
 

 

ČN GODOVIČ TEHNIČNI POGOJI 
 
1. PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE 
 
1.1. Splošno 
 
1.1.1. Prihod na gradbišče oz. delovišče 
 
Pred pričetkom del mora Inženir izvajalcu predložiti imena in naslove lastnikov in najemnikov zemljišč, ki bodo 
posredno ali neposredno vključena v izvedbo del. Izvajalec mora Inženirja štirinajst (14) dni vnaprej pisno 
obvestiti o svojem namenu, da prične z delom na posameznem področju lastništva ali najema. 
Izvajalec mora voditi evidenco o datumih svojega prihoda in odhoda z vseh posesti in zemljišč vsakega 
posameznega lastnika ali najemnika, skupaj z datumi gradnje in odstranitve ograje in mora predložiti kopije 
teh dokumentov Inženirju, kadar ta to zahteva. 
Podobno evidenco, ki mora biti opremljena z vsemi pripadajočimi dokumenti, mora izvajalec voditi tudi v zvezi 
s cestami, peš potmi in prehodi. 
 
1.1.2. Ogled glavnih cest, posesti, zemljišč in polj 
 
Izvajalec se mora, v sodelovanju z Inženirjem, z upravljalcem cest, lastniki ali najemniki dogovoriti za oglede v 
zvezi s stanjem glavnih cest, jarkov, posesti, zemljišč in polj, ki bi bili lahko prizadeti pri izvedbi del in pridobiti 
potrebna soglasja. 
Zapisnik o ogledu velja za resnično in natančno poročilo o stanju, razen če izvajalec obvesti Inženirja, da je že 
pričel s posegom, ki bi lahko poškodoval glavne ceste, odvodne konstrukcije, posesti, zemljišča ali polja. 
 
1.1.3. Začasna ograja 
 
Če je kakšen delovni objekt postavljen na zasebnem zemljišču, mora izvajalec, v skladu z 
dogovorom z lastnikom zemljišča postaviti začasno ograjo. Izvajalec mora redno pregledovati in vzdrževati 
vse ograje in popraviti vse poškodbe na njih brez odlašanja. 
Izvajalec mora omogočiti vstop v začasno ograjen prostor najemnikom zemljišč, če je to potrebno. Zemljišče 
mora biti ograjeno z začasno ograjo, dokler je izvajalec ne zamenja s stalno ograjo oz. dokler izvajalec ne 
dokonča del na tem delu zemljišča in vzpostavi prvotnega stanja. 
 
1.1.4. Nastanitev v času izvajanja del 
 
Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase in za Inženirja. V teh prostorih mora poskrbeti 
za ogrevanje, razsvetljavo, čiščenje in vzdrževanje do zaključka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev 
morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma pričetka 
del. Podrobnosti v zvezi z nastanitvijo in opremo so opisane v točki 18 splošnih zahtev. 
Telefonske linije za inženirja morajo imeti ločeno digitalno povezavo z javno telefonsko mrežo in morajo 
zagotavljati zasebnost pri pogovorih. 
Izvajalec mora Inženirju za njegovo izključno rabo priskrbeti orodja (ki morajo biti nova), naprave, zaščitna 
oblačila, gumijaste škornje in uslužbence, ki jih bo potreboval za preverjanje napredka pri izvajanju del, 
testiranje, nadzor in druga opravila. 
 
1.1.5. Plakatiranje in oglaševanje 
 
Izvajalec ne sme sam lepiti kakršnih koli plakatov in oglaševati na delovišču ali to dovoliti drugim, brez 
pisnega pristanka Inženirja v skladu z veljavnimi občinskimi odloki. 
 
1.1.6. Nasprotja z zemljiškimi interesi 
 
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča in mora tudi svojim uslužbencem 
prepovedati vstop na tuje zemljišče, razen če se ne dogovori za uporabo dodatnih površin. Izvajalec ne sme 
ovirati nobene športne, ribiške ali druge dejavnosti na ali poleg delovišča, če to ni neizogibno potrebno za 
izvedbo pogodbenih del. Preden poiskusi uveljaviti kakršno koli pravico, za katero se je sam dogovoril, v zvezi 
z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovišča, mora o tem pisno obvestiti 
Inženirja. 
 



 

 

1.1.7. Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij 
 
Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi prišel v nasprotje z lastniki ali najemniki v 
zvezi z dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti Inženirja in lastnike ali najemnike pred 
pričetkom sezone ter štirinajst dni pred izvajanjem del in mora Inženirju pisno potrditi, da se je dogovoril o 
alternativnih rešitvah. 
 
1.1.8. Postopek za pritožbe in odškodninski zahtevki 
 
Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti Inženirja o podrobnostih vseh odškodninskih zahtevkov ali opozoril o 
nameravanih odškodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se mora v skladu s 
pogodbo zavarovati naročnik, prav tako pa mora tudi Inženir posredovati izvajalcu vse takšne zahtevke in 
opozorila, ki jih prejme neposredno Inženir ali naročnik. 
Takšna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritožbami, ki jih prejme eden ali drugi. 
Izvajalec mora takoj pisno obvestiti Inženirja o vsaki škodi ali poškodbi, ki nastane pri izvajanju del. Vso 
povzročeno škodo, ki ni predmet gradnje in ni zajeta v služnostnih pogodbah, je dolžan poravnati izvajalec. 
 
1.1.9. Zavarovanje proti poškodbam 
 
Izvajalec mora spoštovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poškodbi cest, posestev, 
zemljišč, dreves in ostalega in se mora v času izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki in 
najemniki. 
Če mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblaščenega podjetja, 
pooblaščenega upravljalca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti začasno podporo in delati 
okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poškodbi, iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi 
nemoteno delovanje. 
V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakršno koli poškodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen način 
takoj obvestiti Inženirja, pooblaščeno podjetje, pooblaščenega upravljalca opreme ali ceste ali lastnika 
opreme ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poškodovane opreme ali voda. 
Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe 
stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj 
do konca garancijskega obdobja. 
 
1.1.10. Obstoječe napeljave 
 
Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih napeljavah, vključenih v razpisno 
dokumentacijo. Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljalci napeljav 
preden začne z izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natančno lego obstoječih napeljav, ki bi 
lahko povzročile škodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko poškodoval pri izvedbi del. Stroške usklajevanja nosi 
izvajalec del. Če izvajalec ugotovi, da obstaja kakšna napeljava, ki ni omenjena v pogodbi, mora o tem takoj 
pisno obvestiti Inženirja. Izvajalec mora v načrt splošne razporeditve vnesti lege vseh obstoječih napeljav in 
dati kopijo načrta na razpolago 
Inženirju. 
Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. Če bi do 
poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo Inženirja in ustreznega organa, na 
svoje stroške izvesti popravila. 
Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna podjetja v 
dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo 
potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi Inženirja za dovoljenje.  
 
1.1.11. Prometna ureditev 
 
Preden izvajalec prične z delom, ki bo potekalo na ali bo oviralo uporabo, katerekoli ceste, se mora o 
predlagani metodi dela dogovoriti z Inženirjem, upravljalcem cest, občino in policijo ter od njih pridobiti 
dovoljenje za zaporo ceste. Ves čas izvedbe del mora izvajalec sodelovati z upravljalcem cest, občino in 
policijo glede del ali dostopa na katerokoli cesto. 
Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih z upravljalcem cest, občino ali policijo obveščati Inženirja. 
Če je zaradi izvedbe del potrebno začasno urediti obvoz na cestišču ali prestaviti pločnik ali kakšno drugo 
javno pot, mora izvajalec poskrbeti za obvoz in vzdrževati alternativno pot, ki je sprejemljiva za Inženirja in ki 
mora pričeti obratovati preden izvajalec zapre obstoječo pot. Če so potrebne zapornice ali druga prometna 



 

 

ureditev, jih mora izvajalec priskrbeti in vzdrževati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto oz. vrstami 
motornega prometa ali pešcev, ki jih bodo morali uporabljati. 
Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe (pranje vozil in cestišč), da bi preprečil, da bi vozila, ki prihajajo 
na delovišče in ga zapuščajo, nanašala blato ali drugo nesnago z delovišča na sosednje ceste in poti in mora 
v najkrajšem možnem času odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. Izvajalec ne sme 
nikoli ovirati prometa na dolžini, daljši od sto metrov na kateremkoli delu glavne ceste, razen če se o tem z 
ustreznimi organi dogovori Inženir. Če se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora izvajalec poskrbeti 
za ustrezen sistem nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi. O načrtu prometne ureditve se 
mora izvajalec dogovoriti s pristojnimi organi. 
Izvajalec mora pustiti svojo telefonsko številko, na kateri je dosegljiv tudi ponoči, na policijski postaji ali centru 
za obveščanje, v vsakem kraju, kjer trenutno izvaja gradbeno dejavnost. 
 
