dopolnjevanju projektantskih rešitev med izvedbo se predlaga, da se te dejavnosti zaupajo istemu 
izvajalcu. V desetem poglavju so navedeni primeri in detajli tehničnih rešitev, ki bodo zagotovo 
v veliko pomoč pri obnovitvenih delih. 

Pri izdelavi priročnika Urgentni program potresne obnove – NPPO so avtorji in sodelavci še zlasti 
skrbeli za to, da so predlagane tehnične rešitve za obnovo dimnikov, zatrepnih zidov in drugih 
mansardnih konstrukcij tudi dokončna rešitev ter da se bo obnova lahko nadaljevala po stopnjah 
obnove, kot jih bo predpisal zakon. Iz tega razloga so bile izdelane praktične rešitve, ki predlagajo 
vgradnjo veznih elementov v novozgrajene mansardne zidove in dele drugih elementov obnove 
za poznejše nadaljevanje celovite obnove v potresu poškodovanih objektov. Da bi poudarili 
pomen »izjemno nujne«, »takojšnje« in »nujne« obnove, je bila za naslov priročnika izbrana 
močnejša beseda, ki zajema vse te pomene – »nujna« obnova, ki mora biti izvedena brez čakanja 
na celovito obnovo individualnih objektov, poškodovanih v potresu (stavbe z rumenimi ali rdečimi 
oznakami). 

Priročnik je nastal z veliko vloženega truda avtorjev in sodelavcev. Vsi, ki smo sodelovali pri 
pripravi (avtorji, sodelavci, recenzenti, oblikovalci, lektor, tehnična urednica in uredniki), smo se 
trudili, da je priročnik izšel pravočasno in da je javno dostopen. Verjamemo, da bo priročnik 
zanimiv ne le za sodelavce v programu potresne obnove, temveč tudi v vsakdanji inženirski praksi 
v fazi vzdrževanja stavb ter za dodiplomske, diplomske in podiplomske študente. 

Zagreb, 22. maj 2020 
 Stjepan Lakušić, prof. dr. 

Nina Dražin Lovrec 
 



 

 

1. SPLOŠNO O NUJNEM 
PROGRAMU OBNOVE 

POTREBE IZVEDBE 
NUJNEGA 
PROGRAMA 
OBNOVE 
Nujni program potresne obnove obsega 
obnovo (pol)podrtih in močno poško-
dovanih podstrešnih konstrukcij ter 
drugih močno poškodovanih elementov 
in sklopov gradbene konstrukcije, 
katerih obnove ni mogoče odložiti, da 
se prepreči nadaljnje širjenje škode na 
objektih do izvedbe celovite obnove. 

OKRAJŠAVE 
SK - strešna konstrukcija  VV - vertikalna vez  
PD - podstrešni dimnik HV - horizontalna vez  
JKPD - jeklena konstrukcija 

podstrešnega dimnika 
PV - poševna vez 

 OG - ojačitvena greda 
LJKPD - lahka jeklena 

konstrukcija 
podstrešnega dimnika 

PS - podporna stena (zid 
pravokotno na MMZ) 

JR - jeklena razpora za 
dodatno stabilizacijo 
MZZ MZZ - mansardni zatrepni zid 

MZ - mansardni zid 
ESD - element stavbne 

dediščine 
TPGO - Tehnični predpisi za 

gradbene objekte 
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1. SPLOŠNO O NUJNEM 
PROGRAMU OBNOVE 

1.1. UTEMELJITEV 
POTREBE PO 
IZVEDBI NUJNEGA 
PROGRAMA OBNOVE 
Nujni program potresne obnove 
(v nadaljnjem besedilu: NPPO) obsega 
obnovo (pol)podrtih in močno poškodo-
vanih podstrešnih konstrukcij ter drugih 
močno poškodovanih elementov in 
sklopov gradbene konstrukcije, katerih 
obnove ni mogoče odložiti, pri čemer 
ostaneta večji del strešne konstrukcije 
(SK) in streha funkcionalna, izvedba tega 
programa pa je potrebna iz več razlogov: 
• odstranjevanje neposredne nevarnosti 

zaradi poškodovanih in delno podrtih 
podstrešnih konstrukcij (stene, dimniki, 
podstrešne konstrukcije); 

• omogočiti obratovanje dimnika 
(priključek na plin ipd.); 

• rekonstrukcija (pol)podrtih pod-
strešnih sten; 

• sanacija manjšega dela drugih posa-
meznih, težje poškodovanih elementov 
objekta, ki predstavljajo nevarnost za 
morebitno pogojno in omejeno rabo 
objekta ter katerih sanacije ni mogoče 
odložiti do izvedbe celovite obnove. 

Vse navedeno je treba izvesti nujno in 
brez odlašanja, da se prepreči nadaljnje 
širjenje škode in poškodovanje objektov. 

1.2. OCENA 
UPORABNOSTI 
STAVB 
Na kratko je opisan postopek ocenje-
vanja uporabnosti objektov, ki je bil 
izveden po potresu, da bi vedeli, na kaj 
se nanašajo posamezni znaki uporab-
nosti (rdeča, rumena in zelena barva) 

 

in na kratko, katera merila so bila 
upoštevana pri odločanju. Klasifikacija 
uporabnosti ustreza eni od šestih 
možnosti, prikazanih na sliki 1. 
Ocena poškodovanosti konstrukcije 
se izvede z vizualnim pregledom posa-
meznih konstrukcijskih elementov, pri 
čemer se prikažeta ustrezna stopnja 
poškodovanosti in njena skupna 
porazdelitev. Stopnje poškodb so 
usklajene z evropsko makro-seizmično 
lestvico EMS-98. 

N1: Neuporabno – zaradi zunanjih 
vplivov 

Objekt je nevaren zaradi možnosti 
zrušitve masivnih delov sosednjega 
objekta. Zaradi take nevarnosti je 
priporočljivo, da se v takih objektih ne 
zadržujete (še zlasti glede na veliko 
število popotresnih sunkov). 

N2: Neuporabno – zaradi poškodbe 
Stavba je nevarna zaradi velikega 
obsega poškodb, zrušitev in zlomov 
v nosilnem sistemu. Konstrukcija je 
dosegla svojo nosilnost in izčrpala 
duktilnost, zato ni več uporabna 
v nobenem delu. To ne pomeni nujno, 
da škode ni mogoče popraviti in da je 
treba objekt porušiti. 

ZN1: Začasno neuporabno – potreben 
natančen pregled 

Objekt je srednje poškodovan brez 
nevarnosti zrušitve. Nosilnost je delno 
oslabljena in ni priporočljivo ostati 

v objektu. Krajše bivanje v objektu 
je mogoče, vendar ob nasvetu grad-
benega strokovnjaka, ki daje tudi 
priporočila za odpravo nevarnosti. 

ZN2: Začasno neuporabno – potrebni 
so nujni ukrepi 

Objekt je srednje poškodovan brez 
nevarnosti porušitve, vendar pa ni 
primeren za uporabo zaradi poten-
cialne nevarnosti porušitve posa-
meznih elementov objekta. Gradbeni 
strokovnjak določi nujne intervencijske 
ukrepe in daje navodila uporabnikom, 
objekt ali njegov del pa do izvedbe 
ukrepov ni uporaben. Začasna 
neuporabnost se lahko nanaša samo 
na nekatere dele (enote) stavbe. 

U1: Uporabno brez omejitev 
Objekt je mogoče uporabljati. 
Poškodb ni oziroma gre za manjše 
poškodbe, ki ne ogrožajo nosilnosti in 
uporabnosti objekta. 

U2: Uporabno s priporočilom 
Objekt se lahko uporablja v skladu 
z njegovim namenom, razen na dolo-
čenih delih, kjer obstaja neposredna 
nevarnost za del objekta. Gradbeni 
strokovnjak daje priporočila za 
odpravo nevarnosti in priporočila 
uporabnikom za začasno omejitev 
zadrževanja v določenih delih objekta. 
Po odstranitvi nevarnosti se objekt 
lahko uporablja brez omejitev. 

 

NEUPORABNO ZAČASNO 
NEUPORABNO UPORABNO 

N1 PN1 U1 

N2 PN2 U2 

Slika 1. Oznake uporabnosti 

IZVEDEN HITER PREGLED IZVEDEN HITER PREGLED IZVEDEN HITER PREGLED 

zaradi  
ZUNANJIH VPLIVOV 

zaradi 
POŠKODBE 

potreben  
NATANČEN 

 
potrebni  

NUJNI OKREPI 

brez  
OMEJITEV 

UPORABNO 
s priporočilom 



 

 

1.3. STOPNJE 
OBNOVE 
Strokovne smernice za obnovo v potresu 
poškodovanih objektov v Zagrebu in 
okolici v aprilu 2020 so sestavni del 
Zakona o obnovi v potresu poškodovanih 
objektov v mestu Zagreb in okolici 
(v nadaljevanju: zakon) ter jih je 
pripravila skupina strokovnjakov. 
Namen oblikovanja strokovnih usmeritev 
je pojasniti dele zakona, ki se nanašajo 
na strokovni pristop k obnovi, med 
drugim pa so opredeljene 4 stopnje 
obnove poškodovanih objektov. 

1. stopnja 
Obnova na 1. stopnji predvideva, da je 
nosilna konstrukcija objekta po potresu 
nepoškodovana ali z zelo majhnimi 
poškodbami, ki bistveno ne vplivajo na 
njeno nosilnost, ter vključuje popravilo 
kritine, zatrepov, parapetov, predelnih 
sten, dimnikov, lokalno ojačitev strešne 
konstrukcije, dvigala ipd. 

2. stopnja 
Obnova na 2. stopnji obsega popravilo 
ali zamenjavo konstrukcijskih (nosilnih) 
elementov, poškodovanih v potresu, 
ter določene izboljšave konstrukcije 
objekta kot celote, ki se nanašajo na 
potresno odpornost. Na tej stopnji je 
treba izvesti obnovo s sprejemljivimi 
posegi, da se doseže vsaj prvotna 
odpornost, po možnosti pa tudi ojačitev. 

3. stopnja 
Obnova na 3. stopnji bi povečala 
potresno odpornost stavbe, vendar ne 
do stopnje, ki jo zahtevajo obstoječi 
Tehnični predpisi za gradbene objekte 
(skrajšano TPGO) in standardi za 
projektiranje objektov HRN EN. To še 
zlasti velja za: 
a) objekte s statusom stavbne dediščine, 

v katerih ni sprejemljivo izvajati radi-
kalnejših posegov, ki niso v skladu 
s konservatorskimi pogoji; 

b) objekte s statusom stavbne dediščine, 
ki imajo konstrukcijske in celostne 
arhitekturne značilnosti, ki jih ni 
mogoče preoblikovati do stopnje 
odpornosti s sprejemljivimi postopki 
obnove po predpisu TPGO in 
normativih za projektiranje objektov 
HRN EN brez bistvenih poškodb 
njihove osnovne in izvirne arhitek-
turne identitete (zagrebška katedrala, 
del cerkva, del zgodovinskih stavb 
in drugo); 

c) objekte z izrazito neustrezno prvotno 
potresno odpornostjo, pri katerih 
ni upravičena obnova do polne 
stopnje potresne odpornosti (preostala 
življenjska doba, vrednost stavbe, 
stroški , ki so višji od nadomestne 
gradnje itd.). 

Pri objektih iz točk a), b) in c) je treba 
obnovo izvesti kot bistveno ojačitev 
konstrukcije do sprejemljive stopnje 
odpornosti, pri čemer si je treba priza-
devati za čim višjo stopnjo potresne 
odpornosti. 

 
Slika 2. Shematski prikaz ravni obnove glede na dejansko stopnjo nosilnosti objekta 
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Ojačitev konstrukcije se izvede po 
izvedbenem načrtu gradbenih konstrukcij 
z dokazom mehanske odpornosti in 
stabilnosti objekta, ki bo opredelil 
stopnjo potresno odpornost glede 
na zahteve TPGO in normative za 
projektiranje konstrukcij objektov HRN 
EN in podelil Seizmični certifikat. 

4. stopnja 
Obnova objekta do 4. stopnje pomeni 
povečanje potresne odpornosti, kar 
predpisujejo veljavna uredba TPGO in 
normativi za projektiranje konstrukcij 
objektov HRN EN. Ta stopnja vključuje 
druge osnovne zahteve za gradnjo, kot 
so požarna varnost, higiena, zdravje in 
okolje ter druge, če so potrebne. 
Nujni program obnove v veliki meri 
obsega ukrepe popravila, predvidene 
s 1. stopnjo po predlogu zakona, 
vsebuje pa tudi nekatere ukrepe 
nujne intervencije, kot je podpiranje. 
V programu gre za delno, nujno 
potrebno obnovo objektov, brez 
čakanja na podrobno potresno obnovo 
posameznih objektov. 

1.4. MERILA ZA 
IZVAJANJE NPPO 
Po NPPO je treba obnovitvena dela 
zasnovati in izvesti tako, da bodo vsi 
novozgrajeni objekti (dimniki, zidovi ipd.) 
končna rešitev za te objekte in da se bo 
obnova lahko nadaljevala po stopnjah 
obnove, kot bodo predpisane po 
zakonu. V novozgrajene mansardne 
zidove in del ostalih elementov obnove 
je treba vgraditi povezovalne elemente 
za poznejše nadaljevanje celovite obnove 
v potresu poškodovanih objektov. 
Sanacijo mansardnega dela objekta, 
ki obsega dimnike, zidove, strešno 
konstrukcijo, vključno z etažno 
konstrukcijo podstrešja in drugimi 
elementi podstrešja, ni dopustno izvesti 
z bistvenim povečevanjem skupne 
mase na nivoju podstrešja. 
Za podstrešja in podstrehe večje višine 
(višina slemena, večja od 4,0 m) je 
treba nadaljevanje obnove izvesti do 
končne obnove objekta, pri čemer je 
treba izvesti naslednje postopke obnove: 

• izvesti zanesljivo strešno konstrukcijo 
s z ustrezno zasnovo poševnin (opaž 
ojačitev z jeklenimi trakovi) ter pri 
tem povezati podstrešne dimnike in 
zidove s strešno konstrukcijo, ki 
deluje kot podpora zidov in dimnikov; 

• medetažno konstrukcijo podstrešja je 
treba nadgraditi tako, da ima lastnosti 
toge plošče (sovprežna konstrukcija), 
in to ploščo povezati z vsemi stenami; 

• izvesti spoje mansardnih zidov 
z obnovljeno medetažno konstrukcijo 
tako, da se zagotovi elastična 
pritrditev armiranobetonskih elemen-
tov mansardnih zidov v medetažno 
konstrukcijo. 

 
 



 

 

2. DIMNIKI 
 

VZROKI ZA 
ZRUŠITEV DIMNIKA 
IN ŠKODA 
V POTRESU 
Potres je močno poškodoval velik del 
podstrešnih dimnikov, ki so se porušili 
delno ali v celoti, pri čemer so nastale 
obsežne poškodbe streh in podstrešij. 
Pri nekaterih podstrešnih dimnikih so 
se stene popolnoma porušile, vendar 
so ostali v navpičnem položaju, zaradi 
dosega njihovega padca pa obstaja 
velika nevarnost. Mestna gasilska 
društva, intervencijske ekipe in alpinisti 
so odstranili del podstrešnih dimnikov, 
ki so grozili, da se bodo podrli, še vedno 
pa je ostalo večje število podstrešnih 
dimnikov z opisanim prelomom. 
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2. DIMNIKI 

2.1. SPLOŠNO 
2.1.1. Vzroki za zrušitev dimnika 
in škoda v potresu 

Potres je močno poškodoval velik del 
podstrešnih dimnikov (v nadaljevanju: 
PD) z njihovo delno ali popolno 
zrušitvijo z obsežnimi poškodbami 
streh in podstrešij. Del PD ima svoje 
stene popolnoma prelomljene, vendar 
pa so ostali v navpičnem položaju 
(labilno ravnotežje), zaradi možnosti 
njihovega padca pa obstaja velika 
nevarnost. Mestna gasilska društva, 
intervencijske ekipe in alpinisti so 
odstranili del PD, ki so grozili, da se 
bodo zrušili, kljub temu pa je ostalo 
večje število PD z opisanim prelomom. 

Podstrešni dimniki so bili poškodovani 
zaradi napačnega pristopa pri projekti-
ranju na horizontalne vplive in zaradi 
oslabitve malte sčasoma zaradi visokih 
temperatur, vlage, zmrzali in tresljajev. 
Strah pred dimniškim požarom je bil 
večji od spoznanja o nevarnosti 
porušitve dimnika zaradi potresa, zato 
so se pri gradnji izogibali neposredni 
pritrditvi dimnika na leseno strešno 
konstrukcijo (v nadaljevanju: SK). 
Zidane stene dimnika in tuljava dimnika 
kot celota nimajo potrebne natezne 
in strižne trdnosti, zato so se porušili, 
največkrat na stiku s strešno 
konstrukcijo, na mestih dimniških 
vratc in na tleh podstrešja. 

SK imajo pogosto dotrajan lesni 
material in nezadostno nosilnost, kjer 
posebej omenjamo odsotnost diagonal-
nega povezja in podeskanih opažev 
ter nezanesljive spoje, tako da ob 
potresu ne morejo vodoravno podpreti 
masivnih dimnikov in zatrepnih zidov. 
PD so pogosto visoki več kot 5 m, 
prostostoječi od nivoja tal podstrešja, 
so šibko pritrjeni na SK ali pa sploh 
niso, zato so ob potresu zanihali kot 
zidane konzole, kar je botrovalo 
prelomu. Večje število dimnikov se je 
porušilo nad površino strehe, ker je 
podpora PD s SK skupaj z letvami in 
strešniki še vedno delno ublažila proste 
konzolne premike PD ob potresu. 
Veliko PD znotraj podstrešja je ostalo 
geometrijsko enotnih, vendar s pre-
cejšnjimi poškodbami in oslabitvijo sten 
znotraj podstrešja. 
Slika 4 prikazuje fotografije značilnih 
poškodb dimnika. 

 

 
Slika 3. Fotografije odstranitve poškodovanih podstrešnih dimnikov 
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Slika 4. Fotografije močno poškodovanih podstrešnih dimnikov 
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2.1.2. Utemeljitev potreb nujne 
obnove poškodovanih dimnikov 

Obnoviti je treba PD, ki bodo po obnovi 
imeli potrebno mehansko trdnost in 
stabilnost, požarno odpornost in 
funkcionalnost, ki jo potrdijo dimnikarji, 
kar so pogoji za varno uporabo in 
ponovni priklop. V tem priročniku so 
predstavljene možne gradbeno tehnične 
rešitve nujne obnove PD v starih zidanih 
objektih s pretežno lesenim ostrešjem, 
ki jih je treba obnoviti tako, da se 
obnovljeni dimniki vklopijo v strope, 
mansarde in fasade dokončno potresno 
obnovljenih objektov in družinskih hiš. 
Opozarjamo, da bi celovita potresna 
obnova objektov morda omogočila 
drugačne in boljše tehnične in 
konstrukcijske rešitve obnove PD, 
vendar trenutne potrebe stanovalcev in 
uporabnikov niso v skladu s čakalno 
dobo za popolno izvedbo obnove 
posameznih objektov. 
Številni dimniki znotraj podstrešja so 
ostali nedotaknjeni z nekoliko oslabljeno 
bazo na tleh podstrešja, ki jo je mogoče 
popraviti. Obnova PD mora vključevati 
ohranitev dimnika z ojačano SK v ravnini 
strešne površine, tako da je podstrešni 
prostor prost za nadaljnjo uporabo. 
Pri dimnikih je še zlasti pomembna 
stabilizacija v smeri manjše prečne 
mere stebra dimnika. 

2.1.3. Konservatorski pogoji in 
navodila za sanacijo dimnika 

Ministrstvo za kulturo je aprila 2020 
objavilo dokument z naslovom 
Konservatorska navodila za sanacijo 
v potresu poškodovanih dimnikov na 
objektih znotraj zgodovinskega urbanega 
sklopa mesta Zagreb. 
V navedenih navodilih so predstavljene 
konservatorske smernice za obnovo 
dimnikov, ki jih je treba upoštevati pri 
projektiranju in izvedbi NPPO: 
• montaža nadomestnih dimniških 

sistemov, 
• sanacija obstoječih zidanih dimnikov, 
• rekonstrukcija porušenih zidanih 

dimnikov, 
• gradnja novih dimnikov, 
• dimniki v okvari. 

Konservatorsko navodilo velja za objekte 
znotraj zgodovinskega kompleksa mesta 
Zagreb, ki nimajo statusa individualno 
zaščitene kulturne dediščine. 

 
Vsi drugi posegi na objektih se izvajajo 
v skladu z Zakonom o varstvu in 
ohranjanju kulturne dediščine. 
V skladu s konservatorskimi navodili 
se neuporabljeni dimniki ne smejo 
obnavljati, če so še naprej nepotrebni, 
kar je navedeno v 5. točki. 
Konservatorska navodila: 
»Dimnikov, ki se pred potresom niso 
uporabljali in jih je treba zaradi poškodb 
odstraniti ali so že bili odstranjeni, ni 
treba rekonstruirati, če so še naprej 
nepotrebni.« 

2.1.4. Obnova podstrešnih 
dimnikov glede na prvotno 
število vertikal 

Potem ko je precejšen del dimnikov 
postal nefunkcionalen (zaradi odstranitve 
glinenih peči, spremembe načina 
ogrevanja in drugih razlogov), del 
civilne in strokovne javnosti meni, da 
dimnikov, ki se niso uporabljali pred 
potresom, ne potrebujemo več. Ali je 
dimnik deloval, je treba ugotoviti pri 
uporabniku in ob pregledu, ki ga opravi 
dimnikar. 
Zlahka pa se pozabi na posebne 
situacije, v katerih ni plina in elektrike 
(vojna, primer Sarajeva, v katerem so 
več let zimo preživeli tudi s kurjenjem 
parketa). Poleg naštetega lastniki večje 
stanovanjske enote predelajo v manjše 
z ločenim ogrevanjem. 
Dimniki na strehah so posebna prepoz-
navna znamenitost Zagreba. Tudi to je 
poseben razlog za obnovo dimnika: 
ohranitev zadostne strukture in ohranitev 
zgodovinske arhitekturne podobe. 

Precejšen del dimnikov bi moral ostati, 
na sprejemljiv način jih je treba obnoviti, 
tako da se ne bodo več porušili ob 
potresih jakosti, ki jo predvidevajo 
veljavni predpisi in standardi za 
projektiranje na Hrvaškem. Nestrokovna 
obnova dimnikov bi lahko pri nasled-
njem potresu povzročila porušitev 
novozgrajenih dimnikov. Projektant 
(pooblaščeni inženir gradbeništva) 
mora pri določanju statusa vsake 
posamezne tuljave PD po merilu, ali ga 
je treba obnoviti ali samo razstaviti, 
upoštevati naslednje smernice: 
• Konservatorski pogoji in smernice so 

navedeni v točki 2.1.4. 
• Za obnovo PD na objektih, ki imajo 

status posamezno varovane kulturne 
dediščine, je treba pridobiti pogoje in 
soglasje kustosa oziroma ustrezne 
pooblaščene ustanove. 

• Pridobite dokument o ugotovitvi 
dimnikarjev glede stanja posamezne 
tuljave(aktiven ali ne). 

• Pridobite dokument o ugotovitvah 
strojnika (pooblaščenega inženirja 
strojništva) o stanju vsake posa-
mezne cevi, priključene na dimnik, in 
tehničnih pogojih za nadaljevanje 
gradnje posamezne dimovodne cevi. 

• Sodelovanje kustosov, strojnikov in 
dimnikarjev mora zagotoviti investitor, 
tj. naročnik obnove PD. 

  

Slika 5. Fotografije odstranjenih podstrešnih dimnikov, ki niso bili funkcionalni 
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2.2. GRADBENO 
TEHNIČNE REŠITVE 
ZA IZVEDBO NPPO 
DIMNIKOV 
2.2.1. Uvod 

V delu nad podstrešnimi tlemi so 
dimniki v starem delu Zagreba 
večinoma zgrajeni kot konzolni stebri 
iz votle opeke. Enokanalni PD imajo 
pravokotne dimniške prereze širine od 
38 do 46 cm, odvisno od opek, v katere 
je treba dodati malto, večkanalni PD pa 
pravokotne prereze s posameznimi 
stenami debeline 15 (12) cm + omet 
(pogosto izvedeno površinsko in 
nepopolno). Dimniki segajo nad streho 
v višini od 0,7 do 2,0 m, ponekod pa 
tudi bistveno višje. 
Pri izvedbi nujne obnove je treba 
obnoviti le dimovodne kanale, ki so 
obratovali pred potresom in ki jih je 
treba ponovno usposobiti za delovanje. 
Ostale PD in dimovodne kanale, ki so 
poškodovani in trenutno nestabilni, 
je treba odstraniti. O obnovi ostalih PD 
se je treba odločiti med projektiranjem 
in izvedbo končne potresne obnove 
posameznih objektov. 
PD, ki so rekonstruirani v originalni 
konstrukciji (vrste PD1 in PD2: polna 
opeka v skladu z originalnim stanjem), 
z natezno ojačitvijo plašča ohranijo 
približno enako težo (maso). Druge 
vrste obnove (vrste od PD3 do PD5) 
imajo bistveno manjšo maso od 
originalnih dimnikov. Z izvedbo 
omenjenih vrst obnove od PD3 do PD5 
se zmanjša masa v višini stropa 
podstrešja za 0,20 do 0,4 KN/m2, na 
celotno površino tlorisa podstrešja. 
Zmanjšanje je odvisno od števila 
odstranjenih PD in uporabljene vrste 
obnove PD. Omenjeno zmanjšanje 
lahko pomeni precejšnjo, na nekaterih 
podstrešjih pa tudi zadostno 
kompenzacijo mase za izvedbo tlačne 
plošče podstrešja namesto obstoječih 
nadslojev nad leseno medetažno 
konstrukcijo. 

Bistveni dejavniki za načrtovanje in 
izvedbo novih PD so: 
• Statični sistem: vertikalni element, 

prosto podprt v nivoju podstrešne 
etaže (stik) in elastično podprt hori-
zontalno na SK. 

• Nov dimnik mora imeti tako 
konstrukcijo, da lahko prevzame sile, 
ki jih povzročajo vsi vodoravni vplivi 
(natezno-tlačni plašč ali jeklena 
mreža in podobno). 

• Pri vrstah PD1 in PD2 mora biti masa 
dimnika približno enaka prvotnemu 
stanju. Pri drugih vrstah novih PD 
mora biti teža (masa) dimnika bistveno 
manjša (tudi nekajkrat manjša) od 
originalne. 

• Konstrukcija dimnika mora biti taka, 
da ima predpisano protipotresno 
varnost. 

• Dokončno obnovljen PD mora imeti 
lastnosti v skladu s tehničnimi 
predpisi in pogoji za pozitivni atest 
in priključek. 

2.2.2. Vrsta PD1 – Rekonstrukcija 
PD z ojačenjem in pritrditvijo 
na SK 

Tehnična rešitev PD1 je primerna za 
dimnike, ki zahtevajo rekonstrukcijo 
v originalnih dimenzijah in materialu 
(opeka), ter se nanaša na rekonstrukcijo 
zidanega stebra PD z ustreznimi 
površinskimi ojačitvami na plašču 
dimnika in z dogradnjo pritrditve na SK. 
Rekonstrukcija dimnika se izvede: 

• z odstranitvijo poškodovanih preostalih 
delov in ponovno pozidavo PD; 

• s ponovno pozidavo celotnega dim-
nika nad tlemi podstrešja (v primeru 
poškodb pod nivojem strehe); 

• s pozidavo dela dimnika nad nivojem 
preloma stebra PD, prelomi pa so 
pogosto v višini strešne površine, 
v tem primeru je treba zanesljivo 
preveriti del stebra PD, ki se ohrani; 

• s pozidavo manjkajočega dela dimnika 
s polno opeko. 

Zidane stebre dimovodnih kanalov je 
treba ojačati z izvedbo površinskega 
sloja, ki daje stebru potrebno natezno 
nosilnost zunanjega dela dimnika, da 
lahko steber PD prevzame upogibne 
momente in prečne sile. Površinska 
ojačitev se lahko izvede na dva načina: 
• Z izvedbo ometa, ki ga je treba 

ojačati z rabic mrežico, pri izrazito 
visokem PD pa je treba cementni 
omet armirati skladno z izračunom. 
Tankostenska površinska ojačitev 
lahko odstopi od zidanega dela 
PD zaradi temperaturnih nihanj in 
atmosferskih vplivov. Zato je treba 
omet vgraditi s predhodno impreg-
nacijo podlage (po navodilih proiz-
vajalca), odvisno od vrste opeke, 
s katero se zida PD. 

   

Slika 6. Fotografije dimnih kanalov podrtih podstrešnih dimnikov 

Slika 7. Poškodba dimnika v nivoju podstrešnega prostora 
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• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 
postavke iz popisa del v 8. poglavju. 

• Primeri tehničnih rešitev so predstav-
ljeni v 10. poglavju. 