1.1.12. Urejenost delovišča 
 
Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne očistiti vso raztreseno umazanijo, gramoz 
ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Čiščenje vključuje pranje z vodo, čiščenje s krtačami 
in če je potrebno tudi ročno čiščenje, da bi dosegli potrebno čistočo, primerljivo s sosednjimi ulicami, kjer se 
promet na in iz delovišča ne odvija. 
Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, jarkov, 
kanalov, kažipotov in mora spet vzpostaviti prejšnje stanje, takoj ko dokončno spet zasuje položene vode in 
objekte. 
Izvajalec ne more dobiti potrdila o prevzemu dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in 
odpadnega materiala z delovišča in dokler na delovišču ne vzpostavi prejšnjega stanja, na način, sprejemljiv 
za Inženirja. 
 
1.1.13. Dela, ki vplivajo na vodotoke 
 
Izvajalec mora pisno obvestiti Inženirja štirinajst dni preden namerava pričeti z deli, ki vplivajo na vodotoke, ne 
glede na to ali gre za tekočo ali stoječo vodo ali suho strugo. 
Prav tako mora obvestiti upravljalca –ARSO in se dogovoriti za ustrezen nadzor. 
Izvajalec je ves čas odgovoren za vzdrževanje vodotokov znotraj delovišča v učinkovitih delovnih pogojih. 
Izvajalec mora uporabiti vse praktične ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo Inženirja, da bi preprečil 
kopičenje blata ali drugega materiala v in onesnaženje vseh obstoječih vodotokov, prekopov, jezer, 
rezervoarjev, vrtin ali zajetij, zaradi svojega delovanja. 
 
1.1.14. Dogovori za nujne primere 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega časa, da bi 
opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pričetemu delu. Inženir mora imeti ob vsakem času na 
voljo seznam z naslovi in telefonskimi številkami izvajalčevega osebja, ki je trenutno odgovorno za 
organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo za nujne 
primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene. 
 
1.1.15. Moteči objekti 
 
Načrti za izvedbo morajo v največji možni meri vključiti obstoječe nad- in podzemne objekte. Izvajalec mora 
pred poškodbami zaščititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so postavljeni v okvirih zahtev 
naročnika. V primeru, da mora izvajalec obstoječe zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakšne druge gradnje 
odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti začetno stanje, ki je 
sprejemljivo za lastnika posesti ali najemnika in Inženirja. 
Predstavnik izvajalca mora Inženirja obvestiti o vseh poškodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, ki jih bo 
opravil. Če obstoječe gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti Inženirja, preden nadaljuje 
z gradnjo. Če izvajalec o takšnem primeru ne obvesti inženirja, to dela na lastno odgovornost. 
 
1.1.16. Napeljave za uporabo na delovišču 
 
Izvajalec si mora na lastne stroške priskrbeti električno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod 
pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovišču in mora priskrbeti, vzdrževati in po 
zaključku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za 



 

 

izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno količino sveže pitne vode na delovišču. Vse električne 
inštalacije v začasni električni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 
 
1.1.17. Zaščita pred požari in njihovo preprečevanje 
 
Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zaščite in preprečevanja požarov. Priskrbeti in vzdrževati mora 
ustrezno protipožarno opremo. Držati se mora veljavnih predpisov za preprečevanje požarov. 
 
1.1.18. Dostop uradnih oseb 
 
Pooblaščene državne in občinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem času omogočen vpogled v izvedbo 
del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. 
Izvajalec mora uradnim osebam omogočiti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi 
predstavnikom izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda in oskrbe s pitno 
vodo na območju, kjer se izvajajo dela, katerih predstavniki lahko od časa do časa zahtevajo dostop na 
delovišče zaradi nadzora napredovanja del. 
 
1.1.19. Poškodbe dostopnih cest 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poškodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, pešpoteh in kolovozih, ki jih 
bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovišča, minimalne in je odgovoren za stroške 
popravil, potrebnih za vzpostavitev prejšnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali pešpoteh na način, ki je 
sprejemljiv za Inženirja in lastnika oz. nadzorni organ. 
 
1.1.20. Sanitarije 
 
Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemičnih stranišč na delovišču. Stranišča morajo biti ustrezne vrste in 
izvajalec jih mora ves čas vzdrževati v higienskem stanju. Kemična stranišča morajo biti ustrezno zgrajena, 
tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju škodljivega onesnaženja. Po zaključku del mora 
izvajalec stranišča odstraniti in na področju, kjer so bila postavljena, ponovno vzpostaviti prvotno stanje. 
 
1.1.21. Pravica do uporabe zemljišča 
 
Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča ali na druga področja, za katera se 
dogovori in mora tudi svojim delavcem naročiti, da se držijo tega. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje 
vseh svojih orodij in odpadkov s področij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen prehod. 
Izvajalec mora sam določiti kolikšen prostor potrebuje v vsakem posameznem primeru. 
Izvajalec je odgovoren za vsako poškodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je določil naročnik za 
izvajalčevo uporabo. Preden bo Inženir podpisal končni obračun, mora izvajalec naročniku predložiti pisna 
potrdila od lastnikov zemljišč, s katerimi se je sam dogovoril za pravico uporabe in prehoda preko zemljišča in 
lastnikov zemljišč, na katera je izvajalec iz kakršnegakoli razloga razširil svojo dejavnost, da je na zemljiščih 
spet vzpostavljeno prejšnje stanje. Predvideno je, da se dovoljenja za pravico uporabe in prehoda preko 
zemljišč in ostala dovoljenja pridobijo pred začetkom gradbenih del. Če se pridobivanje potrebnih dovoljenj 
zavleče, mora izvajalec svoje delo načrtovati tako, da bo svoje dejavnosti omejil na področja, za katera ima 
dovoljenja ali jih ne potrebuje, vse dokler potrebnih dovoljenj ne pridobi. 
Preden bo Inženir podpisal končni obračun, mora izvajalec naročniku predložiti tudi pisna potrdila vseh 
lastnikov zemljišč za obseg, ki ga je določil naročnik za izvajalčevo uporabo, da je na zemljiščih spet 
vzpostavljeno prvotno stanje. 
 
1.1.22. Odlagališča za odpadke 
 
Za izvajalca niso predvidena odlagališča za odpadke, zato se mora, v dogovoru z Inženirjem, sam, na svoj 
strošek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvečnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni dovoljeno. 
Pri pripravi projektne dokumentacije mora izvajalec izdelati načrt ravnanja z odpadki, ki nastanejo na 
gradbišču. 
 
1.1.22a V primeru rušitvenih del tj. rušitve objekta ali dela objekta mora izvajalec dostaviti (izdelati oz. 
pripraviti) elaborat rušitve in ravnanja z gradbenimi odpadki za a poseg, 
1.1.22b Izvajalec mora pripraviti načrt ureditve gradbišča. 
 



 

 

1.1.23. Začasna dela 
 
Izvajalec mora na svoj strošek poskrbeti, da bodo začasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska 
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plošče, gradnja začasnih nepropustnih bazenov za 
vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in učinkovito izvedbo in izgradnjo del in 
tudi vsa druga priložnostna dela, izvedena na primeren način. 
 
1.1.24. Nadzor 
 
Vsa dela mora s strani izvajalca nadzorovati oseba, sprejemljiva za Inženirja. Izvajalec se mora z Inženirjem 
dogovoriti o številu delovnih skupin, za katere bo zadolžen posamezen nadzornik, kar pa je odvisno tudi od 
drugih okoliščin. 
 
1.1.25. Ublaževanje neprijetnosti 
 
Izvajalec mora sprejeti ukrepe, za katere Inženir smatra, da so sprejemljivi in potrebni za zmanjšanje 
neprijetnosti, ki jih povzročajo prah, hrup ali drugo. V sušnih obdobjih lahko Inženir od izvajalca zahteva, da 
vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste pa vsaj enkrat dnevno. 
Izvajalec bo ceste polival ob primernem času, o čemer se bo dogovoril z Inženirjem. Izvajalec mora biti še 
posebej pozoren na škodo, ki jo lahko na poljih povzroči prah. Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, 
da prepreči škodo, ki jo povzroča prah, ki nastaja pri izvajanju pogodbenih del. 
Izvajalec bo spoštoval vse dogovore (služnostne pogodbe), ki jih bo sklenil naročnik z eno ali več osebami, v 
zvezi z uporabo zemljišč in izvedbo del. Če bo izvajalec želel, bo dobil kopije vseh dogovorov v zvezi s tem. 
 
1.1.26. Strošek 
 
Projekte za izvedbo bo izvajalec dobil od naročnika, pred podpisom pogodbe mora pogodbeni izvajalec 
celotno dokumentacijo pregledati in podati izjavo, da Je dokumentacija popolna in da ni zadržkov za izvedbo 
objekta po PZI načrtih. Pogodbeni izvajalec pa je dolžan izdelati celotno PZI dokumentacijo glede na 
ponujeno tehnologijo, če se ta razlikuje od projektirane. 
Ponujena tehnološka rešitev ne sme vplivati na GD in na zahtevane izpuste v ponikovalno polje oz. ponor 
 
2. ZEMELJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PREJŠNJEGA STANJA 
 
2.1. Splošno 
 
Pred pričetkom del ali med izvedbo izkopov mora pogodbeni izvajalec naročiti izvedbo geomehanskih 
raziskav, komplet z izdelavo poročila. 
Kategorijo izkopov potrdi nadzornik (inženir) ali geomehanik. 
 
V zemeljska dela spadajo 
 
• vsi izkopi zemljin in kamnih z nakladanjem, prevozom na začasno ali trajno deponijo ter ureditvijo 

deponije  
• priprava in utrditev temeljnih tal 
• odvodnjavanje gradbenih jam v času gradnje (gravitacijsko z jarki ali s črpanjem) 
 
• sanacije neustreznih temeljnih tal z izsuševanjem, kemičnim stabiliziranjem ali zamenjavo neustreznih tal, 

delno ali v celoti 
• izvedba nasipov in zasipov 
• oblikovanje terena v projektirano ali prvotno stanje 
• humuziranje in zasejanje travnatih površin 
• izvedba nevezane nosilne plasti v območju povoznih površin 
 
Izvajalec mora izkope in zasipe izvesti v skladu z ustreznimi standardi, predpisi in zakonskimi zahtevami. 
Zgornjo plast zemlje mora odstraniti z gradbenih področij in jo začasno deponirati. Izkopano zemljo mora 
skladiščiti v skladu z njeno kakovostjo za poznejšo uporabo. Zasipi morajo biti izvedeni v plasteh in zgoščeni 
do predpisane zgoščenosti, razen v območjih, kjer v projektu zgoščanje ni predvideno. Debelino plasti določi 
geomehanik. 



 

 

Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega področja in za zamenjavo na gradbišču ponovno 
nasipati v enakomernih plasteh. Zgoščenost zemljine mora izvajalec preveriti in dokazati z meritvami 
zgoščenosti v ustreznih intervalih, v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami Inženirja. 
Količine zemlje potrebne za zasipanje gradbenih jam, morajo ustrezati nasipom in obliki zunanje ureditve. Če 
je potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti ročno. Zgoščenost nasipov in zasipov iz nevezljivih zemljin 
mora znašati minimalno 98% modificiranega proctorjevega preskusa (MPP), vezljivih zemljin pa minimalno 
98% standardnega proctorjevega preskusa (SPP). 
Neprimerna ali odvečna zemljina postane izvajalčeva lastnina. Izvajalec mora najti ustrezno zemljišče za 
odlaganje le-te, za katero mora dobiti uradno soglasje, odgovoren je za ustrezno odstranjevanje in vse 
stroške v zvezi s tem. 
Izvajalec pri odločitvi katera zemljina je primerna za skladiščenje in katero mora odstraniti, v vsakem primeru, 
potrebuje soglasje Inženirja. 
 
2.2. Čiščenje/priprava gradbišča 
 
Čiščenje/priprava gradbišča pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za razčiščevanje zemljišča, na katerem bo 
izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbišča med opravljanjem dela, kot tudi 
vzdrževanje opreme in podobno v času gradbenega procesa in odstranjevanje ter transport te opreme po 
opravljenem delu. Za čiščenje/pripravo gradbišča je odgovoren izvajalec in vključuje tudi podiranje vseh 
obstoječih objektov in stavb, ob pričetku izvajanja del. Izvajalec ne sme podreti ali odstraniti nobenega objekta 
brez pisnega dovoljenja Inženirja in gradbenega dovoljenja za rušenje, če je potrebno. 
 
2.3. Izkopavanja 
 
Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzroča škode ali pokvari zgornjega sloja pri 
izkopavanjih. 
Brežine izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje 
odvečnega izkopanega materiala, vendar z delovišča ne sme odstraniti nobenega materiala, ki je primeren za 
ponovno uporabo pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem Inženirja. 
Izkopavanja se smejo izvesti samo s pristankom Inženirja. Ko izvajalec opravi izkop natančno v skladu s profili 
ali dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti Inženirja in mu omogočiti pregled 
opravljenega dela. Izvajalec mora odprte izkope vzdrževati v ustreznem stanju in mora popraviti posledice 
poškodb, ki bi nastale zaradi vremenskih vplivov. 
 
Spodnja pravila se nanašajo na vsa izkopavanja: 
 
• izvajalec mora omejiti premike zemljišč, ki mejijo z zemljišči, kjer izvaja izkopavanje, da bi zagotovil 

stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bližnjih objektov in napeljav. 
• če je potrebno izsuševanje in če ga izvajalec izvede v kakršni koli obliki, potem  mora  zagotoviti, da 

bodo njegovi postopki sprejemljivi za Inženirja in v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. 
Izvajalec mora pripraviti in predložiti Inženirju načrte za vsa izkopavanja, razen za manjša dela, za katera 
Inženir smatra, da načrti niso potrebni. Izvajalec mora štiri tedne pred pričetkom izkopavanj obvestiti ustrezen 
organ o globini izkopavanj, materialih in postopkih za odstranitev odpadkov od izkopavanj. 
 
2.4. Temeljenje 
 
Izkope za temelje stavb mora izvajalec izvesti do ustrezne globine v skladu z načrti. Temeljna tla mora utrditi v 
skladu z zahtevami geomehanskega poročila. 
Če v načrtih ni drugače določeno, morajo biti objekti temeljeni pod globino zmrzovanja (vsaj 1,00 m pod 
zgornjim nivojem terena). Dopustno nosilnost temeljnih tal in ustreznost predvidenega načina temeljenja 
zatečena tla preveri geomehanik in po potrebi predpiše dodatne ukrepe. Podstruktura drugih zgradb mora biti 
zgrajena v skladu z veljavnimi standardi. 
Ozemljitev temeljev mora biti izvedena tako, da so izvodi priključeni na vodnik za izenačevanje potencialov 
(ozemljitveni trak). Da bi zagotovil zmanjšanje razlik v napetosti na minimum, mora izvajalec priključiti vodnik 
za izenačevanje potencialov na ozemljitveni sistem, cevi za ogrevanje, zaščitne vodnike, telekomunikacijski 
sistem, plinovodne in vodovodne cevi, zunanjo razsvetljavo, ograjo in podobno (vse kovinske mase). 
Med izvedbo zemeljskih del in temeljenja mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. 
Glede na rezultat geomehanskih raziskav in zaključkov je pogodbeni izvajalec dolžan dopolniti ali pa naročiti 
projektantu dopolnitve načrta gradbenih konstrukcij. 
 



 

 

2.5. Nadzor podtalnice 
 
Izvajalec mora s testiranji ugotoviti tok podtalnice ali voda, ki se nahajajo med plastmi kamnin na gradbišču. 
Izvajalec mora poskrbeti tudi za gradnjo odvodnega sistema in izsuševalnih naprav. 
Izvajalec je odgovoren za tehnično izvedbo (npr. nižanje nivoja podtalnice, odprti odvodni kanali). Vendar pa 
mora izvajalec tip instalacije, ki jo bo izvedel, uskladiti z navodili Inženirja. 
Zadovoljiti mora naslednje zahteve: 
Površinski tokovi in vode, ki pronicajo v zemljišče morajo biti vključene v kalkulacije za odvodni sistem. Motnje 
pri preskrbi z vodo na področju gradbišča morajo biti zmanjšane na minimum. 
Bistveno je, da izvajalec vzdržuje stalno pravilno delovanje odvodnega sistema, z inštalacijo dodatnih črpalnih 
postaj in pomožnega generatorja. Izvajalec lahko odstrani odvodni sistem samo z dovoljenjem Inženirja. 
Izvajalec mora navesti obseg, učinkovitost in varnost odvodnega sistema. Dokazati mora, da predlagani 
sistem ustreza namenu. Odkloni od načrtov so dovoljeni samo z dovoljenjem Inženirja. 
 
Odtočni kanali in jaški za zaščito črpalke morajo biti zgrajeni tako: 
 
• da bodo pri odprtih odvodnih sistemih, kolikor je le mogoče, preprečevali, da bi v sistem zašli delci 

zemlje, 
• da bodo s pomočjo jaškov za zaščito črpalke povsem preprečili vdor delcev zemlje v primeru znižanja 

nivoja podtalnice. 
 