2.2.4. Vrsta PD3 – Jeklene 
konstrukcije PD 

Tehnična rešitev PD3 je primerna za 
visoke in ekstremno visoke PD (5 do 
9 m), pri katerih je potrebna rekon-
strukcija z izvedbo jeklene obodne 
konstrukcije od tal do vrha. Jeklena 
konstrukcija (v nadaljevanju: JKPD) se 
izvede kot konstrukcija, ki je podprta 
v nivoju talne konstrukcije podstrešja 
ter elastično podprta na SK v nivoju 
presečišča PD in špirovcev. 
JKPD se lahko izvede kot konstrukcija 
od tal do vrha, znotraj katere se vgradi 
dimovod in polnilo/toplotna izolacija, na 
zunanji strani pa ustrezna obloga 
(npr. plošče MgO ipd.), ki mora imeti 
potrebno požarno odpornost in druge 
površinske lastnosti. Vidne površine 
dimnika nad streho so lahko prekrite 
z ometom, opeko ali drugim materialom 
v skladu s konservatorskimi smernicami. 
JKPD ima lahko naslednjo strukturo: 
a) Spodnji podporni sklop jeklenih 

nosilcev L-profila na izhodu PD nad 
talno konstrukcijo podstrešja. 
Te grede je treba oblikovati kot 
horizontalno rešetko, ki se sidra 
v medetažno stropno konstrukcijo 
tako , da objame najmanj 2 stropnika 
na vsaki strani dimnika in stropnik 
v predelu dimnika. Nosilne L-profile 
je treba pritrditi na leseni stropnik 
z vijaki za les. Detajl podpornega 
sklopa mora biti prikazane z vid-
nostjo vseh elementov v njegovi 
okolici, vključno z morebitno bodočo 
tlačno ploščo (glej detajl za 
ojačitvene grede – OG). Če vertikalni 
krak vodoravno položenega L-profila 
zunaj cone PD seka bodočo tlačno 
ploščo, je treba načrtovati luknje 
Φ12 mm v razmikih 10 do 15 cm, ki 
so potrebne za poznejše vstavljanje 
armaturnih palic tlačne plošče 
sovprežnega stropa iz lesa in betona. 

• Z ojačitvijo površine dimnika z mrežami 
FRCM (angl. Fibre Reinforced 
Cementitious Matrix – FRCM). 

Vodoravno (in potresno) stabilizacijo PD 
je treba izvesti z izvedbo ustreznega 
podpornega sklopa, s katerim obstoječa 
in (lokalno) ojačana SK podpira PD. 
Nosilni sklop se lahko izvede iz lesenih 
ali jeklenih elementov v dveh navpičnih 
smereh, tako da nastane sklop, ki 
oklepa PD in je pritrjen na SK (z vijaki 
ali drugimi veznimi sredstvi). 
Kot je navedeno, obstoječa SK pogosto 
nima zadovoljive izvorne strukture, niti 
njena trenutna kakovost ni zadovoljiva 
(dotrajanost, spoji, slabo vzdrževanje), 
zato jo je treba lokalno dozidati in 
ojačati. SK okoli samega dimnika je 
vsekakor treba dograditi ter izvesti 
ojačitev SK z izvedbo diagonal in drugih 
ojačitev. Na vrhove PD je treba vgraditi 
pokrove, ki so najpogosteje izdelani kot 
montažni betonski elementi iz betona 
manjše prostorninske teže in odpornega 
na atmosferske vplive. pokrovi morajo 
biti varno povezani/zasidrani na ojačan 
steber PD. 
Po postopku sanacije bi moral PD imeti 
predpisano potresno varnost. 

Povezave: 
• Pazite na oporo dimnika, opisano 

v poglavju 2.2.7. 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju.  

 

2.2.3. Tip PD2 – Rekonstrukcija 
PD brez prezidave 

Tovrstna sanacija se nanaša na 
rekonstrukcijo PD, ki imajo manjše 
poškodbe (rahle konstrukcijske razpoke), 
zato pozidava ni potrebna. Dimnik je 
ohranil svojo funkcionalnost, ki so jo 
potrdili tudi dimnikarji, ter prvotno in 
nemoteno geometrijo. Tak PD je mogoče 
popraviti brez rušenja, približno po 
naslednjem postopku: 
• natančen pregled PD, v katerem je 

treba preveriti njegovo stanje. Pripo-
ročljivo je skrbno oceniti, ali naj se 
poškodovani dimnik razvrsti kot PD2 
ali PD1. 

• Površinsko čiščenje stranic dimnika 
z odstranjevanjem ometa in drugih 
ostankov. 

• Zidarska sanacija razpoke (zarezovanje 
in sanacija z malto). 

• Izvedba površinske sanacije, pri kateri 
je treba intenzivneje obdelati predel 
razpoke. 

• Izvedba opore dimnika na SK. 

Povezave: 
• Pazite na oporo dimnika, opisano 

v poglavju 2.2.7. 
 

   

Slika 8. Hude poškodbe (prelom) delov dimnika nad strešno konstrukcijo 

Slika 9. Rahlo do zmerno poškodovani dimniki 
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Navedene luknje je treba izvesti 
približno v srednji ravnini bodoče 
tlačne plošče. 

b) Vertikalne jeklene L-profile v vogalih 
PD je treba med seboj povezati 
z jekleno pločevino ali L-profili po 
celotni višini dimnika, najmanj na 
vsak 1,00 m višine in diagonalno. 

c) Poševni jekleni sklop neposredno iz 
spodnje strani ravnine špirovcev: 
jekleni L-nosilci ob daljših stranicah 
dimnika, povezani z L-profili ob 
krajših stranicah PD. 

 
 

Omenjeni trije podsklopi bodo sestavljali 
celoten sklop jeklene konstrukcije 
podstrešnega dimnika – JKPD. Jekleni 
sklop ob ožjih stranicah PD je lahko 
izdelan v varjeni izvedbi, kot navpični 
Vierendeelov nosilec, ki je sestavljen iz 

Po daljših stranicah prečnega prereza 
PD je treba izvesti diagonale z uporabo 
vijačnih spojev. Po višini JKPD je 
vsekakor lahko en ali več montažnih 
nastavkov. 

Sklop a) mora biti z vijaki pritrjen na 
stropnike podstrešne medetažne 
konstrukcije. Sklop c) mora biti z vijaki 
ali objemkami pritrjen na leseni SK 
(v špirovce), ki jih je treba lokalno 
ojačati. Po izvedbi opisane obnove mora 
imeti PD predpisano potresno varnost. 

 
Slika 11. Prikaz izvedbe konstrukcije dimnika z jeklenimi profili 

  

Slika 10. Prikaz izvedbe konstrukcije dimnika z jeklenimi profili 



 

Nujni program potresne obnove | 17 

V 10. poglavju je predstavljen podroben 
primer JKPD za dimnik z 1, 2, 3 in 4 
tuljavami ter višine 7,00 m. Navedene 
rešitve se lahko prilagodijo atmosferskim 
in kondenzacijskim dimnikom. Skupna 
masa konstrukcije s pripadajočimi 
priključki za njeno vgradnjo na meter 
znaša 38 kg/m za 1 dimovodni kanal, 
42 kg/m za 2 kanala, 52 kg/m za 3 kanale 
in 54 kg/m za 4 kanale. Na navedeno 
težo je treba prišteti še težo obloge, 
toplotne izolacije, dimovodnih kanalov in 
pokrovov. 

Povezave: 
• Pazite na oporo dimnika, opisano 

v poglavju 2.2.7. 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstavljeni 

v 10. poglavju. 

2.2.5. Tip PD4 – Konstrukcija PD 
ojačitve iz tankostenskih jeklenih 
profilov 

Visok in izjemno visok PD je mogoče 
rekonstruirati z izvedbo jeklene obodne 
konstrukcije od podstrešnih tal do vrha 
z lahko jekleno konstrukcijo (v nadalje-
vanju: LJKPD) iz tankostenskih profilov, 
ki imajo bistveno nižjo/zmanjšano težo 
v primerjavi s standardnimi jeklenimi 
profili, ki so v redni uporabi. LJKPD je 
mogoče izdelati iz odprtih tankostenskih 
C-profilov iz pocinkane jeklene pločevine 
z debelino 0,95 ali 1,15 mm. Iz C-profila 
se oblikujejo ravninskega paličja po 
obodu dimnika na krajši in daljši stranici. 
Z medsebojnim povezovanjem teh štirih 
ravninskih paličji s patentiranimi spojniki 
se dobi prostorska palična struktura 
visoke togosti in majhne teže. Teža 
enega segmenta v dolžini 2,00 m za tri 
dimovodne tuljave znaša približno 25 kg. 
Konstrukcija dimnika se lahko izvede 
iz enega dela ali iz več segmentov, 
odvisno od tega, kaj je bolj praktično za 
montažo. 

 
Slika 12. Predstavitev izvedbe konstrukcije dimnika s tankostenskimi profili 

 
Take segmente je mogoče na podstrešje 
prinesti ročno po stopnicah in se mon-
tirajo brez žerjava ali gradbenega odra. 
Tako se lahko izdela popolnoma nov 
PD z jeklenimi dimovodnimi cevmi ali 
cevmi iz tehnične keramike. 
LJK je na zunanji strani obložena 
z ognjevarnimi ploščami, po potrebi pa 
se lahko prostor okoli dimniških cevi na 
notranji strani zapolni s kameno volno. 
Ta sistem nosilnih konstrukcij lahko na 
vidnih površinah dimnika nad streho 
obložimo z ometom, opeko ali drugim 
materialom v skladu s konservatorskimi 
smernicami. 

Povezave: 
• Pazite na oporo dimnika, opisano 

v poglavju 2.2.7. 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 
 

2.2.6. Vrsta PD5 – Izvedba PD iz 
montažnih elementov 

PD je mogoče izvesti iz montažnih 
elementov ali kot skoraj tipsko rešitev, 
ki obstaja na trgu, pogoj pa je, da izpol-
njujejo vsa merila mehanske odpor-
nosti in stabilnosti, požarne odpornosti 
in uporabnosti. Posebno pozornost je 
treba posvetiti naslednjemu: 
• ustrezna podpora in sidranje PD na 

nivoju konstrukcije podstrešnih tal; 
• možnost vodoravne opore na 

ravni SK; 
• možnost armiranja sten dimnika 

ali drugače zagotoviti natezno 
trdnost sten; 

• celotno strukturo PD, vključno 
s konstrukcijo, je treba prilagoditi 
številu dimniških tuljav; 

• dimniške tuljave novega dimnika ne 
smejo imeti manjšega preseka od 
obstoječih v spodnjem nadstropju, 
na katere se nastavljajo. 

 
Slika 13. Prikaz izvedbe konstrukcije dimnika s tankostenskimi profili – izvedba obloge 
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Jedro PD je mogoče izdelati iz mon-
tažnih elementov z dodatkom jeklene 
palične konstrukcije po obodu PD ter 
z nanosom ustreznih oblog znotraj 
podstrešja in zunaj njega. Obvezno si 
je treba prizadevati za uporabo lahkih 
montažnih elementov. Celotno strukturo 
PD mora projektant utemeljiti kot 
racionalno rešitev. 
Pri dimnikih večje višine in kjer se 
izkaže za potrebno, je obvezna uporaba 
elementov s strukturo, ki omogoča 
vgradnjo ojačitve/natezne ojačitve 
v vogale elementov in s tem tudi 
v vogale prereza PD. 
Strukturo dimnika je treba urediti 
v skladu s strukturo dimniških tuljav 
v spodnjem nadstropju, v skladu 
z navodili in katalogom proizvajalca 
elementov ter v skladu s statično 
rešitvijo dimnika. Mogoča je uporaba 
montažnih elementov iz lahkega betona, 
ki izpolnjujejo predhodno navedena 
merila: 

a) PD iz montažnih elementov, s katerimi 
se zida PD. 

Strukturo dimnika je treba urediti 
v skladu s strukturo dimniških tuljav 
v spodnjem nadstropju, v skladu 
z navodili in katalogom proizvajalca 
elementov ter v skladu s statično 
rešitvijo dimnika. 

b) Montažni dimniki iz lahkega betona – 
elementi v višini podstrešja. 

PD se lahko izvede iz enega elementa 
v višini celotnega dimnika, kar velja za 
manjše dimnike (3,50 do 4,00 m). 
Enodelni element mora imeti ustrezno 
nosilnost (natezna trdnost oz. ojačitev 
v vogalih, potrebna vrata, pokrov na 
vrhu in drugi elementi opreme PD). 
Strukturo dimnika je treba urediti 
v skladu s strukturo dimniških tuljav 
v spodnjem nadstropju, v skladu 
z navodili in katalogom proizvajalca 
elementov ter v skladu s statično 
rešitvijo dimnika. 

Povezave: 
• Pazite na oporo dimnika, opisano 

v poglavju 2.2.7. 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 
 

 
Slika 14. Prikaz lokalnega opiranja dimnika na talno in strešno konstrukcijo z jeklenimi profili 

 

2.2.7. Vodoravno opiranje PD 

Podstrešne dimnike, ki so bili v potresu 
tako poškodovani, da so se delno ali 
popolnoma porušili, je treba obnoviti 
po postopkih iz točk 2.2.1 do 2.2.6. 
Pri vseh prikazanih rešitvah je treba 
izvesti vodoravno opiranje, prikazano 
v navedenih točkah. Dodatna konstrukcija 
nosilca PD se lahko izvede z različnimi 
dodatnimi sklopi, ki so lahko iz jeklenih 
profilov ali lesa. 

a) Dodatna jeklena konstrukcija za 
pritrditev PD. 
Izvesti tesno objemanje dimnika 
s strešnimi menjalniki na vseh 
straneh dimnika. Pritrditev izvesti 
z valjanimi profili (U- ali L-profili glede 
na projektno obdelavo za vsak dimnik 
posebej), ki PD pridržijo pod stičiščem 
dimnika in špirovcev. Povezave 
elementov znotraj posameznih sklopov 
so lahko kombinacija: varjenje in vijaki. 
V času potresne obnove objekta kot 
celote se v naslednji fazi izdelave 
projekta obnove potresno poško-
dovanih objektov (SK, stropne kon-
strukcije, talne konstrukcije podstrešja, 
stropne konstrukcije ostalih nadstropij, 
sten ipd.) nosilno konstrukcijo PD 
vključi v končno rešitev obnove 
vsakega objekta posebej. 

b) Dodatna lesena konstrukcija za 
pritrditev PD. 

Dodatna konstrukcija se lahko 
izvede iz lesenih elementov stan-
dardnih prerezovin sprejemljive 
dolžine posameznih elementov. 
Za vsak primer uporabe je treba 
načrtovati pritrdilni sklop. Leseno 
nosilno konstrukcijo je treba 
oblikovati tako, da lahko ostane del 
trajne rešitve strešne konstrukcije ali 
kot začasna konstrukcija, ki bo 
delovala do dokončne izvedbe 
rekonstrukcije SK, ki naj bi prevzela 
trajno podporo strešne konstrukcije 
PD, nato pa se odstrani začasna 
nosilna lesena konstrukcija. 

c) Za vsako nosilno konstrukcijo po 
točkah a) ali b) je treba izvesti 
ustrezne izračune, projektirati 
ustrezne povezave znotraj nosilne 
konstrukcije in povezave na koncih 
te konstrukcije: povezave s talno 
konstrukcijo podstrešja in povezave 
neposredno s pritrditvijo PD na SK. 
Če SK nima zanesljive strukture, 
tako da ne more prevzeti vloge 
podpiranja PD brez popolne 
rekonstrukcije SK, potem je mogoče 
pritrditi steber PD z izvedbo dodatne 
konstrukcije za podpiranje. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 
 

 
Slika 15. Prikaz lokalnega opiranja dimnika na talno in strešno leseno konstrukcijo 
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3. MANSARDNI ZIDOVI 
 

VZROKI 
PORUŠENJA 
MANSARDNIH 
ZIDOV MED 
POTRESOM 
Zaradi potresa so se porušili ali 
delno porušili zatrepni zidovi na 
večjem številu stavb v središču 
Zagreba. Prav tako so se pri 
manjšem delu objektov zrušili in 
poškodovali nepodprti mansardni 
zidovi pravokotno na zatrepe. 
Zrušenje zatrepov se je pogosteje 
pojavljalo pri starejših stavbah 
zaradi oslabitve malte in pritrdilnih 
elementov na strešnih konstrukcijah. 
Nekatere stavbe so stare več kot 
100 let, nekatere pa so bile 
zgrajene še pred letom 1880, ko je 
Zagreb prizadel uničujoč potres. 
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3. MANSARDNI ZIDOVI 

3.1. VZROKI ZA 
PORUŠITEV 
MANSARDNIH ZIDOV 
V POTRESU 
Potres je povzročil zrušitev ali delno 
zrušitev zatrepnih zidov (zatrepov) 
na večjem številu stavb v središču 
Zagreba. Prav tako so se pri manjšem 
delu objektov zrušili in poškodovali 
nepodprti mansardni zidovi pravokotno 
na zatrepe. Zrušenje zatrepov se je 
pogosteje pojavljalo pri starejših 
stavbah zaradi oslabitve malte in 
pritrdilnih elementov na strešnih 
konstrukcijah. Nekatere stavbe so stare 
več kot 100 let, nekatere pa so bile 
zgrajene še pred letom 1880, ko je 
Zagreb prizadel uničujoč potres. 
Do zrušitve zatrepov med potresom 
je prišlo predvsem zaradi popolne 
odsotnosti minimalnih konstrukcijskih 
načel gradnje na potresnih območjih. 

V času gradnje je bilo znanje graditeljev 
o potresni gradnji minimalno. Zaradi 
varčevanja so stene zatrepov pogosto 
zidali z debelino 1/2 opeke (15 cm, 
običajno brez obojestranskega ometa), 
kar za izpostavljene zatrepe komaj 
zadošča, da prenesejo sile vetra, 
vsekakor pa je to premalo za potrese. 
Take MZZ so izdelane kot navadni 
zidovi nezadostne debeline ter brez AB 
vezi in drugih nateznih ojačitev. Njihov 
statični sistem je vertikalna konzola brez 
ustrezne povezave s SK. 
Visoki podstrešni prostori so bili redko 
uporabljeni, pomemben del pa je še 
danes neizkoriščen (shramba). Lesene 
strešne konstrukcije pogosto niso bile 
oprte na zatrepne zidove, saj je prvi 
špirovec in prvi sklop SK tik ob 
zatrepnem zidu in tako ni bilo ustrezne 
povezave med zatrepom in strešno 
konstrukcijo. 

Nezadostna pritrditev je bila izvedena 
z letvami in strešnimi opekami nad 
zidom, delno položenimi v malto. Na 
nekaterih stavbah so jih držale tudi 
kovinske vezice, ki so se zaradi 
dotrajanosti ali zaradi potresne 
neprimernosti odlepile. 
Obojestranski omet zatrepov je redno 
manjkal, nekatere stavbe pa na tem 
delu sploh nimajo zunanjega ometa. 
Statični sistem večine mansardnih 
zatrepnih zidov (zatrepov) pred 
potresom je bil tak, da so bili zidovi 
podprti v višini medetažne podstrešne 
konstrukcije in elastično podprti v višini 
strešne konstrukcije. 
Za namestitev dimnikov in zatrepnih 
zidov je treba SK dograditi, kot je 
opisano v 4. točki. 
Na sliki 17 so prikazane fotografije 
nekaterih značilnih poškodb zatrepnih 
zidov. 

 

Slika 16. Fotografije poškodovanih mansardnih zatrepnih zidov 
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Slika 17. Fotografije poškodovanih mansardnih zatrepnih zidov 
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3.2. GRADBENO 
TEHNIČNE REŠITVE 
ZA IZVEDBO NUJNE 
SANACIJE 
MANSARDNIH ZIDOV 
3.2.1. Uvod 

V tem poglavju so opisane tehnične 
(konstrukcijske) rešitve obnove zidanih 
sten podstrešja v objektih z leseno 
medetažno konstrukcijo podstrešja in 
leseno SK, ki v trenutni zasnovi ne 
podpira ustrezno mansardnih zidov. 
(v nadaljevanju: MZ), kar velja pred-
vsem za mansardne zatrepne zidove 
(v nadaljevanju: MZZ), ki niso imeli 
ustrezne zasnove in nosilnosti, zaradi 
česar so se porušili. 
Tehnična rešitev se nanaša na nujno 
rekonstrukcijo (pol)podrtih in močno 
poškodovanih mansardnih zidov, ki jo je 
treba nujno izvesti z namenom zapiranja 
podstrešja in pred dokončno sanacijo 
posameznih objektov, vsekakor pa pred 
rekonstrukcijo celotnega podstrešja in 
kritin močno poškodovanih stavb. 
V primeru popolnoma porušenih in 
delno porušenih mansardnih zidov, ki so 
posledica potresa 22. marca 2020, ki ga 
označujemo kot potres bistveno manjše 
jakosti od možnih potresov v Zagrebu, 
je treba take mansardne zidove obnoviti. 
Rekonstrukcijo je treba izvesti tako, da 
bodo obnovljeni zidovi ostali del do-
končno obnovljene konstrukcije vseh 
objektov, vključenih v nujni program 
potresne obnove. 
Za obnovo MZ so mogoče različne 
rešitve z uporabo različnih materialov, 
kot so opeka, beton, jeklo in les. Pri 
projektiranju rekonstrukcije MZ ter izbiri 
materialov in vrste konstrukcijske rešitve 
novega zidu naj projektant, pooblaščeni 
inženir gradbeništva, upošteva konser-
vatorske smernice ter se po potrebi 
posvetuje in pridobi soglasje zavoda 
mesta za varstvo kulturnih spomenikov 
in narave. To še zlasti velja za obnovo 
MZ v objektih, ki imajo status posa-
mezno zaščitene kulturne dediščine. 
Glede na konstrukcijsko zasnovo poško-
dovanih objektov in hrvaško gradbeno 
prakso ocenjujemo, da bo večina MZ 
obnovljena z izvedbo novih povezanih 
zidov v skladu z določili Tehničnih pred-
pisov za gradbene objekte. Take stene 
morajo vsebovati armiranobetonske 
vezi: nosilne horizontalne vezi (v nivoju 
talne konstrukcije podstrešja), vertikalne 
vezi in zaključne vezi na vrhu zidu 
(poševno ali horizontalno). 

Stene je treba zidati na preklop, vse 
vezi pa morajo biti med seboj pove-
zane z armaturo. 
Pri stenah višine nad 3,50 (4,00) m 
je treba izvesti dodatne horizontalne 
vmesne vezi. 
Rekonstruirane MZZ je treba povezati 
z ojačitvenimi gredami (OG) v nivoju 
talne konstrukcije stropa, na vrhu 
nosilnih sten pod strop, pritrditi pa jih 
je treba na lesene stropnike in steno 
pod njimi. Tako se zagotovi zahtevana 
stopnja mehanske odpornosti in sta-
bilnosti MZZ pred ponavljajočimi se 
potresi že pred dokončno obnovo 
objekta. Pri večini objektov je SK 
konstrukcijsko dotrajana z vidika mate-
rialov, kakovosti spojev in zasnove 
konstrukcije ter je tudi po ojačitvi 
v sklopu izvedbe NPPO vprašljiva 
njena zanesljivost, zato je treba novo 
MZZ izvesti tako, da so vertikalne vezi 
(v nadaljevanju: VV) v teh stenah 
konstrukcijsko elastično (delno) pritrjene 
v stropno konstrukcijo. VV je treba 
izvesti v ravninah presečišča MZZ in 
pravokotnih nosilnih sten, ki se 
nahajajo v nadstropju spodaj, delno 
vpetost pa doseči s povezovanjem na 
kratke podporne grede, ki naj bodo 
izvedeni kot horizontalne nadvezi v talni 
konstrukciji podstrešja, pravokotno 
glede na MZZ.  

Pri nadaljnji izvedbi dokončne obnove 
posameznega objekta se bodo kratke 
grede vgradile in povezale v celotno 
horizontalno konstrukcijo v nivoju lese-
nega stropa (sovprežni strop, mreža 
horizontalnih vezi v linijah vseh nosilnih 
zidov in ustrezna sidra). 
Kadar imajo podstrešja tudi povišane 
vzdolžne fasadne zidove na napuščni 
strani, je treba zagotoviti povezavo 
vzdolžnih zidov z zidovi zatrepov. 
Povezavo je treba zagotoviti z izvedbo 
vertikalnih vezi na stičišču omenjenih 
sten in s konstrukcijsko povezavo 
vertikalnih kotnih vezi z vsemi vezmi 
zatrepov. 
Vgraditi je treba tudi sidra za pove-
zavo z zatrepom (vogal VV) in more-
bitne poznejše izvedbe horizontalnih 
vezi na vrhu vzdolžnih sten (sidra 
v nivoju pod parapeti). 
Pri izvedbi programa obnove NPPO 
ometavanje MZ objektov ni pred-
videno. Ometavanje MZ je treba 
izvesti naknadno, pri končni celoviti 
obnovi vsakega posameznega objekta. 
Statični sistem MZZ: zatrepni zidovi 
in vertikalne vezi so delno elastično 
vpete v nove ojačitvene grede (v na-
daljevanju: OG) v nivoju tal in so 
elastično podprti horizontalno s strešno 
konstrukcijo, ki jo je treba preveriti in 
po potrebi ojačati. 

 
Slika 18. Možen statični sistem mansardnih zatrepnih zidov 
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Slika 19. Zidovi po vrstah zatrepov 

 

Obvezna je izvedba zanesljivih povezav 
MZZ in SK z izvedbo spojev med AB 
vezmi MZZ in slemensko lego SK 
(jekleni čevelj, 4 sidra v armirano-
betonski vezi, 4 M12 skozi slemensko 
lego – glejte ustrezni detajl). Obstoječi 
MZZ so praviloma debeline 15 cm 
(1/2 opeke starega formata), zato imajo 
z enoslojnim ometom težo 3,00 kN/m2. 
Nove zatrepe je treba izvesti kot 
povezane zidove iz votlih opek ali 
lahkih blokov s prostorninsko težo, 
manjšo od 8 kN/m3, tako da končna 
teža teh zidov, vključno z AB vezmi in 
zunanjim ometom, ne sme biti večja od 
3,00 kN/m2. V vsakem primeru je treba 
nove povezane MZZ izvesti tako, da ne 
bodo težji od originalnih. 
Spodaj je prikazana razvrstitev man-
sardnih zatrepnih zidov, glede na ka-
tere bodo dane rešitve rekonstrukcije. 
Za orientacijo so dane meje območja in 
delitve za vse vrste, od MZZ1 do MZZ4. 
Za vsak objekt posebej se mora pro-
jektant odločiti za zasnovo vertikalnih in 
horizontalnih vezi in ali je treba izvesti 
podpore ali poševne jeklene opornike. 

Vertikalne vezi je potrebno izvesti v osi 
preseka ravnine zatrepnega zidu in nanj 
pravokotnega zidu v spodnji etaži tako, 
da se lahko izvedejo kratke grede 
v ravnini tal podstrešja, ki so pravokotne 
in spojene z VV in MZZ. 
Pri večini MZZ je treba na stranskih 
zaključkih MZZ ob napušču izvesti 
kratke ali dvignjene vertikalne vezi, 
višina teh VV pa je odvisna od višine 
nadgradnje na napušču. 

3.2.2. Vrsta MZZ1 – Obnova 
zatrepov manjših in srednjih 
velikosti 

Zatrepi vrste MZZ1 so po dimenzijah 
razdeljeni v dve skupini. Prva skupina 
(MZZ1a, manjši zatrepi) je na objektih 
širine do 8 m, zato na teh zatrepih ni 
treba vedno izvajati srednje vertikalne 
vezi. Druga skupina (MZZ1b, srednji 
zatrepi) je za objekte širine 8 do 10 m, 
zato je treba izvesti srednjo vertikalno 
vez. Navedene omejitve razponov in 
delitve so dane za orientacijo. 

Za vsak objekt posebej se mora 
projektant odločiti za zasnovo verti-
kalnih in horizontalnih vezi. V večini 
objektov je medetažna lesena kon-
strukcija podstrešja izvedena vzporedno 
z zatrepnimi zidovi. Izgradnjo novega 
zatrepnega zidu je treba izvesti v skladu 
z naslednjim opisom: 
• Izvedba armiranobetonske nosilne 

horizontalne vezi v nivoji lesenega 
stropnika. 

• Nosilno horizontalno vez zatrepa 
(v nadaljevanju: temelj zatrepa) je 
treba izvesti v dolžini celotnega zidu 
zatrepa, v širini, enaki zatrepnemu 
zidu spodnje etaže. 

• Dimenzije prečnega horizontalnega 
prereza vezi je treba določiti tako, da 
se temelj zatrepa prilega končni 
sprejemljivi rešitvi stičišča talne 
konstrukcije podstrešja, steni zatrepa 
in steni prve etaže pod podstrešjem, 
s pogojem geometrijske skladnosti – 
stropna konstrukcija – stene nad in 
pod stropom. 
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Slika 20. MZZ1a – Manjši zatrepi, L = do 8 m, V < 3,0 m, slike po vrsti: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od znotraj 

 

• Najmanjši prečni prerezi temelja 
zatrepa morajo biti 25/25 cm. 

• Nosilna vez zatrepa mora biti ojačana 
z vzdolžno armaturo in stremeni. 

Tudi pri zatrepih relativno manjšega 
razpona je zaželeno vertikalno vez 
izvesti v ravnini notranje nosilne stene 
spodnjega nadstropja, če te stene ni, 
pa v ravnini slemena. Vsaka resnejša 
rekonstrukcija v potresu poškodovanega 
zidanega objekta bo v končni fazi 
vsebovala novo horizontalno ploščo 
v nivoju stropa podstrešja v obliki 
gladke plošče (sovprežna konstrukcija, 
armiranobetonska plošča ali lesene 
plošče) oziroma ploščo v obliki branaste 
konstrukcije iz armiranobetonskih 
horizontalnih vezi in tramov v ravni tal. 
V pozneje izvedeno zaključno horizon-
talno ploščo v nivoju stropa podstrešja 
je treba ustrezno vključiti predhodno 
izveden temelj zatrepa, vsekakor brez 
ponovne demontaže zatrepa, izvede-
nega v nujnem programu obnove. 
Zatrep kot celoto je treba izvesti tako, 
da ostane del končne potresne obnove 
objekta. 
Da bi zagotovili učinkovitost spoja 
temelja zatrepa s preostalim delom 
pozneje izvedene horizontalne plošče, 
je treba sidra v zatrep namestiti skladno 
z naslednjim: 

• Na koncih temelja zatrepa in na pre-
sečiščih ravnine zatrepa z ravninami 
pravokotnih notranjih zidov (mansardni 
zidovi ali zidovi etaže pod podstrešjem), 
je treba v temelje zatrepa vgraditi 
horizontalna sidra, ki so potrebna za 
poznejšo povezavo in vključitev 
temeljev zatrepa v končno rešetko iz 
armiranobetonskih horizontalnih vezi 
in nosilcev v višini stropa podstrešja. 