Zahtevani odtočni kanali za zaščito črpalke morajo biti dovolj veliki in v globini, ki zagotavlja ustrezen nagib za 
preskrbo z vodo. Izvajalec je odgovoren za odvod podtalnice. Če je za odvajanje podtalnice potrebno plačati 
izvajalcu javne gospodarske službe, mora to plačati izvajalec. 
 
2.6. Jarki 
 
Izvajalec mora dela opraviti brez motenj na okoliških zemljiščih. Posebno pozornost mora nameniti 
vzdrževanju stabilnosti. Dela mora izvesti pazljivo, da bi zagotovil, da bodo izpostavljene površine ostale tako 
zdrave kot narava materiala dovoljuje. 
Da bi zaščitil vse končne površine pred poškodbami, mora izvajalec kopati 150 mm nad potrebno globino in 
ostanek odstraniti neposredno pred izvedbo zaključnih del. Če pa je končna površina poškodovana ali je 
izvajalec zaradi svoje nemarnosti dovolil, da se je poškodovala, mora odstraniti ves material, ki je po mnenju 
Inženirja neustrezen in ga, na svoj strošek, zamenjati z ustreznim. 
 
2.7. Izkopavanje jarkov 
 
Za izkopavanje jarkov mora izvajalec uporabljati ročno orodje in odobreno mehansko opremo, pri tem pa 
mora paziti, da čim manj poškoduje brežine in dno izkopa. Jarki za cevi morajo biti izkopani do zadostne 
globine in širine, ki omogoča, da cevi in spoji ter podstavki in varovalne obloge zanje lepo ležejo vanje. 
Luknje za spoje mora izvajalec izkopati ročno pod ležiščem jarka ali v ležišču (če je tako navedeno), da bi s 
tem zagotovil, da je vsaka cev podprta po vsej svoji dolžini. Luknje za spoje morajo biti dovolj velike, da 
zagotovijo zadovoljivo izdelavo spoja. Po izvedbi vsakega spoja, morajo biti luknje za spoje pravilno zasute in 
ročno utrjene. Izvajalec mora izkopavanje jarkov izvesti na varen način, tako da so brežine jarka ustrezno 
utrjene in stabilne. 
Izvajalec mora pustiti prazen ustrezen prostor med robom izkopanine in notranjim delom zaščitnega nasipa za 
vzdrževanje stabilnosti izkopanine. Jarkov izvajalec ne sme izkopavati veliko pred polaganjem cevi in biti 
morajo dovolj široki, da omogočijo, da se predhodno in učinkovito spajanje izvede v suhih pogojih. Izvajalec 
mora predvideti tudi prostor za podstavke in zaščitne obloge. Če morajo biti cevi položene neposredno na dno 
jarka, mora izvajalec zravnati in nivelirati površino, da bi zagotovil enakomerno polaganje cevovoda in 
odstraniti vse zunanje snovi, ki bi lahko poškodovale cev ali premaz cevi. 
V jarkih za cevi, če je le mogoče, ne sme biti površinskih voda ali podtalnice. Kadar mora izvajalec opraviti 
izkopavanja na cestišču ali asfaltiranih površinah za pešce, mora najprej zarezati v asfalt ali drugo zgornjo 
plast, da natančno določi rob, na način, ki ga odobri Inženir, 
izkopati material za utrjevanje in ga uskladiščiti, da se ne bi pomešal z ostalim materialom, ki ga bo izkopal, 
ker ga bo moral pozneje spet uporabiti za zasipavanje in za vzpostavitev prejšnjega stanja ali pa ga bo moral 
odstraniti po navodilih Inženirja. 
Brez izrecnega dovoljenja Inženirja izvajalec ne sme nikoli izkopavati predolgih ali pretirano dolgih jarkov, 
glede na ustreznost lokacije delovišča, na glavnih cestah. Takoj ko položi en del napeljave, mora ta del zasuti 
in spet vzpostaviti prejšnje stanje in ves odvečen izkopan material odstraniti z delovišča, ves material ki ga 



 

 

potrebuje za gradnjo, pa mora premikati naprej, kot teče postopek dela, tako da bo glavna cesta, na kateri s 
svojim delom ovira promet, spet uporabna v najkrajšem mogočem času. Izvajalec mora izvesti vse varnostne 
ukrepe, s katerimi bo preprečil lomljenje robov jarka. 
Kadar izvajalec izkopava jarke na drugih površinah, mora najprej odstraniti vso travo in zgornjo plast zemlje 
ali če ni trave, vso zgornjo plast zemlje, v širini jarka in jo uskladiščiti ločeno od ostalega izkopanega 
materiala, da jo bo pozneje lahko spet namestil na isto mesto. 
Ostali izkopani material mora izvajalec uskladiščiti tako, da ne bo ležal na zgornji plasti zemlje in da ne bo 
povzročil več škode, kot je nujno potrebno in da ne bo vplival na primernost zgornje plasti zemlje bolj kot je 
nujno potrebno. 
Izvajalec mora, po navodilih Inženirja, ročno ali strojno izkopati poskusne luknje, kolikor jih potrebuje, da bi 
ugotovil položaje vseh zakopanih napeljav. Poskusne luknje mora izvajalec, po pregledu Inženirja, spet zasuti 
in na tej površini vzpostaviti prejšnje stanje. 
 
2.8. Vzdrževanje jaškov 
 
Do poteka pogodbenega roka mora izvajalec redno nadzorovati jaške ter jih vzdrževati sam ali v skladu s 
pogodbo. Mora zagotoviti varnost ljudi. Kadar pride do poslabšanja terena (če to opazi izvajalec pri pregledu 
ali kdo drug) mora izvajalec takoj na svoje stroške zagotoviti prejšnje stanje z odobritvijo Inženirja. 
 
2.9. Travnate površine za vzpostavitev prejšnjega stanja 
 
V drugih obdobjih leta izvajalec ne sme rezati travnatih površin. Plast zemlje pod travnatimi površinami mora 
biti takšna, da bo zaključna travnata plast po opravljenem teptanju v istem nivoju z okoliškimi površinami. 
 
2.10. Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo 
 
Zgornja plast zemlje pomeni tisto plast zemlje na površini, na kateri uspeva vegetacija. Zgornja plast zemlje 
mora biti uskladiščena ločeno od ostalih izkopanih materialov. 
 
2.11. Ravnanje z vodo 
 
Izvajalec ne sme dovoliti, da bi se voda izlila na katerikoli del gradbišča, razen če ni tako določeno v pogodbi. 
Vodo, ki prihaja iz odvodnega sistema, mora odvajati ali črpati na dogovorjeno mesto. Vsi potrebni zbiralniki 
odpadne vode morajo biti, če je le mogoče, nameščeni izven področja, izkopanega za stalna dela in jih mora 
izvajalec zapolniti s pustim betonom do nivoja spodnjega dela okoliških stalnih del. 
Izvajalec mora upoštevati vse varnostne ukrepe, da prepreči kakršnokoli poškodbo sosednjih zemljišč zaradi 
procesa izsuševanja. Izvajalec se ne sme zanašati na črpanje iz odvodnih zbiralnikov kot na edini pripomoček 
za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z vodo, razen če mu tega ne dovoli Inženir. 
Izvajalec mora nadzorovati način in kakovost ravnanja z vodo s pomočjo črpanja iz odvodnih zbiralnikov, tako 
da po mnenju Inženirja, ne bo negativnih vplivov na izvedbo del ali na katero od sosednjih posestev. Izvajalec 
mora imeti pisno soglasje Inženirja za odvajanje vode iz izkopanih predelov. 
 
2.12. Zasipavanje 
 
Izvajalec mora zasuti predel, kjer je končal z delom, takoj po opravljenem delu, če je to le mogoče. Vendar pa 
se zasipanja ne sme lotiti, dokler opravljena dela ne dosežejo zadostne trdnosti, da zdržijo vse obremenitve, 
ki jim bodo pozneje izpostavljena. Pri zasipavanju stalnih objektov, se mora izogniti neenakomernemu 
obremenjevanju in poškodbam. 
 
Če so bile izkopanine podprte in je treba podpornike odstraniti, jih mora, če je le mogoče, odstranjevati 
postopno, usklajeno s postopkom zasipavanja, tako da do največje možne mere prepreči nevarnost podiranja 
in da vse praznine, ki ostanejo po odstranitvi podpornikov, pazljivo zapolni in stepta. 
Objektov za zadrževanje vode ne sme zasipati, dokler niso zadovoljivo preizkušeni oz. dokler za zasip ne dobi 
soglasja Inženirja. Če izvajalec dobi soglasje Inženirja za zasipavanje zidov objekta, preden so bili zadovoljivo 
preizkušeni glede nepropustnosti za vodo, mora izvajalec kriti stroške izkopavanja in zamenjave zasipnega 
materiala, ki bodo potrebni za preizkus neprepustnosti in posledičnega popravila. 
Pri gradnji nasipov mora izvajalec upoštevati sesedanje. Zgoščanje nasipov lahko izvede le, če so sosednji 
objekti sposobni zdržati dodatne obremenitve, ki jim bodo izpostavljeni. V primeru sesedanja mora izvajalec, 
na svoj strošek, uporabiti ustrezno metodo dela, s katero bo dvignil nasipe do zahtevanih nivojev, za kar mora 
dobiti soglasje Inženirja. 



 

 

Zasip pod objekti mora biti ustrezno zgoščen, dobro splaniran, nevezljiv material.  
 
Izvajalec potrebuje manjši ročni teptalec, da zagotovi, da bodo materiali dobro steptani vse do robov izkopa. 
 
2.13. Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, krožnih poteh in robnikih 
 
Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, peš poteh, kolesarskih stezah in robnikih mora biti 
zagotovljena. Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na ulicah in cestah v skladu z načeli dobrega 
gospodarjenja, struktura pa mora biti enaka ali boljša od prvotne. 
 
2.14. Vzpostavitev prejšnjega stanja na vzdrževanih glavnih cestah 
 
Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na nedokončanih cestah in pešpoteh z istim materialom, na 
kakršnega je naletel med izkopavanjem, razen če Inženir zahteva drugače in mora spet nasuti izkopan 
material v pravilnem vrstnem redu v dobro utrjenih plasteh. 
Asfaltne ceste se ponovno asfaltirajo po celotni širini cestišča na tehnično ustrezen gornji ustroj. Noben 
pločnik ne sme biti spremenjen v prejšnje stanje, dokler Inženir ne poda mnenja za slednje. V prejšnje stanje 
se lahko pločnik vrne le pod pravilnim, predpisanim načinom. 
 
2.14.1. Vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču 
 
Za zaključna dela na neutrjenem zemljišču mora izvajalec odstraniti površinski sloj prizadetega zemljišča do 
globine najmanj tristo milimetrov, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa mora pognojiti in 
vzpostaviti stanje zemlje, kolikor je le mogoče enako prvotnemu stanju zemlje. 
Površine, ki bodo zasajene s travo, morajo biti pokrite s fino orno zemljo, z njih morajo biti odstranjeni kamni 
in zunanji materiali, večjih od petdeset milimetrov. Seme mora biti posejano v ustreznih letnih časih, 
enakomerno razporejeno in posejano v količini, ki ni manjša od 10 g/m2 na ravnih površinah in 30 g/m2 na 
pobočjih. Površine, ki jih bo izvajalec obložil s travnatimi rušami, morajo biti pripravljene enako kot površine za 
sajenje. Ustrezne ruše morajo biti položene, utrjene, spojene in čvrsto natlačene, spoji pa morajo biti 
zapolnjeni s fino peščeno zemljo. Na pobočjih, kjer bi lahko zdrsele, morajo biti ruše položene diagonalno. V 
primeru posedanja, mora izvajalec odstraniti rušo, used napolniti z dobro fino presejano zemljo, na to pa spet 
položiti rušo na način, ki je opisan zgoraj. Vse ruše, ki se bodo posušile, mora izvajalec zamenjati z novimi. 
Izvajalec mora vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču izvesti v dveh fazah: pripravljalno fazo 
in zaključno fazo vzpostavljanje prejšnjega stanja. 
Izvajalec mora izvesti pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja po naslednjih korakih: Zemeljski sloj 
neposredno pod površjem mora odkriti in izkopati do globine, po vsem področju, kjer je odstranjen zgornji 
zemeljski sloj kot zahteva Inženir. Pri tem mora posvetiti posebno pozornost položaju plitkih odvodnih kanalov 
in napeljav. 
Zgornji zemeljski sloj mora odstraniti in dodelati tako, da bo ustrezal zahtevam o zaključnem zemeljskem 
sloju, vključno s preskrbo potrebnega dodatnega zgornjega zemeljskega sloja. 
Kamne in ostale odpadke mora odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. 
Pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja mora izvajalec izvesti v vremenskih razmerah, ki jih Inženir 
smatra za primerne. Ko izvajalec enkrat začne s pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja ne sme 
več teptati zgornjega in zemeljskega sloja neposredno pod površjem. 
Izvajalec mora zemljo obogatiti s običajnim gnojilom, v skladu s priporočili proizvajalca. 
Izvajalec mora, na svoj strošek, ponovno zasejati tiste površine, kjer trava, po mnenju Inženirja, ne uspeva 
primerno dobro. Zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja sme izvajalec izvesti le v vremenskih pogojih, 
za katere Inženir smatra, da so primerni. 
Izvajalec je odgovoren za prvo košnjo vseh s travo zasajenih površin. 
Kjer izvajalec opravlja dela na področju, kjer je postavljena ograja, jo mora med izvedbo del pazljivo odstraniti, 
po končanem delu pa jo mora spet postaviti tako, kot je bila postavljena prej oz. v skladu z navodili. Izvajalec 
mora nadomestiti ograjo, ki jo med opravljanjem del poškoduje. Kjer izvajalec opravlja dela na področju, ki je 
ograjeno z živo mejo ali zidom, jih mora odstraniti in vse rastline ali material, ki so primerni za ponovno 
uporabo shraniti in jih, po končanem delu, ponovno uporabiti. Žive meje in zidove mora spet postaviti kolikor 
je le mogoče enako prejšnjemu stanju. Če mora izvajalec, po navodilu, odstraniti del ograje, žive meje ali zidu, 
mora paziti, da je odstranjeni del resnično najmanjši potrebni del, ki ga mora odstraniti za uspešno izvedbo 
del in pod nobenim pogojem ne sme presegati pet metrov. Odprtino, ki je posledica tega, mora zavarovati 
tako, da bo zadovoljil zahteve Inženirja. Če odstrani del zidanega zidu, mora material pazljivo shraniti za 
ponovno uporabo. 



 

 

Pripravljalna faza vzpostavljanja prejšnjega stanja, ki ga mora izvajalec izvesti po tej razpisni dokumentaciji, 
vključuje spodnja dela: 
• Utrjevanje površine mora opraviti, ko je zemljišče suho, potem pa mora zgornji sloj enakomerno 

razporediti in sestaviti tako, da odgovarja prvotni globini in nivoju tal. 
• Odstraniti mora vse neuporabljene materiale in kamne večje od petdeset milimetrov in jih odložiti na 

svoje odlagališče. 
• Vse jarke in nasipe mora oblikovati in izvesti v skladu s prvotnim izgledom. Jedro nasipov mora 

oblikovati iz dobro utrjenega materiala zemeljskega sloja neposredno pod površjem, ki ga mora prekriti z 
najmanj sto milimetri zgornjega zemeljskega sloja. 

Vzpostavljanje prejšnjega stanja na cestnih nasipih mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi cestnimi predpisi 
in morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 
• Če izvajalec ne shrani zgornjega zemeljskega sloja ločeno od ostalega izkopanega materiala, bo moral, 

izključno na svoj strošek, priskrbeti in nasuti ustrezen nadomestni material. 
• Izvajalec lahko zaradi usedanja rahlo prenapolni jarek, vendar ne toliko, da bi to povzročilo nevarnost ali 

oviro. 
• Če se površina, na kateri je izvajalec spet vzpostavil prejšnje stanje, pogrezne pod nivo sosednjega 

zemljišča, mora izvajalec, na svoj strošek, popraviti ugrezanje zgornjega zemeljskega sloja. 
 
2.15. Drevesa 
 
Izvajalec brez pisnega dovoljenja Inženirja ne sme posekati ali odstraniti z delovišča nobenega drevesa. 
Posekan les ostane last lastnika zemljišča in ga mora izvajalec razžagati in odstraniti v skladu z lastnikovimi 
sprejemljivimi zahtevami. Če koplje odvodne kanale ali kanale za kable blizu korenin dreves in poganjkov, 
mora paziti, da jih s svojim izkopavanjem kar najmanj poškoduje. Korenin in poganjkov dreves ne sme sekati, 
če to ni res nujno potrebno, okrog korenin pa mora v širini stopetdesetih milimetrov nasuti zemljo, ki je enake 
kakovosti kot zgornje zemeljske plasti. Korenine in poganjke lahko poseka samo ročno, po pristanku Inženirja. 
Vse odsekane konce mora premazati z ustreznim voskom, ki vsebuje fungicid, ki preprečuje trohnenje korenin 
in poganjkov. 
 