• V ravnini morebitnega bodočega po-
daljšanja sovprežne talne konstrukcije 
stropa podstrešja je treba v temelj 
zatrepa vgraditi upognjene sidrne 
palice, ki se pozneje odprejo in porav-
najo v višini bodoče tlačne plošče 
sovprežnega stropa (palice Φ10/15 cm) 
kot povezava temeljne vezi zatrepa in 
bodoče plošče. Bodoča tlačna plošča 
se lahko izvede v območju 0 do 8 cm 
nad ravnino zgornje ploskve obstoječih 
lesenih stropnikov. 

• Novo steno zatrepa je treba izdelati 
z votlo opeko ali lahkim betonom 
debeline 25 cm. Zunanja stran zidu 
mora biti poravnana z zunanjo stranjo 
zatrepnega zidu spodnjih nadstropij. 
Vezivo za zidanje je apneno-
cementna malta. Na zgornjem robu 
stopničaste stene zatrepa je treba 
izvesti zaključno armiranobetonsko 
poševno vez, armirano podobno kot 
temeljna vez. 

• Če je dolžina zatrepa večja od 8,00 m 
ali je vrh zidu zatrepa višji od 3,00 m, 
je treba izvesti tudi srednjo vertikalno 
vez. 

• Da bi dosegli učinkovito povezavo 
med robnimi elementi in zidovi, se 
betonski elementi izvedejo po izvedbi 
sten z zidanjem zob na zob. 

• Vertikalne robne elemente (vezi) je 
treba po možnosti postaviti znotraj 
stene tako, da se med njimi ne 
preseže razdalja 4 do 6 m. Na koncih 
zatrepov (ob napušču) je vsekakor 
treba izvesti kratke vertikalne vezi. 

Vmesne vertikalne vezi zatrepnih 
zidov, eno ali dve, odvisno od dolžine 
in višine zatrepa ter položaja nosilnih 
zidov pod stropom in nad stropom 
podstrešja, je zaželeno izvesti v vsaki 
presečni osi ravnine zatrepa z ravni-
nami notranjih nosilnih zidov v spod-
njem nadstropju in na podstrešju, 
pravokotno glede na zatrep. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 
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Slika 21. MZZ1b – Srednji zatrepi, 8 < L < 10 m, 3,0 < H < 5,0 m, slike po vrstnem redu: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od znotraj 

 

3.2.3. Vrsta MZZ2 – 
Rekonstrukcija visokih zatrepov 

Zatrepi vrste MZZ2 so po dimenzijah 
razdeljeni v dve skupini. Prva skupina 
(MZZ2a) na objektih je široka od 10 
do 12 m, zato zadostuje izvedba ene 
navpične vezi. Druga skupina (MZZ2b) 
je na objektih širine od 12 do 17 m, ki 
imajo v nadstropju nižje pogosto dve 
notranji nosilni steni, pravokotno na 
zatrep. V zatrepih takih objektov je 
treba v ravninah obeh spodnjih zidov, 
v nadaljevanju na te zidove, izvesti 
dve vertikalni vezi. Navedene omejitve 
razponov in delitve so dane za 
orientacijo. Za vsak objekt posebej 
se mora projektant odločiti za zasnovo 
VV in vseh ostalih vezi ter dodatnih 
elementov ojačitve. 
a) Podvrsta MZZ2a za objekte širine 10 

do 12 m, ki imajo v nadstropju spodaj 
1 notranjo nosilno steno, pravokotno 
na zatrepni zid. MZZ2a naj vsebuje 
1 notranjo VV in 1 notranji OG, ki sta 
med seboj togo povezana. Dodatna 
ojačitev MZZ2a se lahko doseže 
z izvedbo 1 zidanega opornika (1 PS) 
ali z izvedbo enega jeklene razpore 
(1 JR). Elemente VV, OG, PS in JR 
je treba vgraditi v ravnino spodnjega 
nosilnega zidu nad tem zidom, 
s potrebnimi medsebojnimi poveza-
vami navedenih elementov, v skladu 
s priloženimi slikami. 

b) Podvrsta MZZ2b za objekte širine 10 
do 17 m, ki imajo 2 notranji nosilni 
steni v nadstropju spodaj, pravokotno 
na zatrep. MZZ2b mora vsebovati 
2 notranji VV in 2 notranja OG, pri 
čemer sta VV in OG med seboj togo 
povezana. Dodatna ojačitev MZZ2a 
se lahko doseže z izvedbo 2 zidanega 
opornika (1 PS) ali z izvedbo enega 
jeklene razpore (2 JR). Elemente VV, 
OG, PS in JR je treba izvesti 
v ravninah 2 spodnjih nosilnih sten 
nad temi stenami, s potrebnimi med-
sebojnimi spoji, v skladu s priloženimi 
slikami. 

Omenjeni elementi VV, OG, PS in JR in 
druge vezi so vsi bistveni sestavni deli 
celotne konstrukcije MZZ2. Vertikalne 
vezi VV se sidrajo v navedeni OG, s čimer 
se doseže delno/elastično vpetje VV. 
Medsebojne povezave vseh AB ele-
mentov morajo biti armirane kot toge 
povezave. Na koncih MZZ ob napušču 
stavbe je treba namestiti tudi toge talne 
tramove. Podporni zidovi (PS) imajo 
funkcijo vodoravne stabilizacije zatrepa 
pravokotno na njegovo ravnino. 
Podporne zidove je treba izvesti kot 
kratke stene dolžine 1,5 do 2,5 m in 
višine do strešne konstrukcije, kar je 
treba preveriti z izračunom. 
Podporne zidove je treba izvesti iz votle 
opeke debeline 25 (30) cm zasnovane 
kot povezane zidove: nosilna vez 1,0 do 
1,5 m daljša od sten PS, vertikalna vez 
in zgornja vez, kjer je zunanja vertikalna 
vez skupna s steno zatrepa. 

OT, ki so hkrati nosilne vezi pod-
pornega zidu PS, je treba sidrati v talno 
konstrukcijo stropa, v stropnike in 
nosilne zidove pod njimi. 
V primerih, ko so izdelane jeklene 
razpore (JD), naj bodo te izvedene kot 
poševni tlačno-natezni elementi, člen-
kasto pritrjeni na vertikalne vezi in talne 
toge grede, tako da je treba dolžino in 
sidranje OG nosilca prilagoditi JR. 
Koristno je, da se distančniki izvedejo 
na obeh nasprotnih stenah MZZ2, kar 
preko SK bistveno zmanjša natezne 
sile na grede OG. Zato je treba v pri-
meru visokih zatrepov, od katerih so 
nekateri visoki tudi do 7,00 metrov, 
izdelati dodatne konstrukcije za zago-
tovitev mehanske odpornosti in stabil-
nosti zatrepa, in sicer na naslednji 
način: 
• Steno zatrepa je treba izvesti 

v debelini 30 cm, materiali in zidanje 
po točki 3.2.2. 

• Izvesti je treba še eno horizontalno 
vez na približno polovici višine 
zatrepa. 

• Celotna stena mora biti zasnovana 
kot povezan zid: osnovna horizon-
talna vez, ena horizontalna vmesna 
vez, vertikalna vez, kot je prikazana 
na slikah, kjer naj bo največji razmik 
med vertikalnimi vezmi 5,00 do 
6,00 m in poševne vezi na vrhu zidu. 
Vse vezi morajo biti med seboj togo 
povezane z ojačitvijo. 
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• Vse ostalo v zasnovi sten visokih 
zatrepov je treba izvesti tako, kot je 
opisano v točkah 3.2.1, 3.2.2 in 3.2.3 
za zatrepe standardne višine. 

Stabilizacijo zatrepov je mogoče zago-
toviti z uporabo kakšne druge rešitve, 
kot je na primer vgradnja jeklenih 
profilov (poševno ležečega trama) med 
vertikalno vezjo zatrepa in vodoravno 
nosilno/temeljno gredo. 

Poskrbeti je treba za pravilno sidranje 
jeklenih profilov v beton. 

 

 
Slika 22. Stabilizacija z enim opornikom za stene višine H > 5,0 m, slike po vrstnem redu: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od znotraj 

 

 
Slika 23. Stabilizacija z dvema opornikoma za stene višine H > 5,0 m, slike po vrstnem redu: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od znotraj 
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Slika 24. Stabilizacija z izvedbo ene OT (greda pravokotno na zatrep) za stene H < 5,0 m, slike po vrsti: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od 
znotraj 

 

 
Slika 25. Stabilizacija z izvedbo 2 vertikalnih vezi za stene H > 5,0 m in 2 UG, slike po vrsti: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od znotraj 
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Slika 26. Stabilizacija z jeklenimi razporami za stene H > 5,0 m; 1 OG + 1 VV + 1 JR, slike po vrstnem redu: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva 
od znotraj 

 

 

 

Slika 27. Detajl stabilizacije z izvedbo horizontalnih togih gred – velja za vse vrste tovrstnih stabilizacij 
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Slika 28. Stabilizacija z jeklenimi razporami za stene H > 5,0 m; 2 OG + 2 VV + 2 JR, slike po vrstnem redu: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva 
od znotraj 

 

Pri visokih stenah zatrepa se dodatne 
konstrukcije za vodoravno stabilizacijo 
in zavarovanje pred prevračanjem teh 
sten pravokotno na njihovo ravnino 
izvedejo na naslednji način: 
a) V talni konstrukciji podstrešja pravo-

kotno na zatrep je treba izvesti vodo-
ravne nosilne/temeljne vezi (OG) 
v dolžini pribl. 2,00 do 3,00 m. 
Ti tramovi so vgrajeni nad notranjimi 
nosilnimi zidovi nadstropja pod 
podstrešjem. OG je treba sidrati 
v talno konstrukcijo mansarde. Prerez 
omenjenih OG je treba izvesti v skladu 
z debelino sten pod podstrešjem in 
v višini najmanj 20 cm nad lesenimi 
tramovi (odvisno od razpoložljive 
višine), v conah ob oziroma med 
lesenimi tramovi bo višina novega 
OG višja za pribl. 1/2 višine lesenih 
tramov, za kar je treba razstaviti 1 do 
2 sloja opeke na vrhu zidu med 
lesenimi gredami. Zato je treba vrhove 
nosilnih sten pod tramovi delno podreti, 
da se zagotovi čim večja višina 
prereza OG. Pri nekaterih objektih je 
mogoče minimalno skrajšati obstoječe 
lesene stropnike na ležiščih, nujno pa 
je treba zagotoviti zadostno dolžino 
naleganja teh stropnikov in izvedbo 
veznih sidrnih vijakov kot povezavo 
OG ter vijake kot povezave betonskih 
gred in lesenih stropnikov. Izvesti je 
treba povezavo nosilnih OG zatrepov 
in lesenih stropnikov z vijaki za les ali 
posebnimi vijaki tip »Tirfon« ali 
z patentiranimi vijaki za les-beton, na 
ustrezni razdalji od koncev lesenih 
stropnikov. 

b) Za stabilizacijo visokih zatrepov je 
potrebno pravokotno na njihovo 
ravnino postaviti ojačitvene podporne 
zidove v ravnini in nad spodnjimi 
nosilnimi stenami, ki so pravokotne 
na ravnino zatrepa. Podporne stene 
imajo funkcijo horizontalne stabiliza-
cije zatrepa pravokotno na njegovo 
ravnino (potres, prevračanje). 
Podporne zidove je treba izvesti 
kot kratke stene dolžine pribl. 2,00 do 
2,50 m, v višini do sečišča s poševnimi 
vezmi zatrepov. Podporne stene je 
treba izvesti iz votle opeke debeline 
30 cm zasnovane kot povezane 
stene: temeljna vez, vertikalna vez in 
zgornja vez, pri čemer je zunanja 
vertikalna vez deljena s steno zatrepa. 
Nosilne horizontalne vezi grede pod 
podpornimi zidovi je treba izvesti, kot 
je opisano v prejšnjem stavku a). 

c) Dodatna stabilizacija z izvedbo poševnih 
jeklenih razpor JR. 

Za stabilizacijo visokih zatrepov pravo-
kotno na njihovo ravnino se lahko 
uporabi drugačna kombinacija ukrepov, 
navedenih v točkah a), b) in c). 
Prav tako je mogoče uporabiti tudi 
kakšno drugo rešitev, ki zagotavlja 
sprejemljivo delno vpetje zatrepa 
v njegovem podnožju. 

V projektu obnove (gradbena dela 
obnove po programu NPPO) je za 
visoke zatrepne zidove treba izvesti 
ustrezne izračune rekonstrukcije 
mansardnih zidov, ki vključujejo tudi 
izračune stabilnosti zidov na potresne 
sile pravokotno na ravnino zidu. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

3.2.4. Tip MZZ3 – 
Rekonstrukcija peterokotnih 
zatrepov 

Zatrepe vrste MZZ3 je mogoče najti 
v primerih, ko imajo podstrešja tudi 
povišane vzdolžne fasadne stene 
(»parapetne« stene na napuščni strani 
strehe). Takrat je treba zagotoviti 
povezavo navedenih vzdolžnih zidov 
z zatrepnimi zidovi. Povezavo je treba 
zagotoviti z izvedbo vertikalnih vezi na 
stičišču omenjenih sten in s konstruk-
cijsko povezavo vertikalnih kotnih vezi 
z vsemi vezmi zatrepov. Prav tako je 
treba vgraditi sidra za povezavo 
zatrepnega zidu (vogal VV) in pozneje 
horizontalne vezi na vrhu vzdolžnih 
zidov ob napušču (sidra na nivoju pod 
parapeti). 
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Za bistvene elemente konstrukcije 
MZZ3 (HV, VV, PV, OG, PS, JR) 
veljajo opisi, dani za prejšnje vrste 
mansardnih zatrepnih zidov.  

Projektant mora izvesti projektno 
obdelavo za vsak objekt posebej ob 
upoštevanju geometrije objekta (višinski 
razpon). Izvesti je treba ustrezne statične 
izračune in pripraviti konstrukcijske 
detajle. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 
 

 
Slika 29. Stabilizacija peterokotnega zatrepa večjih razponov z izvedbo dveh OG, slike po vrsti: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva 
od znotraj 

 

 
Slika 30. Stabilizacija peterokotnega zatrepa večjih razponov z izvedbo dveh JR, slike po vrsti: pogled od zunaj, pogled od znotraj, perspektiva od znotraj 
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Slika 31. Stabilizacija peterokotnega zatrepa večjih razponov z izvedbo zidanih podpornih sten, slike po vrsti: pogled od zunaj, pogled od znotraj, 
perspektiva od znotraj 

 
3.2.5. Vrsta MZZ4 – 
Rekonstrukcija visokih 
peterokotnih zatrepov 

Tovrstni zatrepi so na objektih 
z dvignjenimi vzdolžnimi stenami ob 
napušču, objekti pa so razmeroma 
široki, kar ima za posledico skupno 
veliko višino in površino MZZ. Za 
rekonstrukcijo visokih peterokotnih 
zatrepnih zidov veljajo naslednje 
projektne rešitve s prilagojenimi 
rešitvami na zaključkih zatrepov. 
Za bistvene elemente konstrukcije 
MZZ4 (HV, VV, PV, OG, PS, JR) 
veljajo opisi, dani za prejšnje vrste 
mansardnih zatrepnih zidov. Projektant 
mora izvesti projektno obdelavo za 
vsak objekt posebej ob upoštevanju 
geometrije objekta (višinski razpon). 
Izvesti je treba ustrezne statične 
izračune in pripraviti konstrukcijske 
detajle. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 
 

 
Slika 32. Stabilizacija peterokotnega zatrepa večjih razponov z izvedbo betonskih nosilcev 

 

 
Slika 33. Stabilizacija peterokotnega zatrepa večjih razponov z izvedbo OG in jeklenih razpor. 
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• V vzdolžni smeri ravnine zidu je treba 
izvesti vertikalne vezi v razmikih 
največ 4,00 do 5,00 m, kar je treba 
določiti za vsak zid posebej. 

• Vse vezi je treba ojačati po pravilih 
stroke: 4 palice v vogalih in stremena 
Φ8/15 cm. 

• Vse vezi je treba med seboj togo 
povezati z armaturo. 

Horizontalna stabilizacija zidu, pravo-
kotno na ravnino zidu: Zidovi PS5 
morajo biti nujno oprti na SK in talno 
konstrukcijo podstrešja: 
a) Za horizontalno stabilizacijo uporabite 

enega od sklopov, opisanih 
v točkah 3.2.2 in 3.2.3, odvisno od 
prostorske zasnove podstrešja, 
zasnove SK, razpoložljive višine 
podpornih ojačitvenih gred v višini 
tal podstrešja in razporeditve nosilnih 
zidov (na podstrešju in v spodnjem 
nadstropju). Zato je mogoče uporabiti 
sklope, navedene v točki 3.2 pod 
točkami a), b) in c), ter različne kom-
binacije omenjenih sklopov z geo-
metrijsko in statično prilagoditvijo. 

Slika 34. Stabilizacija peterokotnega zatrepa večjih razponov z izvedbo zidanih podpornih sten 

 

3.2.6. Vrsta PS5 – Rekonstrukcija 
ostalih mansardnih zidov 
s prezidavanjem 

Mansardni zid vrste PS5 se nanaša 
na nepodprte zunanje vzdolžne man-
sardne zidove višine približno ene 
etaže (dvoriščne fasadne stene), ki so 
običajno konstantne višine. Zasnova 
novih nadomestnih zidov: 

• Robni zidovi debeline 25 cm. 
• Na dnu stene je treba izvesti 

nosilno (temeljno) horizontalno vez. 
• Na vrhu stene je treba zvesti 

zaključno horizontalno armirano 
betonsko vez. 

 

 
Slika 35. Stabilizacija mansardnih zidov z jeklenimi profili 
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Slika 36. Izvedba zatrepov s konstrukcijo iz standardnih jeklenih profilov 

 

b) Dograditev SK z izvedbo dodatnih 
poševnih tramov (les, jeklo) oziroma 
z vertikalnimi povezavami v ravnini 
VV zidov MZ5 in špirovcev SK, 
povezavami pravokotno na MZ5, 
z namenom ojačitve SK za funkcijo 
pritrditve MZ5. 

c) Z izvedbo jeklenega sklopa za začasno 
(do popolne sanacije) ali trajno 
stransko oporo vzdolžnih mansardnih 
zidov. Ti sklopi morajo vsekakor biti 
izvedeni v ravninah, pravokotnih na 
MZ, povezani z VV zidovi MZ, priročno 
pa jih je postaviti nad nosilne stene 
spodnjega nadstropja. 

Kot začasna rešitev je dopustna tudi 
ojačitev SK za funkcijo podpiranja zidov 
PS5, ki bo v uporabi do izvedbe celovite 
obnove objekta, kar mora projektant 
utemeljiti. 
Za katero koli zgoraj navedeno rešitev 
je treba vgraditi sidra v nosilne talne 
vezi sten PS5 za poznejšo povezavo 
z morebitno izvedbo sovprežne talne 
konstrukcije. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

3.2.7. Rekonstrukcija zatrepnih 
zidov z izvedbo jeklene 
konstrukcije 

Odvisno od potrebe se lahko zatrepni 
zidovi rekonstruirajo tudi na druge načine. 
V nadaljevanju je prikazana rešitev 
z novo jekleno konstrukcijo. Konstrukcija 
zahteva ustrezno zapolnitev in oblogo 
v skladu s fiziko objekta in protipožarno 
zaščito. Obloga na obeh straneh je 
lahko in mora biti v funkciji horizontalne 
ojačitve lesene konstrukcije PS, v ravnini 
te stene. Mogoči sta dve vrsti jeklenih 
sklopov PS: 

a) Projektiranje in izvedba novih PS 
s konstrukcijo kot jekleni sklop, 
sestavljen iz standardnih valjanih 
profilov, ki se najpogosteje uporabljajo. 
Izvesti je treba ustrezne zapolnitve 
in oblogo na obeh straneh zidov, 
skladno z gradbeno fiziko stavbe in 
požarno zaščito. Obloga na obeh 
straneh je lahko in mora biti v funkciji 
horizontalne ojačitve jeklene kon-
strukcije PS, v ravnini te stene. 

b) Načrtovanje in izdelava nove PS 
s konstrukcijo kot jekleni sklop iz 
tankostenskih lahkih jeklenih profilov. 
Druge zasnove stene so navedene 
v prejšnjem stavku a). 

Za tehnične rešitve iz točk a) ali b) je 
treba izvesti statične izračune glavnega 
sklopa nove jeklene konstrukcije PS ter 
izdelati statične izračune in projektne 
rešitve detajlov spojev znotraj sklopa 
tovrstnih zidov in spojev na SK in talno 
konstrukcijo podstrešja. 

V nivoju talne konstrukcije podstrešja je 
obvezna izvedba spodnje horizontalne 
vezi, v zatrepih pa kratke vertikalne 
vezi ob parapetnih zidovih napušča, 
vse kot AB nosilni sklop za jekleno 
konstrukcijo PS. Jeklena konstrukcija 
PS mora biti povezana/sidrana na 
SK stavbe. Opisane vrste konstrukcij 
mansardnih zidov je treba projektirati 
in izvesti tako, da postanejo trajne 
rešitve PS. 
Stavbe znotraj zgodovinskega urbanega 
sklopa mesta Zagreb in stavbe s sta-
tusom zaščitene kulturne dediščine je 
treba obnoviti v skladu z določbami 
Zakona o varstvu in ohranjanju 
kulturne dediščine. Za uporabo jeklene 
konstrukcije pri obnovi PS je treba 
pridobiti soglasje konzervatorja ali 
kustosa oziroma pristojne institucije. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

 
 

 

 
Slika 37. Izdelava zatrepa s tankostenskimi jeklenimi profili 
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3.2.8. Rekonstrukcija PS z 
izvedbo lesene konstrukcije 

Rekonstrukcija PS se lahko izvede 
z izdelavo nove lesene konstrukcije 
teh zidov. Lesena konstrukcija mora 
biti zasnovana in izvedena kot rav-
ninski sklop v ravnini predhodno podrte 
ali odstranjene zidane stene, izdelane 
iz lesnih elementov, in z ustrezno 
zasnovo vozlišč in spojev. Izvesti je 
treba ustrezne zapolnitve in oblogo na 
obeh straneh zidov, skladno z grad-
beno fiziko stavbe in požarno zaščito. 
Obloga na obeh straneh je lahko in 
mora biti v funkciji horizontalne ojačitve 
lesene konstrukcije PS, v ravnini te 
stene. 

Izračune je treba izvesti za tehnične 
rešitve lesene konstrukcije vrste PS 
glavnega sklopa nove lesene kon-
strukcije PS ter izdelati izračune 
in projektne rešitve detajlov povezava 
znotraj sklopa tovrstnih zidov in 
povezav na SK in talno konstrukcijo 
podstrešja. 
Opisane vrste konstrukcij mansardnih 
zidov je treba projektirati in izvesti tako, 
da postanejo trajne rešitve PS. Leseno 
konstrukcijo PS je mogoče izvesti 
kot začasno rešitev PS, kadar za to 
obstajajo utemeljeni razlogi, dokončno 
rešitev nove PS pa izvesti pri poznejši 
celoviti obnovi objekta. V nivoju talne 
konstrukcije podstrešja je obvezna 
izvedba spodnje horizontalne vezi, 
v zatrepih pa kratke vertikalne vezi ob 
parapetnih zidovih napušča, vse kot AB 
nosilni sklop za leseno konstrukcijo PS. 

Lesena konstrukcija PS mora biti 
povezana/sidrana na SK stavbe. 
Stavbe znotraj zgodovinskega urba-
nega sklopa mesta Zagreb in stavbe 
s statusom zaščitene kulturne de-
diščine je treba obnoviti v skladu 
z določbami Zakona o varstvu in 
ohranjanju kulturne dediščine. Za 
uporabo lesene konstrukcije pri 
obnovi PS je treba pridobiti soglasje 
konzervatorja ali kustosa oziroma 
pristojne institucije. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

 
 

 

 
Slika 38. Izvedba mansardnih zatrepov z leseno vertikalno konstrukcijo 

 



 

 

4. STREŠNE 
KONSTRUKCIJE 

VZROKI ZA 
POŠKODBE 
OSTREŠJI 
V POTRESU 
Obstoječe strešne konstrukcije pogosto 
nimajo ustrezne protipotresne zasnove, 
niti nimajo ustrezne kakovosti. Treba jih 
je lokalno ali globalno dograditi in ojačati, 
da se vzpostavi konstrukcijsko stanje, 
s katerim lahko zanesljivo opravljajo 
funkcijo podpore dimnikov in zatrepnih 
zidov ter prevzemajo druge funkcije. 
Z ogledom poškodovanih streh po 
potresu je bilo ugotovljeno, da so 
največjo škodo na strehah povzročili 
podstrešni dimniki in zatrepni zidovi, 
ki so se porušili ter s svojo maso 
povzročili lokalne poškodbe kritine in 
SK, v nekaterih primerih pa tudi talne 
konstrukcije podstrešja. V manjšem 
številu primerov so bile opažene 
vzdolžne deformacije in pomiki celotne 
strehe, kar zahteva obsežnejšo 
obdelavo poškodovane strehe. 
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4. STREŠNE KONSTRUKCIJE 

4.1. SPLOŠNO 

4.1.1. Vzroki za poškodbe streh 
v potresu 

Obstoječe SK pogosto nimajo zadovo-
ljive protipotresne zasnove (stabilizacije), 
niti nimajo ustrezne kakovosti (obraba, 
spoji, brez vzdrževanja). Treba jih je 
lokalno ali globalno dograditi in ojačati, 
da se vzpostavi konstrukcijsko stanje, 
s katerim lahko zanesljivo opravljajo 
funkcijo podpore dimnikov in zatrepnih 
zidov ter prevzemajo druge funkcije. 
Z ogledom poškodovanih streh po 
potresu je bilo ugotovljeno, da so 
največjo škodo na strehah povzročili 
podstrešni dimniki in zatrepni zidovi, ki 
so se porušili ter s svojo maso povzročili 
lokalne poškodbe kritine in SK, v neka-
terih primerih pa tudi talne konstrukcije 
podstrešja. V manjšem številu primerov 
so bile opažene vzdolžne deformacije 
in pomiki celotne strehe, kar zahteva 
obsežnejšo obdelavo poškodovane 
strehe. Na sliki 40 so prikazane fotografije 
značilnih poškodb strešnih konstrukcij. 

4.1.2. Obnova strešnih 
konstrukcij 

Zasnovo ojačitve SK in skladnost s PD 
in MZZ na SK je treba načrtovati za vsak 
objekt posebej, tako da se izdelajo risbe 
podstrešja, SK in strehe kot celote ter 
projektna rešitev ojačitve SK. 
Po izdelavi posnetka in ugotovljenem 
obstoječem stanju SK in potresnih 
poškodb strehe v celoti ter nato izvedbe 
ustrezne projektne obdelave in statičnega 
izračuna SK, mora projektant sprejeti 
utemeljeno odločitev, kako ravnati s SK 
v sklopu izvedbe NPPO, za vsak objekt 
posebej. 

Postopke pri SK pri obnovi vsakega 
posamezne stavbe je treba izvesti glede 
na stanje konstrukcije, nato pa še glede 
na vlogo te konstrukcije pri podpiranju 
PD in MZZ. 
Dozidavo in ojačitev je mogoče izvesti 
z uporabo spodaj navedenih ukrepov, 
projektant pa lahko predvidi tudi 
drugačno zasnovo ojačitve: 
a) Dodajanje novih špirovcev ob PD, 

v ravnini z obstoječimi, ki morajo objeti 
dimnik. Pri sanaciji večkanalnega PD 
je treba izvesti spremembe tudi ob 
daljših stranicah dimnika. 

b) Izvedba dodatnih objemk za pare 
špirovcev ob dimnikih, po možnosti za 
dva para špirovcev na vsaki strani 
dimnika. 

c) SK je treba ojačati tudi vzdolžno 
(pravokotno na špirovce), kar je 
mogoče izvesti na več načinov. 
• Izvedba dodatnih diagonalnih 

lesenih ojačitev: poševne diagonale 
ob špirovcih na njihovi spodnji 
strani, ki so lahko iz desk, pri velikih 
strehah pa iz plošč, ki se z žeblji 
(min. 4 za vsak špirovec) pritrdijo 
na špirovce. Plošče se lahko 
pritrdijo tudi z vijaki za les. Celoten 
sklop v ravnini pod pokrovom: 
špirovci + lege + letve + diagonale, 
tvori poševne strešne rešetkaste 
plošče, ki prenašajo vodoravne sile 
v ravnini špirovcev na raven para-
petov ter povečujejo togost in no-
silnost strehe SK na horizontalne 
vplive. 