2.16. Zemeljski jarki 
 
Položaji vseh prekinjenih in motenih zemeljskih jarkov morajo biti vidno označeni na vsaki točki prekinitve 
zaradi izvedbe del. Izvajalec mora zabeležiti te položaje; globino, premere cevi in tipe konstrukcij. Kopijo teh 
zapisnikov mora predložiti Inženirju. Med izvajanjem del mora paziti, da ne premakne oznak. 
Pred zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja, mora izvajalec očistiti konce obstoječih jarkov, kjer so 
prekinjeni zaradi izkopavanja in omogočiti Inženirju in lastniku ali najemniku zemljišča, da si jih ogledajo in 
določijo obseg nadomestnih materialov ali del, ki bi lahko bila potrebna. Tik preden položi nadomestne cevi, 
mora izvajalec prekinjene izkopanine zasuti in steptati v plasteh, debeline dvesto milimetrov, s čimer oblikuje 
čvrsto nosilno površino, potem pa jih mora zasuti do višine spodnje strani zemeljskih jarkov ali ustreznih 
podpornikov. 
Izvajalec mora prekinjene zemeljske jarke ponovno izkopati v utrjeno zemljo, dokler je ta del še izpostavljen in 
jih povezati z nepoškodovanimi deli zemeljskih jarkov. Nadomestne cevi ali podpornike mora položiti na 
nedotaknjenem zemljišču vsaj petsto milimetrov na vsakem koncu. Nadomestne cevi morajo imeti enak 
notranji premer kot deli odtoka, ki jih nadomeščajo in morajo biti pravilno spojene na vseh koncih. 
Izvajalec mora voditi evidenco vseh del, ki jih opravi, da bo odvodne sisteme lahko spet vzpostavil v prejšnje 
stanje. Kopije mora predložiti Inženirju. Nadomestne cevi morajo biti iz ustreznega materiala. Izvajalec se ne 
sme lotiti vzpostavljanja prejšnjega stanja na nobenem zemeljskem jarku, dokler ne dobi privolitve Inženirja v 
zvezi s kvaliteto in velikostjo cevi, ki jih mora uporabiti za popravilo. Dolžina cevi mora zadostovati za spajanje 
jarka in rezervnega pol metra na vsaki strani. 
Izvajalec mora Inženirja obvestiti oseminštirideset ur pred zaključkom popravil zemeljskih jarkov in mu s tem 
omogočiti, da obvesti lastnika ali najemnika zemljišča, da lahko preveri kako so bila ta popravila izvedena. 
Izvajalec ne sme zasuti nobenega jarka, dokler ga Inženir ne pregleda in ne odobri popravil, ki jih je izvajalec 
opravil. 
 
2.17. Nasipanje zgornje plasti zemlje 
 
Brežine in druga področja, ki jih je treba zasuti, mora izvajalec oblikovati iz ustreznih materialov, ki se dajo 
normalno teptati, da se oblikuje stabilno polnjenje, nasuto in steptano, takoj ko je praktično mogoče po 
opravljenem izkopavanju, v plasteh ustrezne debeline za teptalno napravo, ki jo uporablja. Nasuti material 



 

 

mora biti, če je le mogoče, nasut in steptan enakomerno in ga mora izvajalec vzdrževati ves čas v dovolj 
velikem naklonu ali prečnem padcu in površini dovolj ravni, da omogoča površinski vodi, da takoj odteka z nje. 
 
2.18. Rušenje 
 
Izvajalec mora rušitvena dela izvajati v skladu s slovenskimi standardi. Objekte mora porušiti do enega metra 
pod nivojem zemljišča. 
 
3. BETON IN OPAŽI 
 
Splošna opomba : Dosledno upoštevati popis iz razpisne dokumentacije: arhitektura – betonska, tesarska in 
zidarska dela. 
 
3.1. Beton 
 
Izvajalec mora načrtovati in oblikovati vse betonske dele tako, da bodo odgovarjali tej specifikaciji in vse 
storitvenim pogojem, ki so s tem povezani. Teh zahtev se mora držati, da bi zagotovil dolg rok trajanja in 
trdnost. Vsi betonski deli morajo biti načrtovani tako, da zadovoljijo zelo stroge pogoje glede izpostavljenosti. 
Betonski deli morajo biti odporni na kemične vplive v zemljini. Izvajalec mora zapisnike o betonskih delih, v 
katerih bo uporabljal priznane standarde, predložiti Inženirju. 
V sklopu te specifikacije se uporablja beseda trdnostni razred za karakteristiko tlačne trdnosti. Posamezni 
trdnostni razredi so razvidni iz standarda SIST EN 206-1 in SIST 1026. Ostale posebne lastnosti svežega in 
strjenega betona je potrebno določiti v projektu betona, ki ga je pred začetkom del potrebno predložiti 
Inženirju v potrditev. 
 
3.2. Transportni beton 
 
Na gradbišču se za vgradnjo betona uporablja izključno transportni beton. Transportni beton je potrebno 
dobavljati iz betonarne, ki ima Certifikat notranje kontrole na podlagi katere je proizvajalec betona dolžan 
podati izjavo o skladnosti za posamezno vrsto dobavljenega betona. Proizvajalca betona se navede v projektu 
betona, kateremu je potrebno priložiti tudi vse izjave o skladnosti. Ob tem je potrebno navesti tudi rezervno 
betonarno. 
Ob prevzemu transportnega betona na gradbišču je potrebno ob vsaki dobavi prevzeti dobavnico betona, ki 
mora biti izpolnjena skladno s točko 7.3, standarda SIST EN 206-1. 
Vse prevzete dobavnice mora izvajalec hraniti na delovišču in jih ob zahtevi Inženirja pokazati. Popravljanje 
konsistence betona z dodajanjem vode ni dovoljena. Dovoljeno je dodajanje ustreznih kemijskih dodatkov, po 
postopku, ki je naveden v projektu betona, ki ga predhodno potrdi Inženir. 
 
3.3. Mešanice betona 
 
Mešanice betona, oziroma uporabljene recepture se določijo v projektu betona s strani izvajalca. Pri tem mora 
upoštevati zahteve projekta in specifičnost posameznega konstrukcijskega elementa. Pogostost vzorčenja in 
število vzorcev določi izvajalec del v Programu vzorčenja za posamezen objekt, pri čemer je vodilo za 
vzorčenje, razen če v pogodbi ni drugače določeno, naslednje: 
 
3.4. Izvedba preiskav 
 
Ob vsakem odvzemu svežega betona mora izvajalec izdelati po najmanj dva preizkušanca. V primeru 
odvzema vzorca za posebne lastnosti, kot so odpornost betona proti prodoru vode, notranja odpornost betona 
na zmrzovanje/tajanje ipd, kar se opredeli v projektu betona, je potrebno odvzeti po tri preizkušance. 
Preiskava in vrednotenje tlačne trdnosti se izvede skladno s PBAB-87. Trdnostni razred betona  je  definiran  
statistično  s  10%-no fraktilno  vrednostjo  normalne  pogostnostne porazdelitve 
 vrednosti naj sledi standardu SIST EN 206-1 in PBAB-87 V primeru potrebe se izdelajo tudi tehnološki 
preizkušanci, ki se lahko preiščejo tudi v zgodnejših terminih, v odvisnosti od namena konstrukcije. 
Ob vsakem odvzemu svežega betona mora izvajalec pripraviti zapis, ki mora biti v skladu z družino 
standardov SIST EN 12350 in SIST EN 12390-2. Zapis mora biti vedno na razpolago Inženirju. 
 
Preiskava strjenega betona se izvede v skladu z družino standardov SIST EN 12390. 
Skladno s predvidenim Programom vzorčenja in zahtevami 46. člena PBAB-87 je potrebno izdati obdobna 
poročila za posamezne partije betona, v primeru tlačne trdnosti, oziroma sprotno v 



 

 

primeru posebnih lastnosti. Poročila je potrebno hraniti na gradbišču in morajo biti na razpolago Inženirju. 
Če zahtevane lastnosti niso dosežene oziroma če posamezni rezultati niso v skladu z zahtevami, lahko 
Inženir od izvajalca zahteva: 
 
3.4.1. spremembo recepture betona z vsemi potrebnimi dokazili, 
3.4.2. poostritev kontrole kakovosti, 
3.4.3. izvedbo preskušanja betona v konstrukcijah, skladno z družino standardov SIST EN 12504, 
3.4.4. izvedbo dodatnih preskušanj konstrukcij v smislu obremenjevanja, 
3.4.5. odstranitev in zamenjavo že vgrajenega neustreznega betona. 
 
Ko opredelimo zahtevo po uporabi transportnega betona in pri tem zahtevamo Certificirano notranjo kontrolo 
proizvajalca ter ustrezno izjavo o skladnosti za posamezno vrsto uporabljenega betona, so vse zahteve, 
izražene v teh točkah, že podane v SIST EN 206-1! 
Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno za vsak konstrukcijski element imeti predviden postopek v 
projektu betona in v Tehnološkem elaboratu izvedbe. 
 
3.5. Onesnaženje 
 
Vgrajeni beton mora biti zaščiten pred škodljivimi vplivi najmanj do starosti 30 dni. 
 