• Nadgradnja zasnove SK z izvedbo 
sklopov vertikalnih in vzdolžnih 
spojev v ravninah zgornjih slemenskih 
tramov, sklopov spojev za prevze-
manje horizontalnih sil potresa 
in vetra na strešno konstrukcijo 
v vzdolžni smeri ter prenos horizon-
talnih sil na nivo talne konstrukcije 
podstrešja. 

Obstoječe strešne lege in verti-
kalne sohe SK morajo postati del 
vertikalnih povezav. 

• Izvedba podeskanih opažev špi-
rovcev za ojačitev SK (posebni 
primeri ojačitve SK za funkcijo 
podpiranja PD in MZZ). Pri posa-
meznih strehah večje višine in SK, 
ki so v nezanesljivem stanju, se 
lahko namesto diagonalnih ojačitev 
izvede podeskani opaž na spodnji 
strani špirovcev kot ustreznejša 
ojačitev SK. Opaž je treba izvesti 
v coni posameznih PD in/ali vzdolž 
MZZ, tako da zajame pas širine 
najmanj 3(4) špirovcev, od nivoja 
zgornjih slemenskih leg do nivoja 
parapetov ob napušču. Ta rešitev 
se uporablja le izjemoma, ker je 
navedeni opaž začasnega značaja, 
do končne obnove podstrešja 
in SK. 

d) Stike lesenih elementov SK s ste-
nami PD je treba dodatno zaščititi 
pred temperaturo z nanosom tanke 
plasti negorljivega materiala. 

e) Preveriti je treba vse spoje SK in 
po potrebi posamezne spoje tudi 
popraviti. Spoje špirovcev na strešnih 
slemenskih legah in kapnih legah 
je treba preveriti ter po potrebi 
dodatno ojačati (sidrati) z vijaki, vijaki 
za les, že izdelanimi vozliščnimi 
pločevinami ipd. Paziti je treba, da 
izbrane tehnične rešitve ne oslabijo 
strešne konstrukcije. 

f) Ugotoviti je treba stanje materiala 
glede na obrabo in morebitno 
nadaljnje poslabšanje. 
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Slika 39. Primer obstoječe strešne konstrukcije 
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Slika 40. Fotografije poškodovanih strešnih konstrukcij 
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4.2. GRADBENO 
TEHNIČNE REŠITVE 
ZA IZVEDBO OBNOVE 
STREHE 
4.2.1. Uvod 

V nadaljevanju bo predstavljenih nekaj 
tipičnih rešitev za popravilo streh, 
s poudarkom na tradicionalnih strehah. 

Za vsako od naštetih rešitev mora 
projektant dati potrebne utemeljitve 
v gradbeni študiji. 

4.2.2. Vrsta SK1 – Manjše do 
zmerne ojačitve obstoječih SK 

Rešitev je prikazana v primeru, ko je 
potrebna minimalna dograditev obstoječe 
SK v območju PD in MZZ. Izvedba: 
diagonalno iz desk, majhnih objemk, 
vzdolžnih ojačitev iz desk in sanacija 
(posameznih) vozlišč in spojev. 

Sanirati je treba tudi poškodovane 
elemente zaradi porušitve PD in PS. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

 

 

 
Slika 41. Ojačitev strešne konstrukcije – vrsta ojačitve SK1 
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4.2.3. Vrsta SK2 – Večje 
ojačitve SK 

Rešitev je prikazana v primeru, ko so 
potrebne večja ojačitev SK v conah PD 
in MZZ, vodoravna stabilizacija-ojačitev 
SK kot celote, horizontalna zamenjava 
posameznih elementov, ojačitev spojev.  

Izvesti je treba večjo diagonalno 
konstrukcijo iz desk, malih objemk, 
vzdolžnih ojačitev, sanacijo (posa-
meznih) vozlišč in spojev. Prav tako 
je treba sanirati tudi poškodovane 
elemente zaradi porušitve PD in PS. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

 

 

 
Slika 42. Ojačitev strešne konstrukcije – vrsta ojačitve SK2 
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42 | Strešne konstrukcije 

4.2.4. Vrsta SK3 – Ojačitev 
obstoječega SK z izvedbo 
diagonal iz perforirane pločevine 

 

Rešitev je prikazana v primeru, ko so 
potrebne večja ojačitev SK v conah PD 
in MZZ, vodoravna stabilizacija-ojačitev 
SK kot celote, horizontalna zamenjava 
posameznih elementov, ojačitev spojev. 
Ojačitev SK v vzdolžni smeri se izvede 
z diagonalami iz perforirane pločevine, 
preostale ojačitve pa so podobne tistim 
za vrste SK1 in SK2. 

Povezave: 
• Za opisano rešitev se lahko uporabijo 

postavke iz popisa del v 8. poglavju. 
• Primeri tehničnih rešitev so predstav-

ljeni v 10. poglavju. 

 

 

 
Slika 43. Ojačitev strešne konstrukcije – vrsta ojačitve SK3 
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4.2.5. Vrsta SK4 – Različica 
nove SK 

V tem primeru je SK močno poškodo-
vana, zato je potrebna rekonstrukcija 
z izvedbo nove SK. Prav tako se izvedba 
nove SK izvede v primeru, ko obstoječe 
SK ni smotrno ojačati, da se vzpostavi 
stanje potrebne varnosti za vse funkcije. 

Za izvedbo sanacije z izvedbo nove SK 
je treba: 
 Podrobno prikazati stanje SK in 

pojasniti izbiro vrste SK4 za izvedbo 
sanacije vsakega posameznega 
objekta, kjer je to potrebno. 

 Pri pooblaščenem organu, ki izvaja 
celoten program NPPO, preveriti, ali 
se nova SK izvaja po programu 
NPPO. 

Nadaljnja projektna obdelava SK je 
odvisna od odobritve za izvedbo 
nove SK. 

 



 

 

5. NEKONSTRUKCIJSKI 
ELEMENTI STAVBNE 
DEDIŠČINE 

 

VZROKI ZA 
PORUŠITVE MED 
POTRESOM 
V potresu so bili močno poško-
dovani, porušeni ali delno porušeni 
posebni elementi in sklopi v nivoju 
streh in fasad stavb, ki so bistveni 
del identitete vsakega posamez-
nega objekta, kot so strešne 
kupole, strešna atika v obliki 
parapetnega nadzidka nad streho 
strešni portali in zaključni venci, 
ki delujejo tudi kot napušč, vse 
s poudarjeno plastiko. 



 

Nujni program potresne obnove | 45 

5. NEKONSTRUKCIJSKI 
ELEMENTI STAVBNE 
DEDIŠČINE 

5.1. SPLOŠNO 
5.1.1. Vzroki za zrušenje pri 
potresu 

V potresu so bili močno poškodovani, 
porušeni ali delno porušeni posebni 
elementi in sklopi v nivoju streh in 
fasad stavb, ki so bistveni del identitete 
vsakega posameznega objekta, kot so 
strešne kupole, strešna atika v obliki 
parapetnega nadzidka nad streho strešni 
portali in zaključni venci, ki delujejo tudi 
kot napušč, vse s poudarjeno plastiko. 

Navedeni elementi stavbne dediščine 
in sklopi na strehah in fasadah imajo 
ustrezen status zaščitene stavbne 
dediščine ter se v nadaljevanju 
imenujejo EAD. 
Elementi, ki so bistveni del arhitekturne 
zasnove in predstavljajo znamenitosti 
mesta, so bili prvotno zasnovani 
neustrezno, zlasti na potresni vpliv. 
Poleg tega so se zaradi vremenskih 
vplivov in neustreznega vzdrževanja 
nadalje oslabili vezna malta, vezni 
kovinski elementi in lesene konstrukcije, 
zato je zaradi učinkovanja potresa del 
elementov poškodovanih ali podrtih. 

Vsi našteti EAD, ki so v stanju okvare in 
hudo poškodovani, tako da jim grozi 
zrušitev, predstavljajo nevarnost za 
svoje okolje; za objekt, v katerem se 
nahajajo, za najemnike v nadstropjih 
pod njimi, za bližnje sosednje objekte 
in za cone za pešce, ki so v dosegu 
njihove zrušitve. 
Zato je pri pregledu objektov po potresu 
pomembno, da poleg dimnikov in 
zatrepnih zidov posebno pozornost 
namenite tem elementom. Take EAD je 
treba najprej zavarovati pred nenadzo-
rovano zrušitvijo, nato pa jih glede na 
stopnjo poškodbe poskušati ustrezno 
sanirati in ojačati. 

 

 

Slika 44. Primeri stavb z elementi arhitekturne dediščine 

 



 

46 | Nekonstrukcijski elementi stavbne dediščine 

 
Sliki 45 in 46. Primeri stavb z elementi arhitekturne dediščine 

 

Če to zaradi stopnje poškodovanosti 
in degradacije ni mogoče, jih je 
treba odstraniti na ustrezen način 
(razgradnja in/ali odstranitev po 
posameznih delih) z ustrezno pripravo, 
pri čemer je treba izdelati podpornike, 
sidranje in gradbene odre ter uporabiti 
ustrezno tehnologijo in opremo 
v postopku odstranjevanja. 

Pri odločanju o odstranjevanju in načinu 
izvedbe odstranjevanja EAD je treba 
upoštevati smernice konzervatorja ali 
kustosa (poglavje 5.1.3) in ustreznih 
služb, ki so zanje pristojne. Pri izvajanju 
projekta NPPO je treba izvesti začasne 
varnostne ukrepe oziroma izvesti 
odstranitev navedenih gradbenih ele-
mentov ter izvesti potrebne ukrepe za 
sanacijo strešne konstrukcije, kritine in 
pločevine. 

Obnova omenjenih objektov EAD ni 
predmet projekta NPPO. 
Na slikah 47 in 48 so prikazane foto-
grafije nekaterih značilnih poškodb 
elementov stavbne dediščine. 

 
Sliki 47 in 48. Fotografije poškodovanih elementov stavbne dediščine 
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5.1.2. Konservatorska navodila 
in pogoji za odstranitev 
elementov 

Pri izvajanju nujnih ukrepov na kulturni 
dediščini v primeru škode zaradi 
potresa je treba upoštevati protokole 
pristojnega zavoda za varstvo kulturnih 
in naravnih spomenikov. Nujna dejanja 
so odstranitev drobcev, delov kulturne 
dediščine, dimnikov, kritin, balkonov, 
arhitekturne plastike, balustrad, vencev, 
atike, kamnitih kosov in delov fasad, 
pločevine ipd. 

Po statičnem pregledu poškodovanih 
elementov in oceni o potrebi po 
odstranitvi se lahko k samemu 
odstranjevanju pristopi šele, ko so 
izpolnjeni pogoji konservatorskega 
zavoda. 
Mestni zavod za varstvo kulturnih in 
naravnih spomenikov je posredoval 
navodilo – protokol o ravnanju 
z elementi, ki jih je treba odstraniti. 

Protokol in pogoji mestnega zavoda 
za varstvo kulturnih in naravnih 
spomenikov o odstranitvi: 

  
REPUBLIKA HRVAŠKA 

MESTO ZAGREB 
MESTNI ZAVOD ZA VARSTVO 

KULTURNIH SPOMENIKOV 
IN NARAVE 

NUJNI UKREPI NA KULTURNI DEDIŠČINI V PRIMERU ŠKODE 
OB POTRESU 

Glede na predhodna priporočila z dne 22. 3. 2020 in po pregledu stanja na terenu 
s strani kustosov, intenzivnem sodelovanju in komunikaciji s pristojnimi službami itd. je 
bil 23. 3. 2020 pripravljen terenski protokol nujnih ukrepov zaradi potresa s pristojnimi 
službami. Nujni ukrepi se nanašajo na kulturne dediščine/objekte, poškodovane zaradi 
potresa. Omenjeni protokol postopka pošiljamo v obliki pisnih navodil. 

Nujna dejanja se nanašajo na odstranitev drobcev in/ali manjših poškodovanih delov 
kulturne dediščine in v primerih, ko predstavljajo neposredno nevarnost za življenje ljudi – 
manjši deli dimnikov, balkonskih pokrovov, arhitekturne plastike, balustrad, vencev, 
podstrešij, večjih kamnitih kosov, večji kosi fasad, pločevina in podobno – ki niso 
v nasprotju z 62. členom Zakona o varstvu in ohranjanju kulturnih dobrin. 

Nujno odstranjevanje izvajajo pristojne službe s pomočjo strojev, orodij in ročno. 
V navedenem postopku je treba kulturno dediščino/objekt obravnavati na naslednji 

način po prednostnem vrstnem redu: 
- izvesti statični pregled stanja objekta in/ali dela objekta z vizualnim pregledom 
in dati oceno o potrebi po odstranitvi poškodovanega dela na kraju samem – s strani 
statika; 
- izvesti konservatorsko presojo stanja kulturne dediščine z vizualnim pregledom 
in dati oceno o potrebi odstranitve poškodovanega dela na kraju samem – kustos; 
- izvesti fotodokumentacijo in 3D slikanje poškodovanega dela (kjer je potrebno 
in mogoče) – po oceni kustosa; 
- dati navodila za odstranitev poškodovanega dela – s strani pooblaščenega statika 
in kustosa; 
- odstranitev poškodovanega dela izvesti na varen in minimalno invaziven način, da 
bi se tako čim bolj izognili dodatni nevarnosti za občane in njihova življenja ter 
poškodbam kulturne dediščine; 
- pred in po odstranitvi poškodovanega dela shraniti dele arhitekturne plastike, 
balustrade, karnise, atike, večje kamnite kose, večje kose ograj in podobno – po oceni 
kustosa; 
- ohranjene dele shraniti ob objektu ali na zemljišču objekta; 
- celoten postopek mora spremljati pisni zapisnik kustosa. 

V Zagrebu, 24. marca 2020 

Vodja mestnega zavoda za varstvo kulturnih spomenikov in narave 
Stipe Tutiš, prof. 

REPUBLIKA HRVAŠKA 
MESTO ZAGREB 

MESTNI ZAVOD ZA VARSTVO 
KULTURNIH SPOMENIKOV 

IN NARAVE 

KLASA: 612-08/20-010-/511 
URBROJ: 251-18-02-20-02 
V Zagrebu, 28. 4. 2020 

Predmet: Zgradba gozdarskega centra v Zagrebu 
Trg Mažuranića 11, Vukotinovićeva 2 in Perkovčeva 5 
Obvestilo 

Spoštovani, 

na vašo prošnjo za nadaljnje ukrepanje za nujno intervencijo zaradi možnosti porušitve 
portala nad glavnim vhodom na Vukotinovićevi 2 in dimnika na uličnem pročelju Perkovčeve 5 
vas obveščamo o naslednjem: 

- izvesti je treba statični pregled stanja objekta in/ali dela objekta z vizualnim pregledom 
strokovne in pooblaščene fizične osebe ter na kraju samem dati oceno o potrebi odstranitve 
poškodovanega dela; 
- če statik opozori na možno nevarnost padanja elementov fasade objekta, je treba o tem 
obvestiti ta zavod zaradi fotodokumentacije in 3D posnetka poškodovanega dela; 
- navodila za odstranitev poškodovanega dela predložita pooblaščeni statik in kustos; 
- odstranitev poškodovanega dela se izvede na varen in najmanj invaziven način, da se tako 
čim bolj izognemo dodatni nevarnosti za občane in njihova življenja zaradi poškodbe 
kulturne dediščine; 
- shranjene dele arhitekturne plastike, ograje, dele venca in podstrešja je treba pustiti na 
parceli objekta, če to ni mogoče, pa ustrezne dele fasade prevzeti in shraniti na začasni 
deponiji Zagrebškega velesejma (paviljon 15). 

Za dela, ki zahtevajo strokovno znanje, opremo in veščine, je treba v naslednjem obdobju 
angažirati pristojne službe in izvajalce ter ravnati v skladu z 62. členom Zakona o varstvu in 
ohranjanju kulturne dediščine (Ur. l. 66/99, 151/03, 87/09, 88/ 10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 
152/14, 44/17 in 90/18). Vso projektno dokumentacijo za sanacijo in obnovo objekta izdelajo 
osebe, ki morajo imeti dovoljenje za izvajanje del na področju varstva in ohranjanja kulturne 
dediščine, v skladu s 4. členom Pravilnika o pogojih za fizične in pravne osebe, ter pridobiti 
dovoljenje za opravljanje del na področju varstva in ohranjanja kulturne dediščine (Ur. l. 98/18) 

Vse prej navedene ukrepe je dolžan izvesti lastnik objekta. 

Mestni zavod za varstvo kulturnih spomenikov in narave je začel dolgotrajni postopek 
ocenjevanja stanja zaščitene kulturne dediščine po potresu. Glede na to, da gre za izredno veliko 
število poškodovane kulturne dediščine, bo zavod po statičnem ocenjevanju varnosti objektov 
izvedel presojo stanja po ustaljenih protokolih in prioritetah. 

Opozarjamo, da celotno situacijo dodatno otežuje okužba z virusom COVID-19, zato vas 
prosimo za strpnost in razumevanje, mi pa bomo v najkrajšem možnem času prišli na 
obravnavano lokacijo. 

Za vsa vprašanja in strokovno pomoč smo vam na voljo. 

S spoštovanjem! 

VODJA 

Stipe Tutiš, prof. 
[PODPIS] 

[ŽIG: REPUBLIKA HRVAŠKA 
MESTO ZAGREB 

MESTNI ZAVOD ZA VARSTVO 
KULTURNIH SPOMENIKOV 

IN NARAVE 
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5.1.3. Začasni ukrepi 
zavarovanja EAD 

Na delu poškodovanih EAD je treba 
izvesti začasne ukrepe prevzema, 
sidranja in podpiranja, da se te zava-
rujejo pred nenadzorovano porušitvijo, 
dokler niso izpolnjeni pogoji za njihovo 
trajno sanacijo oziroma nadzorovano 
demontažo in razgradnjo. 

  
Slika 49. Fotografije začasnih varnostnih ukrepov EAD 
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5.1.4. Demontaža in odstranitev 
poškodovanih EAD 

a) Nenadzorovana demontaža in 
odstranitev poškodovanih EAD 

En del EAD se je porušil ob potresu, 
del pa so morali zaradi neposredne 
nevarnosti zrušitve in nemožnosti var-
nega dostopa in demontaže nenadzo-
rovano porušiti. 
b) Nadzorovana demontaža in odstra-

nitev poškodovanih EAD 

Pri EAD, kjer je poškodba kritična in 
taka, da ni mogoče izvesti sanacije in 
ojačitve, ter obstaja neposredna nevar-
nost zrušitve, je treba izvesti nadzo-
rovano demontažo in razgradnjo ob 
upoštevanju ustreznih varnostnih in 
zaščitnih ukrepov. 

Povezave: 
• Primeri tehničnih rešitev so predstavljeni 

v 10. poglavju. 
 

 
Slika 50. Rušenje močno poškodovanega EAD 

 
Slika 51. Nadzorovana demontaža dela stolpa, ki je bil v nevarnosti, da se zruši 

 



 

 

6. MANJŠI SANACIJSKI 
POSEGI, KI JIH NI 
MOGOČE ODLOŽITI 

 

MANJŠI UKREPI 
SANACIJE 
Gre za sanacijska in ojačitvena 
dela, ki jih je treba izvesti pred 
dokončno obnovo objekta, da se 
prepreči nadaljnje širjenje večjih 
poškodb ter zagotovi stabilnost 
objekta in njegovih elementov. 
Izvedeni postopki morajo biti 
zasnovani tako, da jih je mogoče 
preprosto vključiti v naslednje faze 
obnove objekta. 
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6. MANJŠI NUJNI 
UKREPI SANCIJE 

6.1. SPLOŠNO 
Gre za sanacijska in ojačitvena dela, 
ki jih je treba izvesti pred dokončno 
obnovo objekta, da se prepreči 
nadaljnje širjenje večjih poškodb ter 
zagotovi stabilnost objekta in njegovih 
elementov. Izvedeni postopki morajo 
biti zasnovani tako, da jih je mogoče 
preprosto vključiti v naslednje faze 
obnove objekta. Metode in načini 
ojačitve zidov za doseganje ustrezne 
nosilnosti, ki je dolgoročno potrebna za 
gradnjo, niso predmet tega priročnika 
in ukrepov NPPO. 

Tehnika je v skladu s tradicionalnimi/ 
zgodovinskimi postopki vzdrževanja ali 
popravila zidanih konstrukcij, cilj metode 
pa je izboljšanje mehanskih lastnosti 
zidov. Uporablja se le, če je poškodba 
lokalizirana v malti. Metoda omogoča 
povečanje odpornosti zidanih konstrukcij 
na delovanje horizontalnih in vertikalnih 
obremenitev [2]. Pred odločitvijo o uporabi 
tehnike je treba upoštevati vrsto razpok 
v zidu, geometrijsko obliko, konstrukcijske 
podrobnosti zidu (število zidnih slojev, 
debelino zidov, način povezovanja, vrste 
spojev), fizične, kemične in mehanske 
lastnosti komponent (zidni elementi, 
malta) itd.  

Obstoječa malta se odstrani do 1/3 
debeline stene iz fug, po potrebi z ene 
ali obeh strani zidu. Če je potrebna 
zamenjava malte na obeh straneh zidu, 
se postopek izvede najprej na eni strani 
zidu, nato pa še na drugi strani, da se 
tako prepreči vertikalna nestabilnost. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
izbiri malte, da se preprečijo neželene 
kemične, fizikalne in mehanske reakcije. 
Zgodovinske malte v svoji sestavi niso 
imele cementa, danes pa se zaradi 
večje trdnosti najpogosteje uporabljajo 
cementne malte. 

 

 

Slika 52. Delna zamenjava malte v spojih zidu, po [2] 
 

 

6.2. DELNA 
ZAMENJAVA MALTE 
V FUGAH 
Sestoji iz delne, vendar globoke 
odstranitve poškodovane malte v spojih 
ter zamenjave z novo malto z boljšimi 
mehanskimi lastnostmi in obstojnostjo. 

Postopek se začne z odstranitvijo 
obstoječega ometa in strganjem malte 
s spojev na določeni globini. Če je 
mogoče, je treba odstranjevanje opraviti 
s klasičnimi orodji in ne z električnimi, 
da bi se izognili tresljajem in njihovemu 
negativnemu vplivu na zidove [2]. 

Pomembno je, da se pripravljena 
podlaga temeljito očisti z vodo pod 
nizkim tlakom. Pripravljena in namočena 
podlaga je pripravljena za zapolnitev 
spojev z novo malto. Za popolno 
zapolnitev spojev, brez praznin in 
z želenim videzom površine se postopek 
zapolnjevanja izvede v dveh slojih [3]. 

 

odstranjena malta 

odstranjena malta obstoječa malta 

obstoječa malta 

vgrajena malta vgrajena malta 
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Slika 53. Postopek delne zamenjave malte v spojih: a) odstranjevanje obstoječe malte, b) čiščenje spojev, c) vtiskovanje nove malte, d) končna obdelava 

 

6.3. POPRAVILO 
RAZPOK 
Metode popravila razpok so odvisne od 
vrste in širine razpok [4]. Če je širina 
razpok razmeroma majhna, manjša od 
10 mm, in če je debelina stene razme-
roma majhna, se smejo razpoke zapreti 
z malto. Enake razpoke v debelejših 
zidovih se zaprejo z injiciranjem. 
Popravilo razpok širine nad 10 mm 
navadno vključuje rekonstrukcijo, to je 
delna preureditev dela zidu. Odpornost 
zidov proti vertikalnim razpokam se 
bistveno izboljša z vgradnjo jeklenih 
spiral ali polimerne armature majhnega 
preseka v horizontalne spoje. Za 
popravek diagonalnih razpok se lahko 
poleg prej omenjenih tehnik uporabijo 
še objemanje ene ali obeh ploskev zidu 
v kombinaciji z ustrezno malto ali ometom. 
Popravilo razpok z brizganjem in nana-
šanjem polimerov, ojačanih z vlakni 
(FRP), ni zajeto v tem priročniku. 

6.3.1. Ponovno zidanje dela zidu 

Lokalna metodologija odstranitve in 
rekonstrukcije (»scuci-cuci«) je name-
njena obnovi kontinuitete stene vzdolž 
linearnih razpok (zamenjava poškodo-
vanih elementov z novimi, ponovna 
vzpostavitev strukturne kontinuitete) in 
obnovitev močno poškodovanih delov 
zidov. Priporočljivo je uporabiti materiale, 
ki so po obliki, dimenzijah, togosti in 
trdnosti podobni tistim v originalnem zidu. 
Zagotoviti je treba ustrezne povezave, 
da bi se doseglo monolitno delovanje. 
Učinkovitost posega je strogo povezana 
s povrnitvijo prejšnjih lastnosti zidu. 
Načini izvedbe se razlikujejo glede na 
stopnjo poškodovanosti in tipologijo zidu. 
Če je poškodba razmeroma majhna in 
zajame samo eno plast zidu, se lahko 
poseg opravi le na prizadeti zidu.  

 
Slika 54. Ponovno zidanje dela zidu, po [5]  

 

Če gre poškodba skozi večji del zidu, 
je treba poseg izvesti s postopno 
zamenjavo zidnih elementov samo 
enostransko ali obojestransko usklajeno, 
v primeru večje debeline zidu. 
Na splošno se pri »scuci-cuci« posegih 
posebna pozornost nameni združljivosti 
novega dela z ostalo zidano konstrukcijo. 
Včasih, če so stari zidani elementi še 
v dobrem stanju, se lahko originalni 
material ponovno uporabi. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
ometu, ki mora biti združljiv z me-
hanskimi, kemičnimi in fizikalnimi 
lastnostmi zidu. Vrstni red zamenjave 
zidnih elementov je treba izvesti tako, 
da se zid razdeli na dele, v katerih se 
dela lahko izvajajo izmenično. Zidne 
elemente, ki so močno poškodovani, pa 
tudi tiste, ki lahko prenesejo silo na 
mesta, kjer se izvaja zamenjava, je 
treba podpreti, da se omeji nadaljnje 
širjenje poškodb. 
Odstranjevanje se izvede tako, da se 
malta očisti iz spojev ter odstranijo 
stenski elementi brez udarcev in 
tresljajev; v primeru starih zidov se 
lahko odstranitev izvede z ročnim 
odstranjevanjem, če sta debelina zidu 
in obremenitev velika, s hidravličnimi 
dvigalkami, privarjenimi na jeklene dele, 
da se zagotovi podpora v območju, ki 
ga je treba zamenjati. Hkrati z odstra-
nitvijo se izvede namestitev novih 
elementov od spodaj navzgor. 

Po končanem delu se zatesni območje 
stika starih in novih zidnih elementov. 
Preden podpornike odstranite, je 
priporočljivo preveriti nove spoje, da 
preprečite posedanje zaradi krčenja 
malte in povečevanja obremenitev. 
Priporočljivo je, da so spoji manjše 
debeline, kar omeji prostornino malte 
in postopoma poveča obremenitev 
novega dela, kar omogoča podobno 
porazdelitev napetosti kot med gradnjo. 

6.3.2. Armiranje spojev 

Pri popravilu zidanih objektov se lahko 
armaturne palice vgradijo v horizontalne 
spoje. Uporabljajo se armaturne palice 
iz duktilnih materialov, kot so jeklo ali 
polimeri, ojačeni z vlakni. Metoda 
poveča odpornost zidov proti navpičnim 
razpokam, saj ojačitev zaradi dobrega 
oprijema z malto prevzema natezne in 
strižne napetosti [3]. Lahko se šteje za 
zmerno invazivno, saj bo v mnogih 
primerih mogoče ponovno odstraniti 
malto in celo palico iz spoja. Uporablja 
se za zapiranje razpok, povečanje nosil-
nosti preklad, pritrjevanje parapetnih 
zidov ter povezovanje notranjih in 
zunanjih zidov. Metoda popravila se 
pogosto uporablja v povezavi z delno 
premestitvijo zidu in/ali injiciranjem, da 
bi se dodatno izboljšale lastnosti sten. 
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Slika 55. Uporaba spiralne armature v spojih: a) zapiranje razpok, b) povečanje nosilnosti preklade, c) zavarovanje parapetnih zidov, d) povezovanje notranjih in zunanjih zidov 

 
Slika 56. Fotografija poškodovanih zidov 

 

Postopek se začne z odstranitvijo 
ometa na mestih, kjer je vidna razpoka. 
Vodoravni spoji se očistijo do globine 4 
do 6 cm, to je do globine, da se lahko 
jeklena spirala prekrije z malto v mini-
malni širini 1 cm z vseh strani. S spojev 
se nato očisti prah s stisnjenim zrakom, 
vse nečistoče pa se odstranijo z vodo 
pod nizkim tlakom. Tako sta zagotovljeni 
oprijemljivost in zaščita ojačitve pred 
korozijo. Po čiščenju spojev se jeklena 
armatura odreže na potrebno dolžino. 
V spoje se vnese sloj malte z debelino 
2 cm. Jeklena ojačitev mora biti nameš-
čena tako, da ima minimalno dolžino 
50 cm na obeh straneh razpoke. Postavi 
se v navpični razdalji 4 do 6 zidnih 
elementov, glede na širino razpoke pa 
se izbere spiralno sidro Ø6, 8 ali 10 mm. 
Pri vgradnji je treba paziti, da globina 
spoja ostane najmanj 15 mm, da bo 
dovolj prostora za vgradnjo fugirne 
mase. Po izvedenem »šivanju« razpok, 
da bi se stena dodatno ojačala pred 
morebitnimi mikro razpokami, ki so 
nastale v samem zidu zaradi izrednega 
dogodka, se lahko po potrebi notranjost 
zidu zapolni z injekcijsko maso na 
mestih, kjer so se pojavile razpoke. 
Končna obdelava se izvede s sanacijskim 
ometom za izravnavo, zapolnitev neravnin 
in izenačitev z zgornjo plastjo ometa. 
Povprečna debelina nanosa znaša 
približno 2 cm. 

Omet se vgrajuje ročno na površino, ki 
je predhodno navlažena z vodo. 

6.3.3. Sanacija razpok z uporabo 
tankoslojnega armiranega ometa 

Sistem FRCM (angl. Fabric Reinforced 
Cementitious Matrix) je sestavljen iz 
tkanine (mreže) in anorganske matrice, 
povezava med matrico in vlakni pa se 
doseže z mehansko zagozditvijo oziroma 
»impregnacijo« malte skozi odprtine 
v mreži vlaken. Malta je lahko na osnovi 
cementa ali hidravličnega apna. Za 
boljši oprijem tkanine in matrice se 
uporablja pesek, frakcije do 0,5 mm, 
matrica pa je pretežno mikro-armirana 
z drobnimi polimernimi vlakni za 
zmanjšano plastično krčenje. 
Pred izvedbo sistema ojačenja je treba 
odstraniti vse poškodbe in omet. Če gre 
za lokalne ojačitve, kot je sanacija razpok, 
se omet odstrani v širini najmanj 50 do 
60 cm. Površina se nato spere z vodo 
pod nizkim tlakom, odstraniti je treba 
prah in drugo umazanijo. 
Malta se najprej enakomerno nanese 
na vse pripravljene površine, na katere 
se postavi sistem. Najpogosteje je to 
duktilna dvokomponentna mikro-armirana 
malta z debelino od 5 do 6 mm. Ko je 
malta še sveža, se tkanina iz steklenih 
ali bazaltnih vlaken z enakomernim 
pritiskom vtisne v svežo malto. 

Pomembno je zagotoviti minimalno 
prekrivanje tkanine najmanj 25 cm 
v vzdolžni smeri in vsaj 10 cm v prečni 
smeri. Za učinkovitost te tehnike je 
ključno ustrezno vtiskovanje tkanine 
v malto, zato je treba tkanino rahlo 
pritisniti z valjčkom ali podobnim 
orodjem, da se zagotovi njena popolna 
impregnacija in se iztisnejo morebitne 
praznine v matrici. Dokler je prvi sloj 
malte še svež, se nanese drugi sloj 
v debelini 5 do 6 mm. Ko se malta 
popolnoma strdi, se površina obdela 
z izravnalno maso. 

6.3.4. Popolna prezidava zidu 

Pri močno poškodovanih zidovih ali 
delih zidov, ki jih ni mogoče popraviti 
ali ojačati, se pristopi k previdni rušitvi 
ob varovanju ostalih delov zidu in 
k rekonstrukciji. Med obnovo je 
pomembno, da se uporabijo materiali, 
ki so v skladu z originalnimi materiali, 
a bolj kakovostni. Pri zidanju morajo biti 
dimenzije zidnih elementov čim bližje 
originalnim dimenzijam. Če to ni 
mogoče, je treba za povezavo uporabiti 
jekleno ojačitev, ki se v enakih razmikih 
vgradi v zid, da se tako zagotovi dobra 
povezava med novim in starim delom 
konstrukcije. Za povezovanje se lahko 
uporabijo tudi jeklene spone na 
priključnih mestih ali pa se kritična 
mesta premažejo z armirano cementno 
malto ali betonom. 
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6.4. SIDRA, 
NAPENJALA IN 
DRUGI ELEMENTI 
ZA POVEZOVANJE 
KONSTRUKCIJE 
6.4.1. Splošno 
Pri pregledu poškodovanih objektov so 
bili pogosto opaženi lokalni mehanizmi 
porušitve, pri čemer je pri zidanih 
objektih prišlo do medsebojne ločitve 
zidov oziroma zidov in medetažne 
konstrukcije, pri okvirnih konstrukcijah 
pa do ločitve armiranobetonskih kon-
strukcijskih elementov z opečnimi ali 
drugimi polnili. Koncept nosilne 
konstrukcije zidanih objektov je sistem 
medsebojno povezanih nosilnih zidov. 
Njihove poškodbe v potresu pa se 
najpogosteje pojavijo kot posledica 
nezadostne togosti strešnih in drugih 
medetažnih konstrukcij, pomanjkanja 
povezovalnih elementov (vertikalnih in 
horizontalnih vezi), neustreznih povezav 
med zunanjimi zidovi in strešno oziroma 
medetažno konstrukcijo ali celo brez 
njih, zaradi katerih se lahko zidovi 
izbočijo iz svoje ravnine, in nezadostne 
nosilnosti posameznih zidov. 
Pomembno je upoštevati, da so 
poškodbe lahko posledica nenehnih 
konstrukcijskih sprememb, ki se 
dogajajo med življenjsko dobo objekta, 
na primer odstranjevanje nosilnih in 
nenosilnih zidov, vrtanje odprtin, nove 
talne konstrukcije in podobno. 
Opozoriti velja, da je v primeru večjih 
razpok in reg na območju stikov/ležišč 
medetažnih lesenih stropnikov na 
obodnih zidovih potrebno pristopiti 
k izvedbi nujnih ukrepov, ki vključujejo 
izvedbo vertikalnih podpor in bočne 
stabilizacije zidov za preprečitev njihove 
porušitve. (7. poglavje). 

 
Slika 57. Skice izbočenja zidu zunaj svoje ravnine, po [7] 

 

Med drugim so mogoče tudi rešitve, kot 
je lokalna vgradnja zateg. Ker take 
rešitve praviloma ostanejo trajne, je 
potrebno paziti na naslednje faze 
obnove, ki niso zajete v tem programu. 
Če je objekt pod konservatorsko 
zaščito, je potrebno vgraditi zatege 
tako, da po izvedeni zaključni oblogi 
niso vidne, oziroma je potrebno rešitev 
vsekakor uskladiti s konzervatorji ali 
kustosi. 
Pred izvedbo zateg je treba upoštevati 
kakovost zidov (starost materiala, 
nehomogenost, pomanjkanje veziva, 
širjenje razpok), ki pomembno vpliva 
na uporabnost takih rešitev. 

Posebno neugoden je mehanizem 
porušitve z izbočenjem zidov izven 
svoje ravnine, ki jo je mogoče zlahka 
prepoznati, saj nastanejo značilne 
vertikalne razpoke med posameznim 
zidom in njenimi pravokotnimi stranskimi 
zidovi ter horizontalne razpoke na spoju 
medetažne konstrukcije in posamez-
nega zidu. V težjih primerih ob potresu 
se medetažna konstrukcija lahko zruši 
zaradi izgube podpore na zidu. 

6.4.2. Popravilo in ojačitev 
spojev dveh med seboj 
pravokotnih zidov 

Postopkov za popravek tovrstnih 
poškodb je več, vendar ta program 
(NPPO) prikazuje samo tiste, ki so 
namenjeni nujnim posegom, da se 
prepreči nadaljnje propadanje zidov in 
zagotovi njihovo minimalna stabilnost. 
Za povezavo zidov, ki so se ločili zaradi 
potresa, se lahko uporabijo sponke tipa 
»lastovičji rep«, kovinske plošče ali 
polimerne mreže. Na spodnji sliki je 
prikazan detajl z jeklenimi ploščami 
(npr. presek 40 ×4 mm), pritrjenimi 
s cementno mešanico med dva sloja 
opeke, potem ko je bilo nekaj opek 
odstranjenih. 
Take plošče so lahko zelo učinkovite 
pri ojačitvi vogala, ne morejo pa vrniti 
zidov v vertikalni položaj. Rega se nato 
zapolni, površine se prekrijejo z mrežico 
in ometom ali podobnim. 
Druga možnost je, da se preko 
vertikalnih razpok izvrtajo horizontalne 
luknje, v katere se ustavijo armaturne 
palice z injekcijskim vezivom iz 
epoksidne smole. Pri obeh omenjenih 
postopkih je treba preostali del razpoke 
zapolniti s cementno Za zmanjšanje 
vrzeli pred izvedbo popravka se lahko 
na obeh straneh rege v zidovih 
uporabijo zatege. 
 

Slika 58. Fotografije poškodb konstrukcije, povezanih z mehanizmom izbočenja zidov izven svoje ravnine 
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Slika 59. Povezovanje dveh pravokotnih zidov s kovinskimi sponami, po [8] 
 Slika 60. Povezovanje dveh pravokotnih zidov 

z uporabo jeklenih sider ali zateg [8] 
  

 

 V preteklih potresih, na primer na 
Novi Zelandiji leta 2011, je prišlo do 
prebojev jeklenih sidrnih plošč, zato je 
potrebno biti pozoren pri izbiri njihovih 
dimenzij. 
Optimalno bi bilo, da je položaj zateg 
v liniji elementov, ki zagotavljajo tlačno 
togost etaže. Takšni elementi so 
najpogosteje lesene grede, večslojni 
opaži iz desk ali armiranobetonska 
plošča. Za enostavnejšo in lažjo 
namestitev zateg je dovoljen premik od 
osi tlačne togosti etaže. 
Sidrne plošče se lahko izdelajo na 
različne načine; primeri so prikazani na 
naslednjih slikah. Zaželeno je izbrati 
rešitve, pri katerih deli zateg na mestu 
povezave s sidrno ploščo niso masivni 
in ne motijo izvedbe fasade, tako da so 
v končni fazi skriti. Na sliki 65 je 
prikazan detajl s ploščatimi kovinskimi 
vezmi, ki povezujejo zunanje stene 
z lesenimi stropniki v medetažni 
konstrukciji. Ta način je primeren, če je 
leseni stropnik pravokoten na zunanjo 
steno in ga je mogoče ojačati z vijaki. 

Zategovanje se izvede s pomočjo 
vijaka, s čimer je možno postopno in 
nadzorovano povezovanje elementov. 
Vezne elemente je potrebno zaščititi 
s protikorozijskim premazom, da se 
prepreči propadanje med uporabo. 
V nadaljevanju so predstavljene rešitve, 
ki omogočajo povezovanje lesenih 
stropnikov z zunanjimi zidovi na 
območju ležišč le-teh s pomočjo zateg 
in jeklenih sidrnih ploščic. 

Take rešitve bodo trajno služile 
zagotavljanju boljše povezave med 
zunanjimi zidovi in medetažnimi 
konstrukcijami, kar lahko bistveno 
izboljša obnašanje objekta ob 
prihodnjem potresu. 
Na slikah 61 in 62 je prikazana 
izvedba zatege, ki sega čez zunanji 
zid stavbe in se zasidra preko jeklene 
sidrne plošče na zunanji površini zidu. 

 

 

 
Slika 62. Skica povezave sten in medetažnih konstrukcij z zategami in/ali sidri 

  

Slika 61. Fotografija sidrnih plošč 
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Slika 63. Tlorisi in pogledi na sidrni sistem v ravnini medetažne konstrukcije 

 

 

 
Slika 64. Različne izvedbene sheme sider zateg 

 

 

 

 

Slika 65. Skica sider za povezavo zidov in lesenih stropnikov medetažnih konstrukcij 
 

 

Togi opaž iz desk 

Lesen stropnik Lesen stropnik Lesen stropnik 

Opaž iz desk Tlačna betonska plošča 
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Lesen stropnik 

Pritrdilna plošča 
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7. PODPIRANJA IN DRUGE 
ZAČASNE REŠITVE 

 

PODPIRANJA 
IN ZAČASNE 
REŠITVE 
Da se zmanjša tveganje porušitve 
stavb pri morebitnih popotresnih 
sunkih, se izvajajo začasni inter-
vencijski ukrepi na objektih, 
poškodovanih v primarnem 
potresu. Uporabljajo se le do 
izvedbe trajnejših rešitev obnove 
objektov. Čeprav se tovrstni ukrepi 
uporabljajo za različne namene, 
kot so oviranje gibanja po 
določenih koridorjih, varovanje 
prehodov med objekti, odstranitev 
delov objektov in podobno, se 
bomo osredotočili na tiste ukrepe, 
ki so povezani z zmanjševanjem 
nevarnosti nadaljnje škode ali 
zrušitve posameznih 
konstrukcijskih elementov objekta. 
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7. PODPIRANJA IN DRUGE 
ZAČASNE REŠITVE 

7.1. SPLOŠNO 
Da se zmanjša tveganje porušitve stavb 
pri morebitnih popotresnih sunkih, se 
izvajajo začasni intervencijski ukrepi na 
objektih, poškodovanih v primarnem 
potresu. Uporabljajo se le do izvedbe 
trajnejših rešitev obnove objektov. 
Čeprav se tovrstni ukrepi uporabljajo 
za različne namene, kot so oviranje 
gibanja po določenih koridorjih, varo-
vanje prehodov med objekti, odstranitev 
delov objektov in podobno, se bomo 
osredotočili na tiste ukrepe, ki so 
povezani z zmanjševanjem nevarnosti 
nadaljnje škode ali zrušitve posameznih 
konstrukcijskih elementov objekta. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
dejstvu, da se z ukrepi zagotavlja 
stabilnosti objekta ali delov objekta ob 
kasnejših potresih. 

Zapleteni konstrukcijski sistemi, 
predvsem objekti stavbne dediščine, 
se bodo obnavljali dlje časa, zato je 
treba po potrebi zagotoviti tudi trajnejše 
podpiranje. 
Ukrepi podpiranja se izvajajo pri 
večjih lokalnih poškodbah horizontalnih 
elementov konstrukcije: tramov, strop-
nikov, zlomljenih/deformiranih preklad in 
obokov, deformiranih stopnišč, lokalnih 
delov plošč z izrazitimi razpokami in 
vidnimi upogibi. Take elemente je 
treba začasno sanirati z ustreznim 
podpiranjem. V primerih, ko gre za hude 
ali zelo hude lokalne poškodbe, ki jih ni 
racionalno sanirati v okviru izvajanja 
NPPO, je potrebno na takem območju 
objektov zgraditi začasne ovire za 
gibanje ljudi. 

Podpiranje se lahko izvede z leseno 
ali jekleno konstrukcijo, na način, ki 
bo čim manj motil gibanje ljudi na 
območju podpiranja. Za vsako začasno 
podpiranje je potrebno izvesti ustrezne 
lokalne statične analize obstoječih 
elementov, ki se jih podpira (določitev 
obremenitev in preverjanje statičnega 
sistema), in globalne statične analize 
celotnega sklopa podpiranja ter izdelati 
skice podpiranja. 
Podrobnejše informacije o začasnih 
interventnih ukrepih podpiranja je možno 
prebrati v zelo obsežnih italijanskih 
priročnikih [9, 10]. 

 

 

Slika 66. Primeri potrebe po podpiranju in sidranju 
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7.2. PLOŠČE, 
BALKONI, STOPNIŠČA 
IN PODESTI 
V primeru čezmernih deformacij 
stropnih/medetažnih konstrukcij je treba 
te elemente začasno zavarovati pred 
nadaljnjim naraščanjem deformacij in 
njihovo morebitno porušitvijo. Navadno 
se lahko pri ploščah take poškodbe 
pojavijo v obliki prevelikih upogibov in 
razpok v spodnjem območju in na 
ležiščih. Pri balkonih se pojavi pretirana 
rotacija in razpoke v zgornjem območju 
na mestu vpetja. 
Primer podpiranja plošč v vertikalni 
smeri je prikazan na naslednjih skicah. 
V nadaljevanju je primer podpiranja 
balkona. 
Dodatno, če se izvede podpiranje v eni 
liniji (npr. podpore kot vertikalni elementi 
pod največjim upogibom plošče v enem 
razponu), je pomembno, da so izvedene 
v vseh etažah do 

 
Slika 67. Podpiranje stropnih konstrukcij 

 

 
Slika 68. Podpiranje balkona 

 

 
Slika 69. Podpiranje stropnih konstrukcij v višjih etažah 
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7.3. ZATREPNI ZIDOVI 
Zatrepni zidovi, ki so se delno ali v celoti 
odmaknili od preostalega dela objekta, 
je treba bočno podpreti, da se zaradi 
morebitnega kasnejšega potresa ne 
dodatno izbočijo ali se celo prevrnejo. 
Na naslednji sliki je prikazanih več 
možnih rešitev (bočna opora, objetje 
stavbe in podpiranje z naslonom na 
sosednji objekt). 
Preprečevanje morebitnih nadaljnjih 
pomikov iz ravnine zidov z izvedbo 
konstrukcij za bočno oporo, praviloma 
lesenih, je prikazano na naslednjih 
skicah. 

 
Slika 70. Shema načina podpiranja sten, po [11]  

  

V prvih primerih je prikazana izvedba 
bočnih opor v primeru prostostoječega 
zatrepnega zidu (zid, ki ni neposredno 
ob sosednjem objektu). Pomembno je, 
da se z ustreznimi detajli omogoči 
prenos prečne potresne sile z nosilne 
konstrukcije na temeljna tla. 

Če je zid, ki ga je treba podpreti, 
razmeroma blizu zidu sosednjega 
objekta, ki se lahko uporablja kot 
podpora, se lahko uporabijo rešitve, 
prikazane na naslednjih skicah. 

 

 
Slika 71. Podpiranje zidov od nivoja tal 
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Prav tako se lahko zidovi, ki niso zelo 
široki, objamejo z napenjalnimi trakovi 
iz poliestra ali jekla, z izvedbo dodatne 
konstrukcije in/ali robnih elementov 
oziroma brez nje, da ne bi prišlo do 
izbočenja ali prevrnitve. 

Na slikah 75 in 76 je prikazanih več 
takih rešitev, uporabljenih v Italiji. 

 
Slika 72. Podpiranje zidov z uporabo podpiranja na sosednjega zidu 

 

 
Slika 73. Različice podpiranja zidov 

 

 
Slika 74. Shema objetja stavbe [11] 

 

Raven plošče 
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Slika 75. Fotografije objetja stavb, po [11] 

 
Slika 76. Fotografije objetja stavb, po [12] 
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7.4. PREKLADE 
Pri poškodovanih prekladah je treba 
preprečiti morebitno odpadanje posa-
meznih delov (npr. opečnih zidakov) 
in morebitne lokalne porušitve, ki bi 
povzročili padec nosilcev medetažnih 
konstrukcij. Podpiranje se izvede tako, 
da se prevzema vertikalna obremenitev. 
Na naslednjih skicah je prikazanih več 
rešitev. 

7.5. OBOKI IN LOKI 
Ob potresu pride pri teh konstrukcijskih 
elementih najpogosteje do razpok 
v temenu in petah. Pri večjih poškodbah 
je potrebno tako poškodovane loka in 
oboke ustrezno podpreti. Glede na 
ostalo konstrukcijo v neposredni okolici 
(stene in drugo) je treba preveriti, ali 
zadostuje le vertikalno podpiranje. 

Pomembno je omeniti, da je potrebno 
tako kot pri nosilnih ploščah zagotoviti 
prenos sil s podpor na tla. To pomeni, 
da je treba v primeru podpore teh 
elementov v enem od višjih nadstropij 
razmisliti, ali lahko obstoječa konstrukcija 
objekta prevzame silo podpor in jo 
varno prenesti na tla. Če prenos sile 
na tla ni zanesljiv, je treba podpore 
predvideti tudi v spodnjih nadstropjih, 
in sicer od najnižje do najvišje podpore. 
Rešitev podpiranja obokov je razvidna 
iz naslednjih skic. Glede na pogoste 
rekonstrukcije, ki vključujejo tudi odstra-
njevanje sten, je potrebno preveriti 
podpore v spodnjih nadstropjih, torej 
prenos sile na temelje.  

 

Slika 77. Fotografija močno poškodovane preklade v stanju tik pred porušitvijo 
 

 
Slika 78. Sheme podpiranja preklade 

 
Slika 79. Fotografije poškodovanih lokov 

 

 
Slika 80. Skice podpiranja lokov 
  

nepravilno pravilno 
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7.6. STEBRI 
Ena od začasnih rešitev poškodovanih 
stebrov, ki se uporablja, da bi se pre-
prečilo njihovo izbočenje, dodatne raz-
poke in izpadanje materiala, je objetje z 
napenjalnimi trakovi (npr. s poliestrskimi 
ali jeklenimi). Taka rešitev je uporabna 
za zidane stebre pravokotnega in 
okroglega prereza največjih dimenzij, 
odvisnih tudi od stopnje poškodo-
vanosti. Podrobnejše opise te rešitve 
najdete v italijanskem priročniku [9]. 

 
Slika 81. Fotografije objetja stebrov, po [12] (začasna obnova) 

 
 



 

 

8. REFERENČNI POPIS 
 

POPIS DEL 
Predstavljeni je referenčni popis 
del za pripravo predračuna z opisi 
možnih posameznih postavk del za 
izvedbo NPPO zaradi poenotenja 
obdelave projekta, nadzora in izva-
janja del NPPO. 
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8. REFERENČNI POPIS DEL 

8.1. SPLOŠNO 
Predstavljeni je referenčni popis del za 
pripravo predračuna z opisi možnih 
posameznih postavk del za izvedbo 
NPPO zaradi poenotenja obdelave 
projekta, nadzora in izvajanja del NPPO. 

Te postavke iz referenčnega popisa 
del se lahko uporabi kot smernice za 
omenjene sanacijske in obnovitvene 
aktivnosti, pri čemer se razume, da bo 
za večino objektov potrebno dodati 
nekatere dodatne postavke po ceniku, 
specifičnem za posamezen objekt. 
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8.2. REFERENČNI POPIS DEL NPPO 

REF. ŠT. OPIS POSTAVKE 
ENOTA  KOLIČINA 

SKUPNA 
CENA 
[HRK] 

1. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA 

1.1. Pripravljalna dela. 
Pripravljalna dela zajemajo vsa dela za premikanje in zaščito pohištva in naprav pred poškodbami in 
prahom, zaščito talnih oblog pred poškodbami pri uporabi delovnih lestev, gradbenih odrov, premičnih 
odrov in ploščadi ter pred padanjem kosov ometa in opeke iz dimnikov in sten (vključno z zaščito EPS 
debeline 1 cm in prevleko z najlonom). 
Dela obsegajo tudi demontažo svetlobnih teles, vtičnic in stikal ter zaščito električnih in plinskih 
inštalacij, predvsem plinomera, električne razdelilne omarice in števca porabe električne energije, 
če obstajajo na območju sanacijskih del. 
V pripravljalna dela je potrebno vključiti notranji transport materiala do mesta vgradnje v objektu. 
Po končanih delih je potrebno vse vrniti v prvotni položaj in v stanje pred začetkom sanacije. 
Obračun temelji v kompletu za vsa pripravljalna dela. komplet 

  

1.2. Nabava, dostava, montaža in demontaža gradbenih odrov za delo na višini. 
Postavka zajema nabavo, dostavo, montažo, demontažo in morebitno prestavitev gradbenih odrov za 
potrebe izvedbe sanacijskih del. Obračun je na m2 površine za gradbeni oder, z vključenim dodatnim 
delom in manevrskim prostorom. Cena vključuje vse delo, material, orodje, stroje in opremo, potrebne 
za popolno dokončanje postavke, izdelavo projekta gradbenega odra in nadomestilo za zasedbo javne 
površine. m2 

  

1.3. Nabava, dostava, montaža in demontaža celotne zaščitne ograje. 
Objekt, na katerem se izvajajo dela, mora biti ograjen z zaščitnimi ograjami, ki preprečujejo vstop vozil 
in pešcev v območje del. Ograja mora biti visoka 2 metra in zavarovana pred prevrnitvijo. Obračun je 
na m' postavljene in demontirane zaščitne ograje ob zaključku del. Morebitna premeščanja so 
vključena v ceno. V ceno postavke so vključena vsa dela, material, orodja in stroji, potrebni za popolno 
dokončanje postavke, izvedba ograje in nadomestilo za zasedbo javne površine. m’ 

  

1.4. Nabava, dostava, montaža in demontaža mrež/opažev iz desk za zaščito mimoidočih 
pred padanjem gradbenega materiala, orodja ipd. z višine. 
Če objekta, na katerem se izvajajo dela, ni mogoče ustrezno ograditi z zaščitnimi ograjami in ni 
alternativne rešitve za gibanje pešcev, je potrebno namestiti zaščitne mreže ali druge vrste zaščite 
pred padanjem težkih predmetov na mimoidoče. Višina prehoda pod zaščitnim sistemom mora biti 
najmanj 2,5 metra. V ceno postavke so vključena vsa dela, material, orodja in stroji, potrebni za 
popolno dokončanje postavke, izvedba ograje in nadomestilo za zasedbo javne površine. 
Obračun je na m2 varovanega prostora za pešce ali vozila. m2 

  

1.5. Mehansko odstranjevanje ometa. 
Omet se v celoti odstrani s površine zidov/dimnika z lahkimi ročnimi orodji, pri tem pa je potrebno 
paziti, da se ne poškodujejo elementi opeke in obloge. Površino zidov je potrebno temeljito očistiti 
z žičnimi krtačami in prepihati s stisnjenim zrakom. Nato je potrebno zidove podrobno pregledati glede 
morebitnih poškodb ali razpok. V ceno je treba vključiti vse delo, material, orodja in stroje, potrebne za 
dokončanje postavke. Obračun je na m2 odstranjenega ometa in očiščene površine zidov. m2 

  

1.6. Sanacija spojev z visoko-duktilno malto do globine, potrebne za nadaljevanje 
sanacijskih del. 
Nevezana in obrabljena malta v regah med zidaki se odstrani do globine 3 do 4 cm. Na mestih, kjer se 
odstrani obstoječa malta, se vgradi malta za zapolnjevanje reg. Malta se nanese med zidane elemente 
z zidarsko žlico, z rahlim pritiskom, da se izboljša oprijem. Odvečna malta se takoj po vgradnji odstrani 
in po potrebi spoji očistijo z vlažno gobo ali krtačo. Izračun glede na dolžino zapolnjenih reg, vključno 
z vsem delom, materialom, orodji in stroji, ki so potrebni za popolno dokončanje postavke. m’ 

  

1.7 Odvoz gradbenih odpadkov na deponijo. 
Odvoz poškodovane opeke, ruševin in drugega gradbenega materiala na mestno deponijo do 20 km. 
Odpadki se razvrščajo v skladu s pravilnikom o razvrščanju odpadkov. 
Obračun je na m3 odloženih odpadkov. m3 

  

1.8 Zbiranje ometa in ostankov gradbenega materiala v vrečah ter ročni transport na mesta 
odvoza. 
Obračun je na m2 površine sten/dimnikov, ki jih pokrivajo obnovitvena dela. m2 

  

1.9 Čiščenje delovnega prostora po končanem delu. 
Izračun celotnega očiščenega območja, na katerem so se izvajala dela ter prevoz opreme in 
gradbenega materiala. komplet 
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REF. ŠT. OPIS POSTAVKE 
ENOTA  KOLIČINA 

SKUPNA 
CENA 
[HRK] 

2. DIMNIKARSKA SANACIJSKA DELA 

2.1 Odstranitev dimnika. 
Odstranitev opek obstoječega dimnika od višine preloma do vrha dimnika. S celih opek se očisti malta 
in se začasno shranijo na gradbišču za poznejšo ponovno uporabo za zidanje. Poškodovana opeka 
se odpelje na trajno deponijo gradbenih odpadkov. Dostava opeke na deponijo ni vključena v ceno. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. Čiščenje 
ometa in malte z opeke je vključeno v ceno postavke. 
Izračun je na m3 odstranjenega dimnika. m3 

  

2.2 Zidanje dimnika. 
Zidanje dimnika z opeko v apneno-cementni malti. Za zidanje se uporablja obstoječa opeka, ki je 
začasno skladiščena na gradbišču, ali nova opeka enakih lastnosti in dimenzij kot obstoječa. Nabava 
in dobava nove opeke je posebna postavka. Če se isti dimnik zida z obstoječo in novo opeko, morajo 
biti opeke istega formata. Če opeke niso istega formata, se en del dimnika zida z obstoječo, drugi del 
pa z novo opeko, pri čemer se geometrija dimovodne cevi ne sme spremeniti. Lastnosti materiala so 
predpisane v projektu ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Obračun je na m3 zgrajenega dimnika. m3 

  

2.3 Nabava nove ali uporabne stare opeke za zidanje. 
Nabava in dobava nove ali uporabne stare polne opeke za zidanje dimnikov. Nabavi se polna opeka 
za zidanje dimnika, enakega formata kot obstoječa, ki je bila uporabljena za obstoječ dimnik. Lastnosti 
materiala so predpisane v projektu ojačitve. 
Izračun je na m3 vgrajene dostavljene opeke. m3 

  

 Ojačitev površine dimnika    

2.4 Ojačitev površine dimnika z »rabic mrežico«. 
Dimniki se vrnejo v prvotni videz in obdelavo, kjer so obloženi s cementnim ometom, v katerega je po 
celotnem obodu dimnika položena »rabic mrežica« (od podstrešja do vrha dimnika). V tankoslojni 
cementni omet debeline 10 do 20 mm se položi »rabic mrežica«, nato pa se nanese zaključni sloj 
cementnega ometa debeline 10 do 20 mm po načelu »sveže na sveže«. 
Postavka obsega pripravo površin dimnika za polaganje ojačitve, dobavo, pripravo in vgradnjo 
cementnega ometa, nabavo, dobavo in vgradnjo »rabic mrežice«. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Izračun na m2 vgrajene ojačitve. m2 

  

 Ojačitev z mrežami FRCM    

2.5 Zamenjava malte v spojih. 
Spoje v območjih vgradnje platna FRCM je treba ponovno fugirati na globini 3 do 4 cm. Stara 
dotrajana malta se odstrani do globine 3 do 4 cm ter vgradi nova, visoko duktilna malta na osnovi 
apna in pucolana. Malta se nanese med zidane elemente z zidarsko žlico, z rahlim pritiskom, da se 
izboljša oprijem. Odvečna malta se takoj po vgradnji odstrani in po potrebi spoji očistijo z vlažno gobo 
ali krtačo. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Izračun na m2 obnovljenega zidu. m2 