3.6. Prevoz, vgrajevanje in zgoščevanje 
 
Izvajalec mora za dostavo svežega betona zagotoviti zadostno število transportnih sredstev, da betoniranje 
poteka nemoteno in da ne prihaja do prekinitev. Pri vgrajevanju in transport betona mora izvajalec upoštevati 
zahteve PBAB-87, v členih, ki se nanašajo na to tematiko. 
Izvajalec mora o svojem namenu izvajanja betoniranja pisno obvestiti Inženirja najmanj štiriindvajset ur pred 
betoniranjem. Minimalni čas potreben za dostavo betona in vgrajevanje mora biti predviden v sklopu projekta 
betona, pri čemer ga je potrebno opredeliti glede na časovno obdobje izvajanja del. 
Izvajalec z betoniranjem ne sme pričeti, dokler od Inženirja ne dobi soglasja v zvezi s pritrjevanjem in 
položajem betonskega železa in delov, ki jih bo umestil v beton, in dokler ne dobi soglasja v zvezi s položajem 
opaža za betoniranje. 
Izvajalec mora pri betoniranju uporabiti sredstva za zgoščevanje, ki jih opredeli v projektu betona. Uporabljena 
zgoščevalna sredstva morajo omogočiti kvalitetno zgoščevanje in ne smejo škodljivo vplivati na strukturo 
vgrajenega betona. Betona izvajalec ne sme obdelovati z vibratorji niti posredno niti neposredno, po tem, ko 
je že opravil začetno betoniranje, niti ne sme s pomočjo vibratorjev betona razporejati v opažu. Vsako količino 
betona mora izvajalec vgraditi neprekinjeno med gradbenimi spoji. Izvajalec mora zagotoviti rezervno opremo. 
Če z vgrajevanjem zamudi več kot trideset minut, zaradi okvare na opremi, mora narediti vertikalne 
prekinjevalne stike in oblikovati gradbeni spoj ali pa odstraniti že nameščeni beton in nadaljevati z 
betoniranjem po odpravi okvare. 
Izvajalec ne sme betonirati na odprtem med nevihtami, obilnim deževjem ali sneženjem. Če obstaja možnost, 
da se takšni vremenski pogoji pojavijo, mora poskrbeti za zaščito materialov, naprav in opažev, tako da z 
delom, kljub slabemu vremenu, lahko nadaljuje. Če prevladujejo močni vetrovi, mora poskrbeti za zaščito pred 
nanosi dežja in prah. 
 
Armirano betonski bazeni in objekti (če pri tehničnih specifikacijah ni drugače navedeno) kjer poteka transport 
odpadne vode v procesu čiščenja oz, se voda v objektu shranjuje, bodo izdelani po principu »bele kadi«. 
Bele kadi so toga tesnitev konstrukcije, ki jo zagotavlja sama nosilna konstrukcija. če je izvedena iz za vodo 
neprepustnega betona in z ustreznimi delovnimi ter dilatacijskimi stiki. 
 
Takšna konstrukcija ima dve vlogi, in sicer: 
• nalogo nosilnosti, 
• nalogo tesnjenja pri prehodu vode skozi konstrukcijo. 
Pri tem postopku se zagotavlja tesnost obodnih elementov stavbe z vodotesnim betonom ustrezne kvalitete, z 
ustreznimi dodatki za vodotesnost, pravilno vgradnjo (faznost betoniranja, uporaba pripomočkov za vibriranje 
betona), ter gladkimi opaži ki onemogočajo nastanek gnezd pri vgrajevanju betona v konstrukcijo. 
 
3.6.1. Betoniranje v hladnem vremenu 
 
Izvajalec lahko betonira pri temperaturah okolja pod 8˚C le, če izpolnjuje naslednje pogoje: 



 

 

• V sestavinah in vodi, ki jo uporablja za mešanje betona, ne sme biti snega, ledu ali ivja. Če je potrebno, 
mora, za odmrzovanje sestavin, uporabiti parne naprave. 

• Pred vgradnjo betona, mora z ogrodja, betonskega železa in vseh površin, ki bodo prišle v stik s svežim 
betonom, odstraniti sneg, led in ivje. Začetna temperatura betona ob času vgradnje mora biti najmanj 
10˚C. Če je potrebno, mora uporabiti toplo vodo in segreti sestavine, da bi dosegel to temperaturo. 
Najnižjo dovoljeno temperaturo betonskih površin mora vzdrževati na najmanj 5˚C za čas vezanja, ki 
traja najmanj tri dni ali dokler na mestu vgrajeni beton ne pokaže, da je dosegel tlačno trdnost 5 N/mm2. 
Da bi dosegel skladnost s to zahtevo, mora izvajalec imeti na delovišču izolacijske ponjave ali grelne 
opaže. 

• Izvajalec mora temperaturo na površini betona meriti z ustrezno napravo, ki ima točnost do 1˚C. 
Temperaturo betona vsake sarže mora izmeriti v pravilnih časovnih intervalih, določenih s standardi in 
projektom betona. Grelne opaže mora ustrezno zračiti, pri čemer curkov vročega zraka ne sme usmerjati 
neposredno na beton. 

• Izvajalec mora uporabiti varnostne ukrepe, ki so navedeni zgoraj, da bi preprečil toplotne strese zaradi 
nizkih temperatur zraka v hladnem vremenu. Ob konc časa vezanja mora izvajalec pustiti beton, da se 
postopno ohladi. Maksimalen padec površinske temperature v vsakem štiriindvajseturnem intervalu ne 
sme presegati 11˚C, dokler je razlika temperature površine za 14˚C višja od temperature ozračja, takrat 
pa se zaščita lahko odstrani. 

 
3.6.2. Betoniranje v vročem vremenu 
 
Če je temperatura ozračja višja od 21˚C, temperatura materialov, ki sestavljajo beton v trenutku, ko ga 
izvajalec pripelje na delovišče, ne sme presegati predpisane temperature. 
Če obstaja verjetnost, da bi temperatura svežega betona lahko presegla 30˚C, betoniranje ni dovoljeno, razen 
če izvajalec uporabi varnostne ukrepe, da bi temperaturo betona zadržal 
pod to vrednostjo. Ti ukrepi so lahko, vendar pa ni nujno, naslednji: 
• hlajenje vode za mešanje betona 
• skladiščenje materialov na hladnem prostoru 
• škropljenje sestavin z vodo 
• obarvanje mešalne naprave z belo barvo. 
 
3.6.3. Čas strjevanja - negovanje vgrajenega betona 
 
Beton je po vgrajevanju potrebno zaščititi, da bi se zagotovila zadovoljiva hidratacija na njegovi površini in da 
ne bi prišlo do poškodb zaradi zgodnjega in hitrega krčenja. 
Negovanje betona je potrebno obdelati v sklopu projekta betona, kjer se upošteva različne čase izvedbe 
posameznih konstrukcij. Projekt betona odobri Inženir. Če s projektom betona ni drugače določeno, se mora 
beton negovati najmanj sedem dni in ne manj kot je potrebno, da doseže 60 % tlačno trdnost. 
Pri izvajanju negovanja betona mora izvajalec poskrbeti za zaščito betona pred: 
• prehitrim izsuševanjem, 
• prehitro izmenjavo toplote med betonom in zrakom, 
• padavinami in tekočo vodo, 
• visokimi in nizkimi temperaturami, 
• vibracijami in drugimi mehanskimi poškodbami, ki bi lahko spremenile notranjo strukturo betona med 

vezanjem in začetnim strjevanjem. 
 
3.6.4. Evidenca betoniranj 
 
Izvajalec mora voditi evidenco z datumom in uro betoniranja in vremenom in temperaturah ob tem 
času. Evidenca mora biti na razpolago Inženirju za pregled. 
 