  

2.6 Priprava podlage dimnika pred izvedbo ojačitve. 
Podlago je treba pripraviti z ustreznim orodjem (odstranjevanje naj poteka z lahkimi ročnimi in/ali 
pnevmatskimi orodji). Podlaga mora biti čista (vlaga v podlagi mora biti manjša od 6 %), brez maščob 
in prahu ter ločevalnih delov. Če podlaga ni enakomerna, jo je treba izravnati s sanacijsko polimer-
cementno malto. Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Obračun je na m2 pripravljene podlage. m2 

  

2.7 Montaža FRP tkanine. 
Dobava in montaža FRP tkanine na podlagi enosmernih karbonskih vlaken s »suhim«/«mokrim« 
postopkom z uporabo dvokomponentne epoksidne smole za impregnacijo tkanine in lepljenje na 
podlago. Platno se nalepi na predhodno pripravljeno podlago, ki mora biti brez prahu in nevezanih 
delov. 
Na zlepljeno platno se nanese nov sloj epoksidnega lepila, ki se do popolne nasičenosti posipa 
s kremenčevim peskom 0,4 do 0,8 mm. Kremenčev pesek je vezivo za zaključno obdelavo z apneno-
cementnim ometom. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Obračun je na m2 vgrajene tkanine FRP. m2 

  

2.8. Montaža FRCM tkanine. 
Nabava in vgradnja sistema ojačitve z mrežo iz steklenih vlaken. Duktilna dvokomponentna mikro-
armirana malta se enakomerno nanese na vse pripravljene površine v debelini 5 do 6 mm čez 
razpoko z minimalno širino 50 cm. Ko je malta še sveža, se vanjo z enakomernim pritiskom vtisne 
tkanina iz steklenih vlaken. Pomembno je zagotoviti minimalno prekrivanje tkanine najmanj 25 cm 
v vzdolžni smeri in vsaj 10 cm v prečni smeri. Dokler je prvi sloj malte še svež, se nanese drugi sloj 
v debelini 5 do 6 mm. Ko se malta strdi, se površina zgladi z gladilno malto. Obračun na m2 površine 
zidu. 
Ojačitev dimnika z armaturnimi mrežami 
Uporablja se za izrazito visoke dimnike, ki jih je treba vrniti v prvotni položaj. m2 
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REF. ŠT. OPIS POSTAVKE 
ENOTA  KOLIČINA 

SKUPNA 
CENA 
[HRK] 

2.9 Sidrna armatura. 
Vrtanje sidrne armature (sidra) v steno dimnika, ki bo ojačana z armaturno mrežo. Vgrajuje se sidra iz 
ravnih rebrastih armaturnihe palic Φ8 mm z dolžino 15 cm. Sidra armatura se vgradi v izvrtine 
Φ10 mm globine 12 cm v steni dimnika, ki se zapolnijo s cementno pasto. V luknje je nameščena 
sidrna armatura, ki sega 3 cm iz stene. Sidrna armatura se izvede v količini 4 kos/m2. Po vgradnji 
sidrne armature se izvedejo cementni ometi, ki so posebna postavka. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Obračun temelji na številu vgrajenih sider. kom 

  

2.10 Izvedba ojačitve z armaturno mrežo. 
Izrazito visokim dimnikom se vrneta videz in obdelava v prvotno podobo, kjer se obložijo s cementnim 
ometom, v katerega se položi armaturna Q-mreža kakovosti armaturnega jekla (B500B), glede na 
izračun ojačitve po celotnem obodu dimnika (od podstrešja do vrha dimnika). Armaturna mreža se 
nareže na pravokotne oblike, tako da oblika ustreza vsem površinam dimnika. V vogale se namestijo 
armaturne palice v obliki črke »L« za povezavo sosednjih površin, ki so obračunane v ločeni postavki. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Izračun na kg vgrajene rebraste mreže. kg 

  

2.11 Armaturne palice v obliki črke »L« za vogale dimnika. 
Armaturne mreže se povežejo s palicami v obliki črke »L« Φ8 mm, dolžine 50 cm (25+25 cm), na 
razmiku 15 cm iz rebraste armature kvalitete B500B. Za površinsko ojačitev dimnika se v vogalih 
nameščajo palice v obliki črke »L« za povezavo armaturnih mrež. Palice se z rebrasto mrežo 
povežejo z žgano žico. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Izračun na kg vgrajene rebraste mreže. kg 

  

2.12 Cementna malta za vgradnjo armature. 
Armaturna mreža se vgradi v 4 cm debelo plast cementnega ometa, ki prekriva vgrajeno armaturo. 
Ustvariti je treba zaščitno plast od 1,5 do 2 cm. Omet se nanaša ročno ali strojno. 
Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Izračun na m2 stene, ometane s 4 cm debelo plastjo cementnega ometa. m2 

  

2.13 Ojačitev visokih in izjemno visokih dimnikov z jekleno konstrukcijo. 
Ojačitev z jekleno konstrukcijo po opisu in risbah v projektu sanacije in obsega: 
Spodnji sklop jeklenih gredi iz L-profilov na izhodu dimnika nad talno konstrukcijo podstrešja. Te grede 
oblikujejo horizontalno okvirno ojačitev, ki se sidra v konstrukcijo podstrešnih tal tako, da obsega 
najmanj 2 talni gredi na vsaki strani dimnika in gredi v predelu dimnika. 
Vertikalni sklop jeklenih L-profilov v vogalih dimnika, ki se jih med seboj poveže z jeklenimi 
pločevinami ali L-profili po višini dimnika na vsakih 1,00 m višine. Poleg teh vertikalnih L-profilov se 
predvidijo tudi diagonalni jekleni elementi. 
Jekleni okvir, s katerim se ojačitev povezuje s strešno ravnino je sestavljeno iz jeklenega L-nosilca ob 
daljših stranicah dimnika, povezanega z L-profili ob krajših stranicah dimnika. V strešno ravnino se 
pritrjujejo bodisi z vijaki ali sponkami. 
Jekleni konstrukcijski sklop je spojen z varjenjem ali vijačenjem kot vertikalni »Vierendeel« nosilec, ki 
vsebuje kotne L-profile, diagonale po daljših stranicah prereza PD pa so povezane z vijačenjem ali 
varjenjem. Višinsko je jeklena konstrukcija za ojačitev lahko izdelana kot montažni sklop iz enega ali 
več delov. 
Celotna ojačitev se izvede po projektu ojačitve. 
Postavka vključuje dobavo in montažo vseh materialov, vsa dela, potrebna za izvedbo ojačitve 
dimnika in za vzpostavitev polne funkcionalnosti dimnika. 
Izračun na kg vgrajene ojačitve. kg 

  

2.14 Ojačitev visokih in izjemno visokih dimnikov s tankostenskimi jeklenimi profili. 
Ojačitev dimnika s tankostenskimi jeklenimi profili v skladu z zahtevanim materialom in izvedbenimi 
specifikacijami, opredeljenimi v projektu ojačitve. Konstrukcija dimnika je podprta z enakimi profili na 
nivoju podstrešnih tal in na nivoju strešne konstrukcije. Takšen način opiranja predvideva pritrjevanje 
ojačitve na najmanj dva stropnika in dva vogala strešne konstrukcije z vijaki po specifikacijah, 
navedenih v projektu ojačitve. 
Postavka vključuje dobavo in montažo vseh materialov, vsa dela, potrebna za izvedbo ojačitve 
dimnika in za vzpostavitev polne funkcionalnosti dimnika. 
Izračun na kg vgrajenih jeklenih profilov. kg 

  

2.15 Namestitev oblog jeklene konstrukcije dimnika. 
Konstrukcija dimnika se obloži z mavčno-kartonskimi, cementnimi ali mavčno-vlaknenimi ploščami, 
odpornimi proti vremenskim vplivom, ognju in visokim temperaturam. Vse lastnosti materiala, 
zahtevana požarna odpornost in način izvedbe so v skladu s projektom ojačitve. 
Postavka zajema vsa dela ter dobavo in montažo vseh potrebnih materialov za izdelavo obloge 
dimnika. Izračun na m 2 izvedenih oblog. m2 

  

2.16 Nadomestni dimnik iz montažnih elementov. 
Izvedba nadomestnih tipskih rešitev dimnikov na mestu odstranjenih dimnikov. Dimniki se izdelujejo 
armirani ali nearmirani po specifikaciji proizvajalca glede na višino dimnika ter za predpisano potresno 
območje in zunanje vplive. Vse podrobne mere in način izvedbe dimnika so opisani v projektni 
dokumentaciji. 
Razporeditev dimnih cevi mora ustrezati razporeditvi v nižjih nadstropjih. 
Opis in pogoji kakovosti materiala ter zahtevane požarne odpornosti so opisani v projektu ojačitve. 
Postavka obsega dobavo, dostavo in montažo vseh materialov ter izvedbo del, potrebnih za izdelavo 
nadomestnih dimnikov v polni funkcionalnosti in zahtevanem videzu. 
Izračun po m' vgrajenega nadomestnega dimnika. m’ 
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2.17 Pritrjevanje podstrešnega dela dimnika z jekleno konstrukcijo. 
Jeklena konstrukcija za pritrjevanje dimnika je izdelana iz ustreznih jeklenih U- in L-profilov ter cevnih 
profilov po projektni rešitvi. Pritrjevanje dimnika se izvede tako, da je dimnik z vseh strani tesno podprt 
z jeklenimi profili. Sistem za pritrditev tvori palično konstrukcijo iz jeklenih profilov, v kateri je polnilo 
izvedeno iz cevnih profilov po izračunu ojačitve. Palični nosilec sledi naklonu strehe in po eni strani 
podpira konstrukcijo dimnika, po drugi strani pa se opira na leseno talno konstrukcijo podstrešja. 
Sidrišče palične konstrukcije je izvedeno iz jeklenih profilov in mora obsegati najmanj 3 podstrešne 
stropnike, v katere je sidrano. Vsi spoji nosilne konstrukcije so lahko vijačeni ali varjeni. Vsi detajli 
izvedbe pritrditve so opisani v besedilu in projektnih skicah. 
Postavka obsega dobavo in montažo vseh materialov ter vsa potrebna dela za pripravo, montažo in 
vzdrževanje podstrešnega dimnika glede na zahtevano kakovost, trdnost in zahtevano požarno 
odpornost materiala, kot je opredeljeno v projektu ojačitve. 
Izračun na kg vgrajene pritrditve. kg 
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3. SANACIJSKA DELA MANSARDNIH ZIDOV 

3.1. Odstranitev poškodovanih opečnih elementov zatrepnih zidov ter poškodovanih opečnih 
elementov zaradi udarcev med parapetnimi in zatrepnimi zidovi. 
Poškodovani elementi zatrepnih zidov ter poškodovani elementi zaradi udarcev med zatrepnim in 
parapetnim zidom se odstranijo v skladu s predvidenim projektom ojačitve konstrukcije. Postavka 
vključuje previdno odstranitev, da se ne bi poškodovala struktura zidov, ki se ohranijo. Postavka 
vključuje vse potrebno delo, material, orodja in stroje, potrebne za dokončanje postavke. Odvoz 
opeke na deponijo se obračunava kot posebna postavka. Obračun na m3 odstranjenih zidov. m3 

  

3.2. Izvedba AB vezi na zatrepnih zidovih. 
AB vezi se izvedejo po celotnem obodu zatrepnih zidov. Sem spada izdelava temeljne stenske vezi in 
poševne vezi po vrhu zatrepnega zidu ter horizontalne in vertikalne vezi za oporo zatrepnih zidov. 
Poleg omenjenih vezi se glede na dimenzije zatrepnega zidu izvede dodatna vertikalna vez na vsakih 
4 do 5 m nepodprte dolžine zatrepnega zidu ter horizontalna vez na vsakih 3,00 do 3,50 m nepodprte 
višine zatrepnega zidu, po detajlih tehničnih rešitev. Najmanjša dimenzija prereza AB vezi je 
25/20 cm, AB temeljna vez zatrepnega zidu pa se izvede v višini lesenega stropnika podstrešja 
v dolžini celotnega zatrepnega zidu. Dimenzija temeljne vezi zatrepnega zidu je definirana 
z nadvišanjem trenutne višine tal podstrešja za do 8 cm, hkrati pa ohranja širino zatrepnega zidu, 
z najmanjšo dimenzijo temeljne vezi zatrepnega zidu 25/25 cm. Armiranobetonske vez zatrepnega 
zidu se armira z rebrasto armaturo B500B, v vzdolžni smeri iz palic 4Φ16 mm in v prečni smeri 
s stremeni Φ8/15 cm. Na mestih bodočega povezovanja s horizontalnimi vezmi se vgradijo sidra 
Φ16 mm dolžine najmanj 80 cm, medtem ko se na spojih temeljne vezi zatrepnega zidu z bodočo AB 
ploščo stropa podstrešja vgradijo dodatna sidra Φ10/15 cm dolžine najmanj 50 cm. Sidra za tlačno 
ploščo se vgradijo v višini 5 do 6 cm nad obstoječo zgornjo ploskvijo stropnikov na podstrešju. 
Pri vsakem križanju s strešno konstrukcijo (slemenskimi tramovi) se vezi sidrajo v les na način, 
predviden v projektu ojačitve. V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna 
prilagoditvena dela na strešni in talni konstrukciji, ki so potrebna za izvedbo vezi, opisanih v tej točki, 
glede na ugotovljeno stanje na terenu. 

   

A) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti minimalno C25/30 ter 
vse potrebne materiale, orodja in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih del. Izračun na m3 
vgrajenega betona. m3 

  

B) Armatura (rebrasta, B500B) – obračun je na kg vgrajene armature, a cena vključuje nabavo in 
transport armaturnega jekla; razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; prevoze in prenose; 
montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno varjenje; vključno z vsem potrebnim delom in 
materialom, potrebnim za dokončanje in postavitev na načrtovani položaj armature. kg 

  

3.3. A) Izvedba AB vezi ostalih mansardnih zidov (izvedba vmesnih zidov). 
AB vezi se izvedejo po celotnem obodu mansardnih zidov. Sem spada izdelava temeljne vezi 
mansardnega zidu, horizontalne vezi na vrhu zidu in stranske vertikalne vezi. Poleg navedenih vezi se 
glede na dimenzije zidu izvede dodatna vertikalna vez na vsakih 4 do 5 m nepodprte dolžine zidu in 
horizontalna vez na vsakih 2,5 do 3,5 m višine nepodprtega zidu, v skladu s projektno rešitvijo. 
Mere vezi so izdelane po projektu ojačitve, z najmanjšimi dimenzijami prečnega preseka 25/20 cm. 
Armiranje se izvede po projektu ojačitve z najmanj 4 vzdolžnimi armaturnimi palicami in stremeni 
Φ8/15 cm. V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela na 
strešni in talni konstrukciji, ki so potrebna za izvedbo vezi, opisanih v tej točki, glede na ugotovljeno 
stanje na terenu. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. 

   

A) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti minimalno C25/30 ter 
vse potrebne materiale, orodja in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih del. Izračun na m3 
vgrajenega betona. m3 

  

B) Armatura (rebrasta, B500B) – obračun je na kg vgrajene armature, a cena vključuje nabavo in 
transport armaturnega jekla; razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; prevoze in prenose; 
montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno varjenje; vključno z vsem potrebnim delom in 
materialom, potrebnim za dokončanje in postavitev na načrtovani položaj armature. kg 

  

3.5. Izvedba novih zatrepnih zidov iz opečnih votlakov debeline 25 cm (γ < 8 KN/m3). 
Novi zatrepni zidovi se izvedejo iz opečnih votlakov debeline 25 cm po navodilih iz projekta ojačitve. 
Zunanja ploskev zidu se poravna z zunanjo stranjo zatrepnega zidu spodnjih nadstropij, pri tem se 
postavi ploskev opečnih votlakov v ravnino ploskve opečnih votlakov spodnjega nadstropja na zunanji 
strani objekta tako, da se pusti prostor za izvedbo sloja ometa enake debeline in v skladu z obstoječim 
ometom v spodnjem nadstropju. Vezivo za zidanje je apneno-cementna malta. 
Postavka obsega dobavo in vgradnjo opečnih votlakov, apneno-cementne malte ter pripravo in 
vgradnjo apneno-cementne malte in opeke. Postavka obsega vsa dela, material, orodja in stroje, ki so 
potrebni za popolno dokončanje postavke, kot tudi vsa druga dela, potrebna za popolno izvedbo 
opisanega kontrafornega (podpornega) zidu. Izračun na m3 izvedene stene. m3 

  

3.6. Izvedba novih zatrepnih zidov iz opečnih votlakov debeline 30 cm (γ < 8 KN/m3). 
Novi zatrepni zidovi se izvedejo iz opečnih votlakov debeline 25 cm po navodilih iz projekta ojačitve. 
Zunanja ploskev zidu se poravna z zunanjo stranjo zatrepnega zidu spodnjih nadstropij, pri tem pa se 
postavi ploskev novih opečnih votlakov v ravnino ploskve opečnih votlakov spodnjega nadstropja na 
zunanji strani objekta tako, da se pusti prostor za izvedbo sloja ometa enake debeline in v skladu 
z obstoječim ometom v spodnjem nadstropju. Vezivo za zidanje je apneno-cementna malta. 
Postavka obsega dobavo in vgradnjo opečnih votlakov, apneno-cementne malte ter pripravo in 
vgradnjo apneno-cementne malte in opeke. Postavka obsega vsa dela, material, orodja in stroje, ki so 
potrebni za popolno dokončanje postavke, kot tudi vsa druga dela, potrebna za popolno izvedbo 
opisanega kontrafornega (podpornega) zidu. Izračun na m3 izvedene stene. m3 
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3.7. Izvedba ostalih mansardnih zidov iz opečnih votlakov debeline 25 cm (γ < 8 KN/m3). 
Zidovi se izvedejo iz opečnih votlakov debeline 25 cm po navodilih iz projekta ojačitve. Zunanja 
ploskev zidu se poravna z zunanjo stranjo mansardnega zidu spodnjih nadstropij, pri tem pa se 
postavi ploskev novih opečnih votlakov v ravnino ploskve opečnih votlakov spodnjega nadstropja na 
zunanji strani objekta tako, da se pusti prostor za izvedbo sloja ometa enake debeline in v skladu 
z obstoječim ometom v spodnjem nadstropju. Vezivo za zidanje je apneno-cementna malta. 
Postavka obsega dobavo in vgradnjo opečnih votlakov, apneno-cementne malte ter pripravo in 
vgradnjo apneno-cementne malte in opeke. Postavka obsega vsa dela, material, orodja in stroje, ki so 
potrebni za popolno dokončanje postavke, kot tudi vsa druga dela, potrebna za popolno izvedbo 
opisanega kontrafornega (podpornega) zidu. Izračun na m3 izvedene stene. m3 

  

3.8. Stabilizacija zatrepnih zidov v objektih s širino od 8 do 17 metrov z izdelavo centralnih nosilnih 
ojačitvenih gred (OG1) za povezavo z notranjimi vertikalnimi vezmi. 
Izvedba horizontalnih ojačitvenih gredi v dolžini pribl. 2,0 do 3,5 m pravokotno na zatrepne zidove. 
Ojačitvene grede se izvedejo na zidove v nadstropju pod podstrešjem ter so osnovne širine zidu pod 
podstrešjem in spremenljive višine. Višina gred je glede na zgornjo ploskev lesenih stropnikov najmanj 
20 cm, med lesenimi stropniki pa se poveča tako, da se zid, na katerega se naslanja greda poruši, 
greda pa ostane v ravnini. Ojačitvene grede se armirajo in vežejo na zatrepne zidove z armaturo 
v skladu z armaturnimi načrti. Potrebna je vgradnja ukrivljenih sider, da je možno njihovo kasnejše 
poravnanje. Vgradijo se za povezavo s tlačno ploščo sovprežnega stropa, v skladu z detajli 
v 10. poglavju ali v skladu z armaturnim načrtom. 
Grede se povezujejo z lesenimi stropniki z vgradnjo parov patentiranih sidrnih vijakov ali vijakov za les 
ali vijakov tipa Tirfon. 
V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela na talni 
konstrukciji, ki bodo potrebna za izvedbo ojačitvenih gred, opisanih v tej točki, glede na ugotovljeno 
stanje na terenu. 
Obračun po spodnjih postavkah za določeno vrsto dela. 

   

A) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti minimalno C25/30 ter 
vse potrebne materiale, orodja in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih del. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

B) Armatura (rebrasta, B500B) – ojačitvene grede se ojačajo in vežejo na AB vezi zatrepnih zidov 
z vzdolžno armaturo 4Φ16 mm in prečnimi stremeni Φ8/15 cm. Obračun je na kg vgrajene armature, 
a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; 
prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno varjenje; vključno z vsem 
potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in polaganje armature. kg 

  

3.9. Stabilizacija zatrepnih zidov v objektih širine od 8 do 17 metrov z izdelavo nosilnih ojačitvenih 
gred, ki se izvajajo vzdolž koncev mandsardnih in zatrepnih zidov neposredno ob spodnje 
parapete (OT2). 
Izvedba horizontalnih ojačitvenih gredi v dolžini pribl. 2,0 do 2,5 m pravokotno na zatrepne zidove. 
Ojačitvene grede so vgrajene ob parapete (parapeti ob napušču). Višina gredi je glede na zgornjo 
površino lesenih stropnikov najmanj 20 cm. Ojačitvene grede se armirajo in vežejo na zatrepne zidove 
z armaturo v skladu z armaturnimi načrti. Vgraditi je treba potrebna poševna sidra za sidranje teh 
nosilcev v fasadni zid in ukrivljenja sidra z možnostjo za kasnejše naravnanje s tlačno ploščo 
sovprežnega stropa, vse v skladu z detajli v 10. poglavju oziroma v skladu z načrtom ojačitve. 
Grede se povezujejo z lesenimi stropniki z vgradnjo parov patentiranih sidrnih vijakov ali posebnih 
vijakov tipa Tirfon. 
V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela na talni 
konstrukciji, ki bodo potrebna za izvedbo ojačitvenih gred, opisanih v tej točki, v skladu s stanjem na 
vsakem posameznem objektu. 
Obračun po spodnjih postavkah za določeno vrsto dela. 

   

A) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti minimalno C25/30 ter 
vse potrebne materiale, orodja in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih del. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

B) Armatura (rebrasta, B500B) – ojačitvene grede se ojačajo in vežejo na AB vezi zatrepnih zidov 
z vzdolžno armaturo 4Φ16 mm in prečnimi stremeni Φ8/15 cm. Obračun je na kg vgrajene armature, 
a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; 
prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno varjenje; vključno z vsem 
potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in polaganje armature. kg 

  

3.10. Stabilizacija zatrepnih zidov v objektih širine od 12 do 17 metrov z izdelavo kontrafornih 
(podpornih) zidov. 
Izvedba kontrafornih (podpornih) zidov debeline 30 cm in dolžine 2,0 do 2,5 m. 
Kontraforni (podporni) zidovi so zidani kot povezani zid z opečnim votlakom debeline 30 cm, obrobljeni s 
temeljno vezjo, vertikalno vezjo podpornega zidu, vertikalno vezjo zatrepnega zidu in zgornjo 
horizontalno vezjo. Kontraforni (podporni) zidovi se izvedejo nad zidovi nadstropja pod podstrešjem. 
Povezave opečnih blokov oziroma zidanje se izvede z apneno-cementno malto, vezi pa se izvedejo 
z betonom razreda tlačne trdnosti C25/30 in rebrasto armaturo iz armaturnega jekla kakovosti B500B. 
Vgrajene so vzdolžne palice 4Φ16 mm in stremena Φ8/15 cm. Temeljne vezi se izvedejo v skladu 
z odstavkom 3.8. V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela 
na talni in strešni konstrukciji, ki bodo potrebna za izvedbo kontrafornih (podpornih) zidov, opisanih 
v tej točki, glede na ugotovljeno stanje na terenu. 
Obračun po spodnjih postavkah za določeno vrsto dela. 

   

A) Opeka – kontraforni (podporni) zidovi se izvedejo iz opečnih votlakov (γ < 6 KN/m3) debeline 
30 cm po navodilih iz projekta ojačitve. Vezivo za zidanje je apneno-cementna malta. 
Postavka obsega dobavo in vgradnjo opečnih votlakov, apneno-cementne malte ter pripravo in 
vgradnjo apneno-cementne malte in opeke. Postavka obsega vsa dela, material, orodja in stroje, 
potrebne za popolno dokončanje postavke, ter tudi vsa druga dela, potrebna za popolno izvedbo 
opisanega kontrafornega (podpornega) zidu. 
Izračun na m3 izvedene stene iz opeke. m3 
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B) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti najmanj C25/30 ter vse 
potrebne materiale, opaže, orodje in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih vezi. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

C) Armatura (rebrasta, B500B) – vgrajuje se vzdolžne palice 4Φ16 mm in stremena Φ8/15 cm. 
Obračun je na kg vgrajene armature, a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; 
razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter 
morebitno varjenje; vključno z vsem potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in 
polaganje armature. kg 

  

3.11. A) Stabilizacija peterokotnih zatrepnih zidov z višino bočnih stranic ob napušču strehe 1,2 do 
1,5 m in višine zatrepnega zidu v slemenu nad 5 m, z izdelavo nosilcev. 
Izvedba horizontalnih nosilcev v dolžini pribl. 2,0 do 3,5 m pravokotno na zatrepne zidove. Ojačitvene 
grede se izvedejo na zidove v nadstropju pod podstrešjem ter so osnovne širine zidu pod podstrešjem 
in spremenljive višine. Višina gred glede na zgornje ploskve lesenih stropnikov je najmanj 20 cm, 
med lesenimi stropniki pa se poveča tako, da se zid, na katero se naslanja nosilec, poruši, greda pa 
ostane v ravnini. Ojačitvene grede se armirajo in vežejo na zatrepne zidove z armaturo v skladu 
z armaturnimi načrti. 
Grede se povezujejo z lesenimi stropniki z vgradnjo parov patentiranih sidrnih vijakov ali vijakov za 
les ali vijakov tipa Tirfon. 
V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela na talni 
konstrukciji, ki bodo potrebna za izvedbo ojačitvenih gred, opisanih v tej točki, glede na ugotovljeno 
stanje na terenu. 
Obračun po spodnjih postavkah za določeno vrsto dela. 

   

A) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti minimalno C25/30 ter 
vse potrebne materiale, orodja in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih del. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

B) Armatura (rebrasta, B500B) – ojačitvene grede se ojačajo in vežejo na AB vezi zatrepnih zidov 
z vzdolžno armaturo 4Φ16 mm in prečnimi stremeni Φ8/15 cm. Obračun je na kg vgrajene armature, 
a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; 
prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno varjenje; vključno z vsem 
potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in polaganje armature. kg 

  

3.12. Stabilizacija peterokotnih zatrepnih zidov z višino bočnih stranic ob napušču strehe 1,2 do 
1,5 m in višino zatrepnega zidu v slemenu več kot 5 metrov z izdelavo kontrafornih (podpornih) 
zidov. 
Izvedba kontrafornih (podpornih) zidov debeline 30 cm in dolžine 2,0 do 2,5 m. 
Kontraforni (podporni) zidovi so zidani kot povezani zid z opečnim votlakom debeline 30 cm, 
obrobljeni s temeljno vezjo, vertikalno vezjo podpornega zidu, vertikalno vezjo zatrepnega zidu in 
zgornjo horizontalno vezjo. Kontraforni (podporni) zidovi se izvedejo nad zidovi v nadstropju pod 
podstrešjem. Povezave opečnih blokov oziroma zidanje se izvede z apneno-cementno malto, vezi pa 
se izvedejo z betonom razreda tlačne trdnosti C25/30 in rebrasto armaturo iz armaturnega jekla 
kakovosti B500B. Vgrajene so vzdolžne palice 4Φ16 mm in stremena Φ8/15 cm. Temeljne vezi se 
izvedejo v skladu z odstavkom 3.10. V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna 
prilagoditvena dela na talni in strešni konstrukciji, ki bodo potrebna za izvedbo kontrafornih 
(podpornih) zidov, opisanih v tej točki, glede na ugotovljeno stanje na terenu. 
Obračun po spodnjih postavkah za določeno vrsto dela. 

   

A) Opeka – kontraforni (podporni) zidovi se izvedejo z opečnimi votlaki debeline 30 cm (γ < 6 KN/m3) po 
navodilih iz projekta ojačitve. Vezivo za zidanje je apneno-cementna malta. 
Postavka obsega dobavo in vgradnjo opečnih votlakov, apneno-cementne malte ter pripravo in 
vgradnjo apneno-cementne malte in opeke. Postavka obsega vsa dela, material, orodja in stroje, 
potrebne za popolno dokončanje postavke, ter tudi vsa druga dela, potrebna za popolno izvedbo 
opisanega kontrafornega (podpornega) zidu. 
Izračun na m3 izvedene stene iz opeke. m3 

  

B) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti najmanj C25/30 ter vse 
potrebne materiale, opaže, orodje in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih vezi. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

C) Armatura (rebrasta, B500B) – vgrajuje se vzdolžne palice 4Φ16 mm in stremena Φ8/15 cm. 
Obračun je na kg vgrajene armature, a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; 
razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter 
morebitno varjenje; vključno z vsem potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in 
polaganje armature. kg 

  

3.13. Stabilizacija ostalih mansardnih zidov z izdelavo ojačitvenih gred. 
Izvedba horizontalnih ojačitvenih gred v dolžini pribl. 2,00 m pravokotno na mansardne zidove. 
Ojačitvene grede se izvedejo na zidove v nadstropju pod podstrešjem ter so osnovne širine zidu pod 
podstrešjem in spremenljive višine. Višina grede na najbolj oddaljeni točki od zatrepnega zidu je 
najmanj 15 cm in se poveča do višine ene ali dveh vrst opeke tako, da se zid, na katerega se naslanja 
greda, poruši, greda pa ostane na ravni podstrešja. 
Povezovanje gred na lesene stropnike se izvede s po enim vijakom M16. Ojačitvene grede se 
armirajo in vežejo na vezi zatrepnega zidu z vzdolžnimi palicami 4Φ16 mm in stremeni Φ8/15 cm. 
V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela na talni 
konstrukciji, potrebna za izvedbo ojačitvenih gredi, opisanih v tej točki, glede na ugotovljeno stanje 
na terenu. 
Obračun po spodnjih postavkah glede na vrsto dela. 
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A) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti minimalno C25/30 ter vse 
potrebne materiale, orodja in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih del. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

B) Armatura (rebrasta, B500B) – ojačitvene grede se ojačajo in vežejo na AB vezi zatrepnih zidov 
z vzdolžno armaturo 4Φ16 mm in prečnimi stremeni Φ8/15 cm. Obračun je na kg vgrajene armature, 
a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; razvrščanje in čiščenje, rezanje in krivljenje; 
prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno varjenje; vključno z vsem 
potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in polaganje armature. kg 

  

3.14. Stabilizacija ostalih mansardnih zidov z izdelavo kontrafornih (podpornih) zidov. 
Izvedba kontrafornih (podpornih) zidov debeline 30 cm in dolžine 2,0 do 2,5 m. 
Kontraforni (podporni) zidovi so zidani kot povezani zid z opečnim votlakom debeline 30 cm, obrobljeni 
s temeljno vezjo, vertikalno vezjo podpornega zidu, vertikalno vezjo zatrepnega zidu in zgornjo 
horizontalno vezjo. Kontraforni (podporni) zidovi se izvedejo nad zidovi v nadstropju pod podstrešjem. 
Povezave opečnih blokov oziroma zidanje se izvede z apneno-cementno malto, vezi pa se izvedejo 
z betonom razreda tlačne trdnosti C25/30 in rebrasto armaturo iz armaturnega jekla kakovosti B500B. 
Vgrajene so vzdolžne palice 4Φ16 mm in stremena Φ8/15 cm. Temeljne vezi se izvedejo v skladu 
z odstavkom 3.12. V ceno so vključeni vsi potrebni podporniki in opaži ter dodatna prilagoditvena dela 
na talni in strešni konstrukciji, ki bodo potrebna za izvedbo kontrafornih (podpornih) zidov, opisanih 
v tej točki, glede na ugotovljeno stanje na terenu. 
Obračun po spodnjih postavkah za določeno vrsto dela. 

   

A) Opeka – kontraforni (podporni) zidovi se izvedejo iz opečnih votlakov debeline 30 cm po navodilih iz 
projekta ojačitve. Vezivo za zidanje je apneno-cementna malta. 
Postavka obsega dobavo in vgradnjo opečnih votlakov, apneno-cementne malte ter pripravo in 
vgradnjo apneno-cementne malte in opeke. Postavka obsega vsa dela, material, orodja in stroje, 
potrebne za popolno dokončanje postavke, ter tudi vsa druga dela, potrebna za popolno izvedbo 
opisane podporne zidove. 
Izračun na m3 izvedene stene iz opeke. m3 

  

B) Beton – postavka zajema dobavo in vgradnjo betona razreda tlačne trdnosti najmanj C25/30 ter vse 
potrebne materiale, opaže, orodje in dela, potrebna za popolno izvedbo opisanih vezi. 
Izračun na m3 vgrajenega betona. m3 

  

C) Armatura (rebrasta, B500B) – vgrajuje se vzdolžne palice 4Φ16 mm in stremena Φ8/15 cm. Obračun 
je na kg vgrajene armature, a cena vključuje nabavo in transport armaturnega jekla; razvrščanje in 
čiščenje, rezanje in krivljenje; prevoze in prenose; montažo, podlaganje in vezanje ter morebitno 
varjenje; vključno z vsem potrebnim delom in materialom, potrebnim za dokončanje in polaganje 
armature. kg 
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4. SANACIJSKA DELA NA STREHAH 

4.1. Ojačitev nižjih streh. 
Ojačitev se izvede z deskami iz jelovine širine 30 cm in debeline 2,5 cm. Ojačitev nižjih streh je 
sestavljena iz izvedbe tlačno-nateznih diagonal horizontalne stabilizacije (v ravnini kritine), izvedbe 
malih sponk na slemenu strehe in vgradnje vzdolžnih ojačitev. Vsa ojačitvena dela se lahko izvedejo 
s strani pogleda, ne da bi odstranili krov. 
Diagonale iz desk preseka 30/2,5 cm so nameščene približno pod kotom 45° glede na špirovce med 
glavno nosilno konstrukcijo strehe (obešalniki ali stoli) in so ustrezno pritrjene z žeblji in/oz. vijaki na 
špirovce strehe. 
Vzdolžna ojačitev se namesti neposredno pod majhne objemke, izvede pa se po celotni dolžini strehe, 
brez prekinitve. Vzdolžna ojačitev mora biti ustrezno povezana s špirovci z žeblji in/ali namestitvijo 
vijakov. 
Majhne objemke se izvedejo iz desk 30/2,5 cm, ki se z oblikovanjem konca deske prilagodijo naklonu 
strehe. Na obeh straneh vsakega špirovca so nameščene deske, ki tvorijo majhne objemke. Majhne 
objemke je treba pravilno povezati z vsakim špirovcem z žeblji ali vijaki za les. 
Strehe so s slemenskimi legami povezane z vezmi zatrepnih zidov po projektu ojačitve. 
Postavka obsega nabavo, dobavo in montažo lesenega materiala po specifikacijah iz projekta ojačitve 
ter vsa ostala dela in materiale, potrebne za izvedbo opisanega ojačenja. Vsi detajli izvedbe in načina 
pritrditve so opisani v besedilu in projektnih skicah. 
Izračun je na m3 vgrajenega lesa. m3 

  

4.2 Ojačitev višjih streh. 
Ojačitev se izvede z deskami (debeline 2,5 cm) in skodelami (debeline 4,8 cm) iz lesa iz jelovine. 
Ojačitev višjih kritin je sestavljena iz izvedbe tlačno-nateznih diagonal horizontalne stabilizacije 
(v ravnini kritine), izvedbe majhnih objemk na slemenu strehe in vgradnje vzdolžnih ojačitev. Vsa 
ojačitvena dela se lahko izvedejo s strani pogleda, ne da bi odstranili krov. 
Diagonale skodele preseka 30/4,8 cm se postavijo pod kotom, prilagojenim strehi, med glavno nosilno 
konstrukcijo strehe (obešalniki ali stoli) ter se ustrezno pritrdijo z žeblji in/ali vijaki na špirovce strehe. 
Diagonale se postavijo na vsaki strani strehe v ravninah med parapetnim zidom in tramovi ter med 
tramovi in slemenom. Število diagonal in razdaljo med diagonalami je treba utemeljiti s projektom. 
Vzdolžna ojačitev se namesti neposredno pod majhne objemke, izvede pa se po celotni dolžini strehe, 
brez prekinitve. Izvede se iz desk dimenzij 30/2,5 cm. Vzdolžna ojačitev mora biti ustrezno povezana 
s špirovci z žeblji in/ali namestitvijo vijakov. 
Majhne objemke se izvedejo iz desk dimenzije 30/2,5 cm, ki se jih z oblikovanjem prilagodi naklonom 
strehe. Na obeh straneh vsakega špirovca so nameščene deske, ki tvorijo majhne objemke. Majhne 
objemke je treba pravilno povezati z vsakim špirovcem. 
Strehe so s slemenskimi legami povezane z vezmi zatrepnih zidov po projektu ojačitve. 
Postavka obsega nabavo, dobavo in montažo lesenega materiala po specifikacijah iz projekta ojačitve 
ter vsa ostala dela in materiale, potrebne za izvedbo opisanega ojačenja. Vsi detajli izvedbe in načina 
pritrditve so opisani v besedilu in projektnih skicah. 
Izračun je na m3 vgrajenih materialov. m3 
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POPRAVILO RAZPOK 

5. Vgradnja ojačitve s ploščami FRCM na mestu razpok.    

5.1 Priprava podlage pred izvedbo ojačitve. 
Podlago je potrebno pripraviti z ustreznim orodjem (odstranjevanje je treba izvesti z lahkimi ročnimi 
in/ali pnevmatskimi orodji). Podlaga mora biti čista (vlaga v podlagi mora biti manjša od 6 %), brez 
maščob in prahu ter ločevalnih delov. Če podlaga ni enakomerna, jo je treba izravnati s sanacijsko 
polimer-cementno malto. Opis in pogoji kakovosti materiala so v skladu s projektom ojačitve. 
V ceno so vključena vsa potrebna dela, material in oprema za popolno dokončanje postavke. 
Obračun je na m2 pripravljene podlage. m2 

  

5.2 Namestitev FRCM tkanine. 
Nabava in vgradnja sistema ojačitve z mrežo iz steklenih vlaken. Duktilna dvokomponentna mikro-
armirana malta se enakomerno nanese na vse pripravljene površine v debelini 5 do 6 mm čez razpoko 
z minimalno širino 50 cm. Ko je malta še sveža, se tkanina iz steklenih vlaken z enakomernim 
pritiskom vtisne vanjo. Pomembno je zagotoviti minimalno prekrivanje tkanine najmanj 25 cm 
v vzdolžni smeri in vsaj 10 cm v prečni smeri. Dokler je prvi sloj malte še svež, se nanese drugi sloj 
v debelini 5 do 6 mm. Ko se malta strdi, se površina zgladi z gladilno malto. 
Obračun na m2 površine zidu. m2 

  

6. VGRADNJA SPIRALNE ARMATURE V REGE PREK RAZPOK 

6.1 Za potrebe vgradnje spiralne armature je potrebno odstraniti omet do opeke na mestih, kjer je vidna 
razpoka. Po odstranitvi ometa je treba odstraniti malto iz reg med opekami do globine približno 4 cm, 
ki potekajo skozi razpoko na višini 4 do 6 vrst opek. 
V ceno je treba vključiti vse delo, material, orodja in stroje, potrebne za dokončanje postavke. Obračun 
je na m2 odstranjenega ometa, očiščene površine zidu in dolžino zapolnjenih reg. m2 

  

6.2 V pripravljeno rego se nanese malta v sloju debeline približno 20 mm. V svežo malto se vgradi 
spiralna armatura dolžine približno 1 m (odvisno od razpoke je minimalna dolžina ojačitve 0,5 m na 
vsako stran razpoke v zidnem elementu). Glede na širino razpoke je treba izbrati spiralno armaturo 
Ø 6, 8 ali 10 mm. Vgrajena spiralna armatura se zaščiti z malto, pri vgradnji pa je treba paziti, da 
v spoju ostane najmanj 15 mm globine, da je dovolj prostora za vstavljanje fugirne mase. V ceno je 
treba vključiti vse delo, material, orodja in stroje, potrebne za dokončanje postavke. Izračun je na m' 
vgrajene spiralne armature. m’ 

  

6.3 Po vgradnji spiralne armature je potrebno za dodatno ojačitev zidov pred morebitnimi mikro 
razpokami, ki so nastale v zidu zaradi izrednega dogodka, notranjost zidu na mestih, kjer so nastale 
razpoke, zaliti z injekcijsko maso. 
Postopek se izvede tako, da se v pritrdilne elemente okrog razpoke in spiralnega sidra izvrtajo luknje 
za injektorje, nato se izvrtane luknje izpihajo z zrakom in izperejo z vodo. Po pripravi z vrtanjem se 
vgradijo injektorji in vbrizga cementna mešanica. 
Ojačitev zidov z metodo nizkotlačnega injiciranja se izvede z mešanico na osnovi tras cementne 
malte. Predvidena je mešanica malte razreda M10-20. Obračun je na m2 injiciranega zidu. 
V ceno je treba vključiti vse delo, material, orodja in stroje, potrebne za dokončanje postavke. 
Obračun je na m' vbrizgane razpoke. m’ 

  

6.4 Po končanem injiciranju je treba na predhodno sanirana mesta vgraditi sanacijski omet. Sanacijski 
omet se vgrajuje ročno na predhodno navlaženo površino. 
Sanacijski omet se uporablja za izravnavo, zapolnjevanje neravnin, doseganje potrebne ravnine za 
izravnavo z zgornjim slojem ometa. Debelina nanosa približno 2 cm. 
V ceno je treba vključiti vse delo, material, orodja in stroje, potrebne za dokončanje postavke. Obračun 
je na m2 vgrajenega sanacijskega ometa. m2 

  

 

 
 



 

 

9. PROJEKTIRANJE, 
NADZOR IN POSEBNE 
KONTROLE IZVEDBE 
PROJEKTA NUJNE 
OBNOVE 

 

PROJEKTIRANJE 
IN NADZOR 
Projektiranje in nadzor je treba 
zaradi nujnosti izvedbe specifičnih 
projektantskih in nadzornih del 
z relativno nižjo vrednostjo del za 
večino posameznih objektov ter 
zaradi potrebe po dopolnjevanju 
projektnih rešitev med izvedbo 
zaupati istemu izvajalcu. 
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9. PROJEKTIRANJE, NADZOR 
IN POSEBNE KONTROLE 
IZVEDBE PROJEKTA NUJNE 
OBNOVE 
9.1. SPLOŠNO 
Projektiranje in nadzor je treba zaradi 
nujnosti izvedbe specifičnih projek-
tantskih in nadzornih del z relativno 
nižjo vrednostjo del za večino posa-
meznih objektov ter zaradi potrebe po 
dopolnjevanju projektnih rešitev med 
izvedbo zaupati istemu izvajalcu. 

Kot je navedeno v uvodu, je treba prvo 
fazo obnove objektov, poškodovanih 
v potresu, izvesti kot nujno sanacijo, ki 
omogoča uporabo objekta ter zaščito 
pred vremenskimi vplivi in nadaljnjo 
degradacijo. 
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Predvideni so sanacija dela močno 
poškodovanih objektov v mansardi 
oziroma podstrešju ter manjša dela 
nujnih posegov v drugih nadstropjih 
objektov, ki se uvrščajo v skupino PN2. 
Projektno je treba izvesti sanacijo 
naslednjih elementov in gradbenih 
sklopov: PD, mansardni zidovi (predvsem 
zatrepni zidovi), dozidava in po potrebi 
lokalna obnova SK, dela ostrešja in 
pločevinastih del ter morebitna obnova 
nekaterih drugih kritičnih elementov in 
sklopov objekta, kot je opisano v 2. do 
8. poglavju tega navodila. 
Sanacija se lahko izvaja samo v skladu 
s poročilom projektnih rešitev gradbenih 
del za fazo NPPO, ki ga podpiše 
pooblaščeni inženir gradbeništva. 

9.2. POROČILO 
PROJEKTNIH 
REŠITEV NPPO 
Izdelati je treba poročilo projektnih 
rešitev gradbenih del za fazo NPPO, 
ki ga podpiše pooblaščeni inženir grad-
beništva ter vsebuje obdelave, kot so 
navedene spodaj pod a), b), c) in d). 

a) Besedilni del poročila 
Tehnični opis mora imeti več kratkih 
poglavij z naslednjo vsebino: 
• Kratek tehnični opis objekta pred 

poškodbami: število nadstropij, vključno 
s kletjo in podstrešjem, tlorisne mere 
objekta, namembnost objekta, število 
uporabniških enot (stanovanj in drugo), 
lega glede na sosede (samostojno, 
v nizu, v bloku, na koncu vrste/blok), 
stanje vzdrževanja stavbe in dotra-
janosti ter druge bistvene informacije 
za objekt kot celoto. 

• Kratek tehnični opis konstrukcije 
objekta: temelji, zidovi, medetažne 
konstrukcije, mansardni zidovi, 
dimniki, SK, vprašanje pravilnosti po 
tlorisu in vertikali ter drugo bistveno. 
Za medetažne konstrukcije navedite 
znanje in/ali ocene o vrsti stropnih 
konstrukcij. Izpostavite podatke 
o morebitnih posegih, ki lahko vklju-
čujejo dela na zidovih (odstranitev 
zidov, postavitev »traverz«, izgradnja 
novih zidov ipd.) ali dela na mede-
tažnih konstrukcijah (ojačitve, zame-
njava dotrajanih elementov, odvoz 
ruševin ipd.). 

• Kratek tehnični opis potresne škode: 
v kratkem opisu navedite poškodbe 
osnovnih sklopov objekta: nosilni 
zidovi (vključno s prekladami), pre-
delni zidovi (+ preklade), stropi, spoji 
stena-stena, spoji stena-stropi, poš-
kodbe zadnjega nadstropja, vključno 
s streho (zatrepni zidovi, dimniki, 
atike ...). 

• Kratka predstavitev predhodne ocene 
potrebne potresne obnove objekta, 
v kateri je treba na kratko navesti: 
sanacijo medetažnih konstrukcij 
(obstoječe, sovprežne, nove), sanacijo 
zidov, sanacijo razpok (injiciranje, 
brizgani beton, FRP-ojačitve ...), 
rekonstrukcijo zadnjega nadstropja, 
skrajšan seznam za vpogled v vrstni 
red potrebne celovite obnove objekta. 

• Opis sanacijskih in rekonstrukcijskih 
del, ki jih je treba izvesti v sklopu 
NPPO. 

b) Grafične priloge 
• Osnutek tlorisa mansarde objekta ali 

priloga obstoječega osnutka. 
• Prerez mansarde z izrisom SK, iz 

katerega so razpoznavne vrsta SK in 
dimenzije elementov. 

• Izvedbeni načrti za sanacijo PD in PS. 
Za nižje dimnike zadoščajo tudi skice. 

• Tloris SK: ugotovljeno stanje in stanje 
po dogradnji ojačitve (prikaz diagonal 
in drugih elementov ojačitve). 

• Osnutek in/ali urejene skice dogradnje 
SK (v coni PD, podstrešne stene in 
kot celota SK). 

• Izvedbeni načrti za morebitno 
sanacijo ostalih sklopov mansardne 
konstrukcije. 

• Obnova dimnikov v varovanih objektih 
zahteva sodelovanje s kustosi. 

c) Statični izračuni konstrukcije 
Minimalne statične izračune je treba 
izvesti na lokalnih modelih: 
• Izračuni PD in PS, obdelava na 

lokalnih, enostavnih modelih. 
• Za višino PD in PS nad 5 m je 

potreben statični izračun PD in PS 
ter SK, ki je v funkciji upoštevanja 
PD in PS (potresne, vetrne in druge 
obremenitve in vplive). 

d) Fotodokumentacija 
• Fotografije potresne škode na objektu 

pred sanacijo. 

9.3. DOKUMENTA-
CIJA NADZORA IN 
IZVEDBE PO NPPO 
Za sanacijo po programu NPPO je 
treba dokumentacijo izdelati in voditi po 
veljavnih zakonih, tehničnih predpisih 
in standardih ter po pravilih stroke: 
a) Pri investitorju je treba pridobiti 

poročilo o strojni obdelavi dimnika. 
b) Dokumentacija o dimniških tuljavah: 

listine o opravljenih pregledih, ki jih 
izvede dimnikar, izjave predstavnika 
stanovalcev, morebitne dodatne 
izjave strojnega inženirja o grelnikih 
vode in dimnikih. 

c) Dokumentiranje nadzornih dejanj in 
izvajanja nadzora. 

d) Dokumentacija izvajalca: dokumen-
tacija, ki je predpisana za gradbišča, 
dokumentacija o dokazovanju kako-
vosti (atesti in certifikati), računo-
vodska dokumentacija, vse po veljavnih 
predpisih in pravilih stroke. 

e) Končna poročila izvajalcev in nadzora. 
f) Drugi dokumenti, ki jih predpiše 

naročnik: izjave ali soglasja konzer-
vatorja ali kustosa in drugo. 

g) Fotodokumentacija: 
• Fotografije izvedbe in spremljanja 

uspešnosti sanacije. 
• Fotografije saniranih elementov in 

sklopov objekta, stanje po sanaciji. 

9.4. NADZOR 
KAKOVOSTI 
IZVEDBE NPPO 
Nadzor kakovosti izvedbe NPPO je 
treba organizirati in izvajati prek dodat-
nega krovnega nadzora na ravni mesta 
oziroma na ravni organa državne uprave, 
ki vodi ta projekt obnove. Omenjen 
nadzor lahko izvaja angažirani krovec, 
ki nadzira in spremlja delo izbranih 
izvajalcev (projektant-nadzor in izvajalec) 
za posamezne objekte, kot krovec za 
večje število objektov. 
Glede na število objektov, vključenih 
v NPPO, lahko pregled strehe opravi en 
ali več najetih izvajalcev. 
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Poleg pregleda strehe predlagamo tudi 
strokovno kontrolo kakovosti s strani 
izkušenih gradbenih konstruktorjev ali 
pooblaščenih revidentov. 

9.5. IZDELAVA 
POROČILA 
O PREGLEDU 
OBJEKTOV 
Po zaključku obnove po programu 
NPPO lahko nadzorni inženir dopolni 
končno poročilo z izdelavo dokumentov, 
kot so že predpisani za občasne pregle-
de objektov, v skladu s Pravilnikom 
o vzdrževanju objektov (NN 122/2014). 
Če bi se izvajali taki pregledi (ki bi se 
morali izvajati v skladu s trenutnimi 
predpisi) in odpravili pomanjkljivosti ter 
vodili evidenco, bi bila škoda zaradi 
potresa zagotovo manjša. 

Zato je treba pri izvajanju dejavnosti 
NPPO opozoriti investitorje, uporabnike 
in upravljavce na obveznost, ki so jo 
dolžni izpolnjevati po veljavnih zakonskih 
predpisih. 
Pri izvajanju »nujnih« ukrepov bi morali 
pooblaščeni inženirji opraviti tudi »izredni 
pregled objekta« za ugotavljanje poškodb 
in potrebne postopke. 
V skladu s Pravilnikom o vzdrževanju 
objektov vas opozarjamo, da je treba 
sestaviti »Zapisnik o izrednem pregledu 
objekta«. 
V konkretnem primeru izvedbe »nujnih 
ukrepov obnove« opozarjamo na ele-
mente objekta, ki bi jih bilo treba pregle-
dati in navesti v »Poročilu o izrednem 
pregledu objekta«. 

• Stanje in poškodbe dimnika ter 
priklop dimnika na SK. 

• Stanje in poškodbe zatrepnih zidov, 
kontrola spojev s SK. 

• Pregled in stanje poškodovanosti 
morebitnih dodatnih elementov na 
objektu (stolpi, portali ...). 

• Spoji lesene strešne konstrukcije. 
• Medsebojne povezave in sidranje SK 

in zidov. 
• Stanje in morebitne poškodbe 

stopnišč. 
• Evidentiranje deformacij, položaja in 

velikosti razpok in razpok ter drugih 
poškodb, povezanih z ohranjanjem 
tehničnih lastnosti objekta. 

• Ukrepi, ki jih je treba sprejeti. 

 

 
 



 

 

10. PRIMERI IN DETAJLI 
GRADBENO TEHNIČNIH 
REŠITEV 

 



 

Nujni program potresne obnove | 83 

10. PRIMERI IN DETAJLI 
KONSTRUKCIJSKO 
TEHNIČNIH REŠITEV 
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10.1. ZATREPNI ZID 
Avtor: Milan Crnogorac 
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PRESEK 1 : 1 

zid spodnjega nadstropja 
S.C

. 5Φ
12 

Z.C
. 5Φ

12 

2Φ
16 

odstraniti eno 
plast opeke 

2Φ12 L = 200 

(25) za zid d = 30 3Φ10 

Φ14(16) 
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PRESEK 2 : 2 

zid spodnjega nadstropja 

S.C
. 5Φ

12 

Z.C
. 5Φ

12 

3Φ
10 

2Φ12 L = 200 

(25) za zid d = 30 3Φ10 

Φ14(16) 
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PRESEK 3 : 3 2.4 
7.6 

    obstoječi sloji     bodoči sloji 

plast XPS, vgrajena za poravnavo 

višina P.P. 
spuščeni strop 5–6 cm

 
greda 22 cm

 
obloga 2,4 cm

 

bodoča (m
ogoča) tlačna plošča 7,6 

cm
 

izravnalni sloj – XPS ali stiropor 10 cm
 

v vogalih 4Φ
16 

fiksiranje poz. ②
 2Φ

10 

H
V1 – nosilna horizontalna vez 

3-4 cm
 

razbiti zid na nivo polovice 
višine grede (približno) 

4Φ
16 

2Φ
10 

Φ
10/15 

Φ
8/15 

vertikalna poz. ②
 vgraditi ob opaž 

za kasnejšo poravnavo v vodoravni 
ravnini (priključek na tlačno ploščo) 

novi zatrepni zid 
• obstoječega stanja, 
• ojačitvena gred O

G
1, O

G
2 

• bodoče/m
ogoče izvedbe tlačne 

plošče spuščenega stropa 
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PRESEK 4 : 4 

bo
do

ča
 tl

ač
na

 p
lo

šč
a 

so
vp

re
žn

eg
a 

st
ro

pa
 

7.
6 

2.
4 

bočni pogled na krake poz. ⑨ 

7.
6 

2.
4 

(50 ali več) 

Φ8/15 

b 
= 

45
 

b 
= 

45
 

Φ8/15 

a = 50 
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PRESEK 5 : 5 

7.
6 

2.
4 

sidranje s trikosalom ali 
visokonosilno malto 

al
i 

Φ8/15 

Φ
14

(1
6)

 

Φ
14

(1
6)
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PRESEK 6 : 6 

zgornji parapet 

3Φ12 

spodnji parapet 

za morebitno 
povezavo VC1 
z bodočo 
horizontalno 
vezjo pod Ng 

3Φ12 
2Φ14 

3Φ12 

patentirani mozniki za 
spajanje les – beton 

3Φ12 

te krake poz. ⑫ se namesti poševno - pahljačasto 
na stranico OG2 tako, da so tik ob opažu, ker jih je 
potrebno kasneje zravnati v horizontalno ravnino 

3Φ
1

2 3Φ
1

2 st
re

m
en

a 
Φ

8/
15

 

OG2 

Φ
10

/2
5 

Φ10/25 
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10.2. ZATREPNI ZID – PD OB ZIDU 
Avtor: Milan Crnogorac 
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PRESEK 1 : 1 

Φ14(16) 

zid spodnjega nadstropja 

odstraniti 
eno plast 
opeke 

S.C
. 5Φ

12 

Z.C
. 5Φ

12 

2Φ
16 

dim
nik 

2Φ12 L = 200 

(25) za zid d = 30 

3Φ10 
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PRESEK 2 : 2 
2.4 

7.6 

   obstoječi sloji      bodoči sloji 

plast XPS, vgrajena za poravnavo 

višina P.P. 
spuščeni strop 5–6 cm

 
greda 22 cm

 
obloga 2,4 cm

 
bodoča (m

ogoča) tlačna plošča 7,6 cm
 

izravnalni sloj – XPS ali stiropor 10 cm
 

H
V1 – nosilna horizontalna vez 

v vgoale 4Φ
16 

fiksiranje poz. ②
 2Φ

10 

3-4 cm
 

razbiti zid na nivo polovice 
višine gredi (približno) 

4Φ
16 

2Φ
10 

Φ
10/15 

Φ
8/15 

vertikalna poz. ②
 vgraditi ob opaž 

za kasnejšo poravnavo v 
horizontalno ravninio (priključek 
na tlačno ploščo) 

novi zatrepni zid 
• obstoječega stanja, 
• ojačitvena gred O

G
1, O

G
2 

• bodoče/m
ogoče izvedbe tlačne 

plošče sovprežnega stropa 
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PRESEK 3 : 3 

7.
6 

2.
4 
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PRESEK 4 : 4 

bo
do

ča
 tla

čn
a p

loš
ča

 
so

vp
re

žn
eg

a s
tro

pa
 

7.
6 

2. 4 

bočni pogled na krake poz. ⑨ 

7.
6 

2.
4 

(50 ali več) 

Φ8/15 

b 
= 

50
 

b 
= 

50
 

Φ8/15 

a = 100 
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PRESEK 5 : 5 
7.

6 
2.

4 

sidranje s trikosalom ali 
visokonosilno malto 

ali 

Φ8/15 

Φ
14

(1
6)

 

Φ
14

(1
6)
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PRESEK 6 : 6 

zgornji parapet 

3Φ12 

spodnji parapet 

za morebitno 
povezavo 
VC1 z bodočo 
horizontalno 
vezjo pod Ng 

3Φ12 
2Φ14 

3Φ12 

patentirani mozniki za 
spajanje les – beton 

3Φ12 

te krake poz. ⑫ se namesti poševno - 
pahljačasto na stranico OG2 tik ob opažu, 
da je možno kasneje te krake poravnati 
v horizontalni ravnini 

3Φ
12

 

3Φ
12

 

st
re

m
en

a 
Φ

8/
15

 

OG2 

Φ
10

/2
5 

Φ10/25 
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10.3. PRITRDITEV DIMNIKA 
Avtorji: Miljenko Haiman in Milan Crnogorac 

 
  

DETAJL POVEZAVE – PD-SK-D1 

slika predloga 

C 100 

2 kosa luknja Φ17 
za M-16 

1 kos L 100x100x10 

L z druge strani, dolžine po potrebi 

L 100x100x10 

st
ol

p 
di

m
ni

ka
 

2X9 lukenj za zabijanje 
nazobčanih žebljev 
Φ5/60 v špirovce 

1 kos luknja Φ17 
za M-16 

varjeno na L 
profil 

podstrešna tla 

OPOMBA: 

 dimenzije izmeriti na kraju samem 
 variti na tleh na prostem zaradi požara 
 namestiti na kraju samem 

≠ 5 mm 
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D1: DETAJL POVEZOVANJA DIAGONALNE OJAČITVE 

OPOMBA: 

 uporabljati pocinkane žeblje ali vijake za les 
 spoj izvesti z gladkimi žeblji Ž3Φ/70 z izmeničnim 

zabijanjem na obeh straneh 
 namesto žebljev je možna uporaba vijakov za les 

Φ 3,5 mm L=70 mm 

D1: PRITRDITEV DIAGONALE NA ŠPIROVCE NA SPODNJI STRANI 

šp
iro

ve
c 

OPOMBA: 

tak spoj se izvede na vsakem špirovcu 
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OJAČITEV SPOJA ROČIC MED LEGO IN SOHO 
slemenska lega 

tipske pločevine 
≠2/60x200 mm 

določiti na kraju samem 
običajno 10/10 

ali 12/12 

zobčasti žeblji 
Č4/60 

povezati z vijakom  
M-12 ali navojno palico 

Φ12 mm + PP 58/6  
+ matica M-12 

verjetno na čep 

soha ~14/14 ali večja 

STIK OPIRAČA – SOHA – RAZPORA V TRAPEZNEM VEŠALU 

slemenska lega 

16/18 običajno 

2 M-16 

3 
M

-1
6 

16/18 
ali 18/18 

vijaki M-16 povezujejo tudi jekleno 
pocinkano povezovalno pločevino, ≠6 mm, 
povezano glede na obliko 

OPOMBA: 

 različne širine se rešujejo z vložki desk 
 navedene so običajne mere, ki se lahko razlikujejo 
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POVEZAVA POŠEVNO LEŽEČEGA TRAMA NA POVEZOVALNO GREDO 

2 vijaka za les 
Φ-10 vložek 

vijaki M-16 ali navojne palice Φ16, dolžine po potrebi 

pocinkano ali zaščiteno pred korozijo 

2 žeblja konstr. Ž4/50 mm 
nazobčani, luknje Φ5 

iz pocinkane pločevine, obrnite 
trak za 90° in ga prilagodite za 

pritrditev na steno z lesnimi vijaki 
Φ10, izvrtine Φ11 

ta sponka onemogoča, da bi špirovec popustil v tej povezavi, ko prejme vzdolžno 
silo med potresom 
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POVEZAVA NA VRHU OB DIMNIKU – PD-SK-D2 

kotnik 

dimnik 

10
.4

2 vijaki 4×M12 vijaki M12 ali 
navojne palice 

vijaki 4×M12 
vijaki 
4×M12 

ŠPIROVEC 

lesen hlod b/16 

tipski kotniki 60/90/90 

2x6 Č4/60 

10
.4

2 špirovec 

vijaki 4×M12 
vijaki 4×M12 
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10.4. PODSTREŠNI DIMNIK 
Avtorji: Christian Lang in Milan Crnogorac 

V krajši smeri so vpeto povezani 
s horizontalnimi elementi istega profila, 
ki tvorijo Vierandeelovo paličje. Vertikali 
sta v daljši smeri druga od druge 
zgibno povezani s tlačno-nateznima 
diagonalama in horizontalama, ki so 
izvedene iz vroče valjanih profilov L45 
x 4 z vijaki M12. Na horizontalne 
prečke daljših stranic se pritrdijo spone, 
ki držijo dimniške tuljave. Vierandeelovo 
paličje je na voljo v enem kosu ali 
v segmentih, ki se nato med seboj 
povezujejo z vijaki M16. 
Prostorska paličja je potrebno v ravnini 
strehe horizontalno pritrditi na špirovce 
preko montažnega priključka. Montažni 
priključek je univerzalen za vse različice 
prostorskih paličji ter se lahko uporablja 
za različne dimenzije špirovcev in 
njihove spremenljive medosne razdalje 
ter za strehe različnih višin in naklonov. 
Palična konstrukcija se prek vroče 
valjanih profilov L80 x 8 pritrdi na 
špirovce in na stropnike medetažne 
konstrukcije. 
V primeru več dimniških tuljav je osni 
razmik cevi določen z obstoječim 
dimnikom in potrebno je vse dimenzije 
uskladiti po izvedenih meritvah. 

Rešitev opredeljuje racionalen pristop 
k trajni odstranitvi nevarnosti iz zidanih 
dimnikov. Po odstranitvi zidane kon-
strukcije v mansardnem prostoru in nad 
strešno ravnino je predvidena rešitev 
nadomestne izvedbe dimniških tuljav 
v modularnem sistemu, v bistveno lažji 
jekleni konstrukciji. 
Rešitev predvideva možnost oblaganja 
konstrukcije z različnimi panelnimi mate-
riali, pločevino in po potrebi z izolacijo. 
V coni nad ravnino strehe je mogoče 
z enostavnim sistemom povrniti prvotno 
obliko dimnika, zaradi česar je rešitev 
primerna tudi na območjih konserva-
torske zaščite. 
Možnost izvedbe je veliko enostavnejša 
z vidika manipulacije z materialom na 
gradbišču, mogoča je suha, hitra in 
učinkovita gradnja, hkrati pa odpravlja 
obremenitev in nevarnost dimnikov, 
zidanih z opeko NF. 

Statični izračun 
V kontrolnem statičnem izračunu so 
bile upoštevane štiri variante palične 
konstrukcije z enakimi skupnimi višinami 
7 m s konzolnim previsom nad strešno 
ravnino v višini 2,5 m. 
Skupna teža konstrukcije je skupaj z vsemi 
dodatnimi obremenitvami (dimniškimi 
tuljavami, priključki, izolacija, obloge) 
bistveno manjša kot pri opečnem 
dimniku, zato globalni vpliv na streho, 
ki ga podpira v horizontalni smeri, ni 
bistven, ampak ga je treba upoštevati. 
Za namene izračuna je bila vzeta 
osnovna hitrost vetra za mesto Zagreb 
v višini 25 m/s. Površinska obremenitev 
je izračunana za kategorijo terena III in 
referenčno višino nad tlemi 20 m. Poleg 
lastne teže je bila upoštevana pred-
postavljena dodatna obremenitev v višini 
2 kN/m kot linijska obtežba na vertikalne 
elemente paličja. Potresna obremenitev 
je bila izračunana za projektni pospešek 
tal v vrednosti 0,3 g z delovanjem v hori-
zontalni smeri. 

Opis konstrukcije nosilcev dimnih cevi 
Nosilci dimnih cevi so jeklene štirikotne 
prostorske palične konstrukcije s pravo-
kotnim prečnim prerezom. Njihove 
stranske stranice so široke 0,32 m, 
sprednje stranice pa so različnih di-
menzij, odvisno od števila dimnih cevi, 
ki jih je treba podpreti, in se gibljejo od 
0,32 m do 1,2 m. 

Konstrukcijo sestavljajo štirje pasovi 
(vertikale), ki so med seboj povezani 
s polnilom diagonal in horizontal. 
Vertikale so členkasto podprte na le-
sene stropnike podstrešne medetažne 
konstrukcije in horizontalne podprte 
s špirovci v ravnini strehe. 
Konstrukcijsko jih lahko razdelimo 
v dve skupini: Vrsto 1, ki podpira eno 
oziroma dve cevi, in vrsto 2, ki podpira 
tri oziroma štiri. 
Vrsto konstrukcije 1 sestavljajo vertikale 
in horizontale, ki so izdelane iz vroče 
valjanih profilov L60 x 5, ki so med seboj 
vpeto povezani in tvorijo Vierandeelovo 
paličje v vseh štirih ravninah. Horizontale 
se nahajajo v vertikalni razdalji 1 m, 
na njih pa so objemke za držanje 
dimniških tuljav. Koncept je sestavljen 
iz 2 modulov višine 1 oziroma 2 m, ki 
sta med seboj povezana z vijaki M16 
do skupne zahtevane višine konstrukcije. 
Vrsto konstrukcije 2 sestavljajo vertikale, 
ki so izvedene iz vroče valjanih L60 x 
6 profilov. 

 
Slika 83. Različne rešitve PD v jekleni izvedbi 

 
Slika 84. Detajli pritrditve jeklenih PD za strešno in stropno konstrukcijo 
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Spone za pritrditev dimnih cevi je treba 
prilagoditi glede na situacijo. Prostor 
med dimnimi cevmi in jeklenim okvirjem 
se lahko izolira s kameno volno. 

Glede na zahteve je treba jekleno 
konstrukcijo premazati z ognjevarnim 
premazom. 

Skupna teža tovrstne konstrukcije 
s pripadajočimi priključki za njegovo 
montažo je 38 kg/m za pritrditev ene 
dimniške tuljave, 42 kg/m za dva, 
52 kg/m za tri in 54 kg/m za štiri 
dimniške tuljave. 

 

 
Slika 85. Vrsta 1 – dve dimne cevi (levo), vrsta 2 – štiri dimne cevi (desno) 
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Slika 86. Prikaz montažnega priključka 
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10.5. PODSTREŠNI DIMNIK – MONTAŽNI PENO-BETONSKI ELEMENTI 
Proizvajalec: Beton Lučko 

 
Slika 87. Segmenta dimnika TIP1 in TIP1a 

  

Predlog montažnega betonskega 
elementa dimnika TIP1 

Predlog montažnega betonskega 
elementa dimnika TIP1a 

Shema izdelave 
opečnega dimnika 
dimenzij 
25x12x6cm, ki je 
bila uporabljena 
za pridobitev 
dimenzij 
betonskega 
montažnega 
elementa TIP1 

Shema izdelave 
opečnega dimnika 
dimenzij 
30x15x6,5 cm, ki je 
bila uporabljena za 
pridobitev dimenzij 
betonskega 
montažnega 
elementa TIP1 

-ojačitev z vlakni 
-lahki ekspandirani glineni agregat 
-teža 1500 kg/m3 

-teža elementov 37 kg 

-ojačitev z vlakni 
-lahki ekspandirani glineni agregat 
-teža 1500 kg/m3 

-teža elementov 56 kg 

Tloris Tloris 

luknja ø40 za 
monolitizacijo 

luknja ø40 za 
monolitizacijo 

Presek A-A Presek A-A 
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Slika 88. Segmenta dimnika TIP2 in TIP2a 

 

 
Slika 89. Segmenta dimnika TIP3 in TIP3a 

  

Predlog montažnega betonskega 
elementa dimnika TIP2 

Predlog montažnega betonskega 
elementa dimnika TIP2a 

Shema izdelave 
opečnega dimnika 
dimenzij 25x12x6 cm, 
ki je bila uporabljena 
za pridobitev dimenzij 
betonskega 
montažnega 
elementa TIP2 

Shema izdelave 
opečnega dimnika 
dimenzij 30x15x6,5 cm, 
ki je bila uporabljena 
za pridobitev dimenzij 
betonskega 
montažnega 
elementa TIP2a 

-ojačitev z vlakni 
-lahki ekspandirani glineni agregat 
-teža 1500 kg/m3 

-teža elementov 85 kg 

Tloris 

-ojačitev z vlakni 
-lahki ekspandirani glineni agregat 
-teža 1500 kg/m3 

-teža elementov 63 kg 
Tloris 

luknja ø40 za 
monolitizacijo 

luknja ø40 za 
monolitizacijo 

Presek A-A Presek A-A 

Predlog montažnega betonskega 
elementa dimnika TIP3 

Predlog montažnega betonskega 
elementa dimnika TIP3a 

Shema izdelave 
opečnega 
dimnika dimenzij 
25x12x6 cm, ki je 
bila uporabljena 
za pridobitev 
dimenzij 
betonskega 
montažnega 
elementa TIP3 

Shema izdelave 
opečnega 
dimnika dimenzij 
30x15x6,5 cm, 
ki je bila 
uporabljena 
za pridobitev 
dimenzij 
betonskega 
montažnega 
elementa TIP3 

-ojačitev z vlakni 
-lahki ekspandirani glineni agregat 
-teža 1500 kg/m3 

-teža elementov 70 kg 

-ojačitev z vlakni 
-lahki ekspandirani glineni agregat 
-teža 1500 kg/m3 

-teža elementov 98 kg 

Tloris Tloris 

luknja ø40 za 
monolitizacijo 

luknja ø40 
za 
monolitizacij
o 

Presek A-A Presek A-A 
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10.6. OJAČITEV ZATREPNIH ZIDOV 
Avtorji: Krešimir Tarnik in Milan Crnogorac 
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Detajl spoja morda kasneje izvedenega sovprežnega 
stropa in ojačenega zatrepnega zidu 
razmerje: 1:10 

25–30 cm 

Nov zatrepni zid 

a = 3–4 cm 

EPS ali XPS 10 cm 

(mogoča) AB tlačna plošča 7,6 cm 

Opaž 2,4 cm 
Obstoječa stena 

Lesen stropnik 22 cm 

spodnji opaž 5 cm 

- Če se izvede sovprežni strop, je treba palice Ø10/15 glede na pozicijo 29 
uviti v sovprežni strop 

- Dimenzija a mora biti 3 do 4 cm, da se lahko palica uvije v ploščo 
- Pozicijo 29 je mogoče namestiti tako, da je krak nameščen pahljačasto 

2,
4 

7,
6 

Opomba 
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DETAJL A 
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DETAJL B 

2Ø14- nastavek na sredini 

2Ø14- nastavek na sredini 

min. 80Ø 

min. 80Ø 

DETAJL C 
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DETAJL B 
Značilen detajl spoja vezi MZZ in lege SK - TIP1 

Pogled 
AB vez 

jekleni čevelj 

2xM12 t=8-10mm 2x2M12 

1.5
d 

1.5
d 

1.5
d 

1.5d 1.5d 

min. 4.5d b+2t min. 4.5d 

Tloris 
2x2M12 

t=
8-

10
mm

 

lb=
mi

n.2
0c

m 

Vod. AB vez 

1.5
d 1.5d 1.5d 

min. 4.5d b+2t min. 4.5d 

slemenska 
lega 

Aksonometrija 

Opomba: 
*minimalna razdalja 3d, upoštevati je treba minimalne razdalje za uporabo pnevmatskega orodja za vgradnjo. 
Vse mere morajo biti določene s statičnim izračunom! 

2x2M12 
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DETAJL B 
Značilen detajl spoja vezi MZZ in lege SK - TIP2 

Pogled 
AB vez 

jekleni čevelj 

2x2M12 

1.5
d 

1.5
d 

t=8-10mm t=8-10mm 

min. 4.5d b+2t min. 4.5d 

Tloris 
Kavlji so pritrjeni 
na armaturo vezi 

2xM12 zvarjeni za pločevino 

Pločevina zabetonirana v AB vez 

Ib=
mi

n.2
0c

m 

Vod. AB vez 

2x2M12 

1.5
d 

min. 4.5d b+2t min. 4.5d 

slemenska 
lega 

Aksonometrija 

Opomba: 
*minimalna razdalja 3d, upoštevati je treba minimalne razdalje za uporabo pnevmatskega orodja za vgradnjo. 
Vse mere morajo biti določene s statičnim izračunom! 
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10.7. DIMNIK IZ TANKOSTENSKIH PROFILOV 
Avtor: Ivan Palijan 

Konstrukcija je na zunanji strani 
obložena z ognjevarnimi ploščami, 
po potrebi pa se lahko prostor okoli 
dimniških cevi na notranji strani zapolni 
s kameno volno. Ta sistem nosilnih 
konstrukcij lahko na vidnih površinah 
dimnika nad streho obložimo z ometom, 
opeko ali drugim materialom v skladu 
s konservatorskimi smernicami. 

Visok in izjemno visok PD je mogoče 
rekonstruirati z izvedbo jeklene obodne 
konstrukcije od podstrešnih tal do 
vrha z lahko jekleno konstrukcijo iz 
tankostenskih profilov. Konstrukcijo 
sestavljajo tankostenski C-profili iz 
pocinkane jeklene pločevine debeline 
0,95 oz. 1,15 mm kakovosti S 550 GD 
v skladu z HRN EN 10346. Pločevine, 
iz katerih so izdelani C-profili, morajo 
biti zaščitene pred korozijo z vročim 
cinkanjem 275 gm/m2 (Z275). 
C-profili tvorijo ravninska paličja po 
obodu dimnika. Mreže so med seboj 
povezane s patentiranimi spojniki. Tako 
se dobi prostorska mrežasta konstrukcija 
z visoko togostjo in majhno težo. Teža 
enega segmenta v dolžini 2,00 m za 
tri dimovodne tuljave znaša približno 
25 kg. Konstrukcija dimnika se lahko 
izvede iz enega dela ali iz več 
segmentov.  

Take segmente je mogoče na podstrešje 
prinesti ročno po stopnicah in se 
montirajo brez žerjava ali gradbenega 
odra. Tako se lahko izdela popolnoma 
nov PD z jeklenimi dimovodnimi cevmi 
ali cevmi iz tehnične keramike. 

 

 

Slika 90. Prerez C-profila 

 

 
Slika 91. Patentirani spojniki 

  

R2.3 20
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20
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janač-1 

enako z druge strani 
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Slika 92. Segment dimnika 
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Slika 93. Konstrukcijski sklop iz lahke jeklene konstrukcije podstrešnega dimnika (LJKPD) 
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10.8. MANSARDNI ZID – JEKLENA 
KONSTRUKCIJA IZ TANKOSTENSKIH 
PROFILOV 
Avtor: Ivan Palijan 

Pri PS večjih višin in dolžin je glavna 
nosilna konstrukcija oblikovana iz 
vertikalnih in horizontalnih mrež iz 
tankostenskih C-profilov, ki tvorijo 
branasto nosilno konstrukcijo pravo-
kotno na ravnino stene. Izračun 
odpornosti PS iz LJK je treba izvesti 
v skladu s HRN EN 1993-1-3 in HRN 
EN 1998. 
LJK je na notranji strani obložen 
z ognjevarnimi ploščami, na zunanji 
strani pa z vlakno-cementnimi ploščami, 
torej z vsemi sloji zidu v skladu s pro-
jektom gradbene fizike in poročilom 
požarne zaščite. Zaključni sloj fasade 
je lahko omet, opeka ali prezračevana 
fasada s poljubnim materialom v skladu 
s konservatorskimi smernicami. Glavne 
prednosti izvedbe PS z LJK so majhna 
teža, montaža brez žerjavov in grad-
benih odrov. 

Prikazan je primer PS s konstrukcijo iz 
tankostenskih lahkih jeklenih profilov. 
LJKPD se lahko izdela iz odprtih 
tankostenskih C-profilov iz pocinkane 
jeklene pločevine debeline 0,95 ali 
1,15 mm kakovosti S 550 GD v skladu 
z HRN EN 10346. Pločevine, iz katerih 
so izdelani C-profili, morajo biti 
zaščitene pred korozijo z vročim 
cinkanjem 275 gm/m2 (Z275). 
Nosilna konstrukcija PS je sestavljena 
iz C-profilov z vertikalami v razmiku 
manj kot 600 mm in s horizontalo na 
razmiku manj kot 1200 mm. 

V več poljih se med vertikale vstavijo 
tudi diagonale, da se v ravnini stene 
oblikuje ravninska toga struktura – 
plošča v ravnini zidu. Vsaka vertikala 
se sidra prek patentirane spojke in 
sidrnega vijaka (navojna palica) M12, 
kvaliteta vijaka 8.8 v temelj zatrepnega 
zidu, prva vertikala pa tudi v vertikalni 
del temelja zatrepnega zidu. Horizontalna 
pritrditev pravokotno na ravnino stene 
je treba izvesti s ponovnim sidranjem 
nosilcev s patentiranimi spojniki in 
sidrnimi vijaki za povezavo C-profilov, 
ki prekrivajo nosilce. 

 

 
Slika 94. Skica tehnične rešitve lahke jeklene konstrukcije podstrešnega dimnika (LJKPD) 

  

Nosilec 

Stena iz profilirane 
pločevine 

Zaključna plast. 
(AQUAPANEL, opeka itd.) 

 
   

Vez 

Detajl sidranja 
stene za vez 
(vertikalno) 

Detajl sidranja 
stene na nosilec 

(podnosilec). 

 
  

 
 

Stena 

Sidranje zida v vez 

Sidranje stene 
na nosilec 

(podnosilec). 
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10.9. ZATREPNI ZIDOVI IZ LESA 
Avtor: Boris Baljkas 

PREDLOG 1. LES + YTONG 

Material: les (jelka, smreka, bor) 4,8/200 mm 
Bloki YTONG iz kataloga (COMPACT, CLASSIC) 
Vijaki za les, vijaki TORX 
Zunanji YTONG omet in akrilna barva. 

Primerno v primeru preureditve podstrešja v bivalni prostor. 

 
  

SHEMA 

STEBRI 

4.8/20 TLA - NOSILCI 
4.8/20 ŠPIROVCI 

OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA 
MANSARDNEGA ZATREPNEGA 
ZIDU (DELNO) PORUŠENI 
TREBA NOV ZATREP 

[15 CM] 

4.8/20 
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DETAJL A 

PODSTREŠJE 

POGLED 

STANOVANJE 

DESKA 24 
TRSTIKA + OMET 

MALTA 
SE PORAVNA 

NA cca 120 cm 
DESKA 24 
OBSTOJE
Ć  
 

4M8/180 
TORX 

 

4M8/180 
TORX 

 

50 cm 

YTONG BLOK 

YTONG OMET 
AKRILNA BARVA 

COMPACT 

YTONG 

4.8/20 
 

4.8/20 

4.8/20 

cca 80 NOSILEC 
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DETAJL A 
POGLED 

IZRAVNALNA MALTA 

4.8/20 

4.8/20 

TORX 

CCA 

4.8/20 

TORX 

YTONG SIDRA ZA BLOK 

4.8/20 
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DETAJL A 

VARIJANTA Z AB VEZJO 

POGLED 
ZATREP 

ZID 

STANOVANJE 

DESKA 24 
TRSTIKA + OMET  
cca 80 NOSILEC 

TALNE PLOŠČE 

PESEK 5 cm 

DESKA 2 .4 

LEPENKA 

4.8/20 

AB 
vez 

Ø12/80 cm 

SIDRO 

50 cm 

PODSTREŠJE 

YTONG BLOK 

4.8/20 

COMPACT 

YTONG OMET 
AKRILNA BARVA 

YTONG 
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DETAJL B POGLED 

SIDRA ZA BLOK 

YTONG BLOK 

COMPACT 
YTONG 

YTONG 
OMET + AKRILNA BARVA 

4.8/20 

4.8/20 NA cca 

TORX 

ŠPIROVCI cca 80 

STREŠNA OPEKA 
DESKA 3/5 

ZRAČNI PROSTOR 5 

FOLIJA 

OSB 18 mm 
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PREDLOG 2. LES + LES 

Material:  les (jelka, smreka, bor) 4,8/200 mm 
zunanja obloga OSB 18 mm + vodoodbojne mavčne plošče, 
plošče Farmacell ali podobno 

Lesena konstrukcija je enaka kot v PREDLOGU 1. 
  

DETAJL B 
POGLED 

SIDRNI VIJAKI 
2M6/150 

4.8/20 

TORX 
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10.10. PRIMER NADZOROVANE 
DEMONTAŽE KUPOLE 
Avtor: Mario Todorić 

Skupna masa stolpa in kupole je 
približno 35 ton. Nosilno konstrukcijo 
same kupole sestavlja lesena 
konstrukcija, ki je podprta in zasidrana 
v opečne zidove stolpa izvedene 
v skupni debelini samo 15 cm, ki so še 
dodatno oslabljeni z izvedbo okroglih 
oken. Stolp kupole na strani stavbe 
proti ulici sloni na zidovih »erkera«, 
nad 4. nadstropjem pa na jeklenih 
traverzah. 

Na križišču Frankopanske ulice in Ilice 
je bila leta 1894 prvotno nad streho 
na samem vogalu nad 4. nadstropjem 
izdelana kupola kot pomemben arhi-
tekturni element stavbe in pomembna 
znamenitost za navedeno območje. 

Kupola je sestavljena iz stolpa tlorisnih 
dimenzij pribl. 4 x 4 m in višine pribl. 
6 m, na katerem je zgrajena lesena 
konstrukcija z opažem iz desk in 
pločevinasto oblogo z dodatno višino 
pribl. 5,5 m. 

 
Slika 95. Današnji in prvotni videz objekta 

Zaradi prvotno šibke nosilne kon-
strukcije iz tankih zidov z obrabljeno in 
oslabljeno malto in ometom, ki se je 
naslanjala na elastične jeklene traverze, 
je prišlo med potresom do precejšnjih 
upogibov in deformacij jeklenih traverz 
ter kritičnih razpok in odklonov v zidovih, 
ki so znašale od 10 do 15 cm. Na delu 
zidu je bila dolžina ležišč za podpiranje 
jeklenih traverz le 1 do 2 cm in je 
obstajala nevarnost, da se bo kupola 
zrušila na objekt ali cesto. 

S padcem kupole s skupno maso okoli 
35 ton z višine dobrih 20 metrov nad 
terenom s poškodovano in neustrezno 
konstrukcijo bi prišlo do opazne porušitve. 
Če bi padla na cesto, bi zagotovo 
nastala velika škoda tako na cestišču 
kot na vgrajeni infrastrukturi: tramvajski 
tir in proge, zasut in obokan potok pod 
ulico, vodovod, odvodnjavanje, plinska 
napeljava ... 
Zaradi kritičnega stanja kupole in pre-
velikega tveganja za delavce takojšnji 
dostop in delo na sami kupoli nista 
mogoča. Upoštevane so bile možnosti: 

• Pritrditev s »pasovi« od zunaj in raz-
piranje z lesenimi oporniki od znotraj 

Ta možnost se je zavrnila, ker delavcem 
ni dovoljen dostop, pri »zategovanju 
s pasovi« pa bi prišlo do porušitve 
v notranjost, z lesenimi razpokami 
v notranjosti pa do porušitve navzven. 

• Nenadzorovano rušenje – z miniranjem 
ali vlečenjem z vrvmi 

To možnost se je zavrnila zaradi možne 
prevelike škode na objektu in cestišču. 

 
Slika 96. Numerični statični model in delovni diagram materialov 

  

Čisti Polyurea TECNOCOAT P-2049 
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Poliesterska vlakna PVC 
TPO 

Hibridna poliurea 

EPDM 
LBM 

Deformacija [%] 
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• Izdelava težkih gradbenih odrov in 
podpor 

Ta možnost se je zavrnila ker bi med 
gradnjo odra in podpor lahko prišlo do 
porušitve in smrti ljudi. 

• Pritrjevanje in odstranjevanje samo 
lesene konstrukcije in pokrova 

Ta možnost se je zavrnila, ker bi zidani 
stolp ob dvigu »kape« razpadel. 

• Ločitev samo »kape«, lesene 
konstrukcije in pokrova 

Ta možnost se je zavrnila, ker bi zidani 
stolp ob dvigu »kape« razpadel. 

• Pritrditev zidanega stolpa z izdelavo 
brizganega betona – »torkretne« 
obloge 

Ta možnost se je zavrnila, ker bi bila 
masa sveže betonske obloge okoli 
3,5 do 4 tone, nevarnost porušitve. 

Naloga je bila najti trden, lahek 
material, ki se nanaša »od daleč« in je 
varen za delavce. 
Na drugih gradbiščih in za druge 
namene (hidroizolacija) se pogosto 
uporablja poseben material, imenovan 
»poliurea«, ki prvotno ni bil namenjen 
ojačitvi zidanih konstrukcij. 

 
Slika 97. Ilustracija testiranja materiala in projektiranja 

 
Material se vgrajuje na varen način, 
zaradi možnosti porušitve, z brizganjem 
s šobami iz košare žerjava, v slojih od 
3 do 5 mm. Po katalogu proizvajalca 
in razpoložljivih diagramih je natezna 
trdnost 28 MPa. 
Izveden je bil kontrolni statični izračun 
za izvedbo ustreznega prevzema lesene 
konstrukcije in demontaže. 

Glede na to, da se material do zdaj ni 
uporabljal za takšne namene, so bili na 
gradbišču izvedeni preizkusi, s pomočjo 
katerih so bile sprejete neposredne 
projektne rešitve (na ulici). Material se 
nanaša s šobami z varne razdalje iz 
košare in pod nadzorom z uporabo 
sodobne tehnologije. Šele po nanosu 
zunanjega in notranjega premaza 
s »poliureo« je bilo hkrati z vgradnjo 
notranjih lesenih distančnikov izvedeno 
kontrolirano zategovanje s »pasovi«. 

 
Slika 98. Nanašanje podloge in zategovanje kupole 

 
Slika 99. Pritrditev kape kupole z lesom od znotraj 
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Ker je lesena konstrukcija oslabljena, se 
»kapa« kupole ojača z dodatno leseno 
konstrukcijo. Odstranjen je bil zidani 
venec ter vstavljeni jekleni profili za 
prevzem in demontažo »kape« kupole. 

Zaradi danih prometnih dimenzij je bil 
del vrha kupole demontiran, da se je 
lahko prepeljala na mesto nadaljnje 
konservatorske obnove. 

Izredne situacije zahtevajo tudi iskanje 
izjemnih in inovativnih rešitev, te pa je 
mogoče doseči le s skupnim delom 
vseh sodelujočih. 

 
Slika 100. Demontaža kupole 

 
Slika 101. Prevoz kupole 

 
Slika 102. Rušenje poškodovanega zidu 
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