3.7. Gradnja opaža 
 
Opaž mora biti dovolj trden in neprepusten, da preprečuje iztekanje cementnega mleka iz betona, in da 
vzdržuje pravilen položaj, obliko in dimenzije končnega izdelka. Zgrajen mora biti tako, da ga je mogoče 
odstraniti z vlitega betona brez razbijanja ali poškodb. Kalup mora biti izdelan tako, da je kakovost površine 
betona skladna s pogodbo. 
Če so v kalupu predvidene luknje, v katere mora izvajalec vložiti betonsko železo, naprave za pritrjevanje ali 
druge vgrajene elemente, mora upoštevati varnostne ukrepe, ki preprečujejo iztekanje cementne vode skozi 



 

 

te luknje. Opaž mora biti zgrajen tako, da je mogoč dostop za pripravo stičnih površin, preden se beton strdi. 
Izvajalec mora v svojo metodo gradnje opaža vključiti oporne drogove, ki bodo omogočali, da kalupi spodnjih 
ploskev loka ostanejo v pravilnem položaju ves potreben čas, kot je opisano. 
Kovinske spojke ali sidra v ogrodju morajo biti vgrajena ali pričvrščena tako, da jih je mogoče povsem 
odstraniti ali odstraniti vsaj do minimalne specificirane globine sprednjega dela, ne da bi se pri tem 
poškodoval beton. Vse matice za pritrjevanje odstranljivih kovinskih spojk morajo biti oblikovane tako, da po 
odstranitvi ostanejo kar najmanjše mogoče luknjice. Luknjice zaradi delnega ali popolnega odstranjevanja 
spojk mora izvajalec zbrusiti, da postanejo hrapave in jih zapolniti z materialom, ki ga odobri Inženir. 
Plošče za gradnjo opaža morajo biti pravokotne, kar omogoča pravilno vgradnjo in morajo biti pritrjene z 
vertikalnimi ali horizontalnimi spoji. Če so potrebni žlebiči, mora izvajalec odrezati letve, da bi dobil pravilno 
linijo. Spoji morajo biti neprepustni za cementno vodo in ne smejo oblikovati stopnic ali brazd na izpostavljenih 
površinah. Izvajalec mora pri gradnji upoštevati tudi neizogibno upogibanje opaža med vgradnjo betona. Opaž 
mora biti izdelan iz jeklenih plošč, GRP, vezanega lesa ali drugega ustreznega materiala, ki oblikuje fino 
površino. 
Posamezne plošče morajo biti sestavljene v enoten vzorec. Grob opaž mora biti sestavljen iz žaganih desk, 
kovinskih plošč ali kakšnega drugega ustreznega materiala, ki preprečuje pretirano izlivanje cementne vode 
pri nabijanju betona in oblikuje betonsko površino, primerno za prekrivanje s kakšnim od specificiranih 
zaščitnih premazov. 
Če na načrtih ni drugače označeno, morajo imeti vse izpostavljene konstrukcije žlebove dimenzij 25 mm x 25 
mm. Izvajalec mora paziti pri izbiri in uporabi kalupov, pri njihovem odstranjevanju in pri strjevanju betona, da 
ne bi prišlo do hitrih temperaturnih sprememb v betonu. 
 
3.8. Čiščenje in premazovanje kalupov 
 
Preden začne z vgrajevanjem betona mora izvajalec temeljito očistiti notranjost vseh kalupov. Sprednje dele 
kalupov, ki bodo prišli v stik z betonom, mora očistiti in premazati z ustreznim opažnim sredstvom proti 
prijemanju betona na opaž, kjer je potrebno. Najmanj štiri ure pred načrtovanim začetkom betoniranja mora 
obvestiti Inženirja, da je opaž in betonsko železo postavljeno in da ga lahko pregleda in da svoje soglasje. 
Če bo površina betona stalno izpostavljena, mora izvajalec za celotno področje uporabiti enako sredstvo proti 
prijemanju betona na opaž. Izvajalec mora sredstvo proti prijemanju betona na opaž enakomerno razmazati in 
paziti, da ne pride v dotik z betonskim železom in ostalimi vgradnimi elementi. Če namerava izvajalec 
betonsko površino premazati z zaključnim premazom, mora paziti, da sta sredstvo proti prijemanju betona na 
opaž in zaključni premaz združljiva. 
 
3.9. Odstranjevanje opaža 
 
Izvajalec mora opaž odstraniti, ne da bi pri tem udarjal ali poškodoval beton. Če obstaja verjetnost zmrzali, 
izvajalec opaža ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona ni 5 N/mm2. Izvajalec ne sme 
odstraniti opažev vertikalnih površin ali poševnih opažev, ki ne podpirajo betona v pregibih, dokler odpornost 
betona ni dovolj velika, da lahko zdrži nalete vetra na beton, za katere obstaja velika verjetnost, da se pojavijo 
ob času, ko bo izvajalec odstranil opaž; tudi odpornost vgrajenega betona (kot je razvidno iz testiranj, ki jih je 
izvajalec opravil na kockah, strjenih pod podobnimi pogoji kot je material vzdolž ogrodja ali kockah, strjenih v 
skladu s temperaturo) mora biti najmanj 5 N/mm2, medtem ko je za beton, ki vsebuje portland cement, če 
nimamo rezultatov testiranj kock, najkrajši čas, ki mora preteči od takrat, ko je izvajalec vgradil beton, enak 
osmim uram pri temperaturi 20˚C pri neimpregniranih lesenih opažnih ploščah ali šest ur pri temperaturi 20˚C 
za neprepustne opažne plošče. 
Za opaže, ki podpirajo beton v pregibih velja, da jih izvajalec ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega 
betona (kot je razvidno iz testiranj na kockah strjenih pod podobnimi pogoji) ni dosegla 10 N/mm2 ali 
dvakratno obremenitev, ki ji bo beton pozneje izpostavljen, odvisno od tega, katera vrednost je večja; za 
beton, ki vsebuje samo portland cement, če nima rezultatov testiranj kock ali kakšnega drugega uradnega 
postopka, potrjenega s pisnim soglasjem Inženirja, pa mora izvajalec za določitev potrebnega časa pred 
odstranitvijo opaža, uporabiti navodila iz Eurocode 2 (ENV 1992) in Pravilnika o tehničnih normativih za beton 
in armiran beton. 
Izvajalec mora o svojem namenu, da odstrani opaž, ustrezno obvestiti Inženirja. Potem, ko enkrat odstrani 
opaž, izvajalec ne sme več popravljati betona, dokler ga Inženir ne pregleda in izda svojega soglasja. Preden 
odstrani opaž ali obremeni beton, se mora prepričati, da je beton sposoben prenesti obremenitev, ki ji bo 
izpostavljen. 
 
3.10. Poševni opaži 
 



 

 

Zgornji opaž mora biti izdelan pod kotom 30˚ ali več, glede na horizontalo. 
 
3.11. Zaključne površine izdelane brez opaža 
 
3.11.1. Cementni estrih 
 
Izvajalec mora zravnati in zgladiti beton tako, da dobi enakomerno gladko ali hrapavo površino kot je 
zahtevano. Na tej površini ne sme delati nobenih dodatnih del, razen če je takšen beton osnova za glajenje z 
lesom ali kovino. 
 
3.11.2. Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko 
 
Izvajalec pod rahlim pritiskom, ki preprečuje površinske nepravilnosti, cementni estrih zgladi še z leseno 
gladilko. 
 
3.11.3. Cementni estrih, zglajen s kovinsko gladilko 
 
Ko izgine vlaga in je beton dovolj trd, da na njem ne ostajajo sledovi dela na površini, cementni estrih, ki ga je 
že prej zgladil z leseno gladilko, izvajalec, pod močnim pritiskom, zgladi še s kovinsko gladilko, tako da dobi 
gladko enakomerno površino, na kateri ni sledov glajenja. 
 
3.12. Zaključne površine, izdelane z opažem 
 
3.12.1. Grob zaključek 
 
Izvajalec ta zaključek naredi s kalupi ali pravilno načrtovanimi modeli, izdelanimi iz tesno spojenih žaganih 
desk. Na površini ne sme biti večjih lukenj, satastih tvorb ali drugih večjih hib. 
 
3.12.2. Fin zaključek 
 
Izvajalec ta zaključek naredi s kalupi, izdelanimi tako, da oblikujejo zelo gladko površino, s pravilnim in čistim 
izgledom. Dovoljene so samo zelo majhne hibe in na površini ne sme biti madežev ali razlik v barvi. Izvajalec 
mora odstraniti vse izbokline in popraviti površino. 
 
3.12.3. Fino izdelan zaključek 
 
Izvajalec ta zaključek naredi tako, da najprej izdela fin zaključek, potem pa zapolni vse luknjice v površini s 
svežo, posebej pripravljeno pasto iz cementa in finih dodatkov. To naredi, če je le mogoče, dokler je beton še 
svež. Potem, ko se beton dobro strdi, mora izvajalec vidni del zgladiti, če je to zahtevano, da dobi gladko in 
enakomerno površino. Če bo ta površina po zaključku del vidna, mora izvajalec narediti vse, kar je mogoče, 
da bi izenačil barvo celotne betonske površine. 
 
3.13. Vezni sorniki za opaž 
 
Izvajalec sme uporabljati samo vezne sornike, za katere ni potrebno za stalno vgrajevati nobenih kovinskih 
delov v globino petdeset milimetrov betonske površine. Odprtine, ki ostanejo po odstranitvi vseh delov 
veznega sornika, mora izvajalec zaliti s svežo pasto pripravljeno iz cementa in finih dodatkov. V primeru, da 
gre za objekt, ki zadržuje vodo, mora izvajalec poskrbeti, da uporabljena polnila ne bodo vplivala na 
vodotesnost objekt 
 
3.14. Izdelava montažnih betonskih elementov 
 
Če je potrebno, mora izvajalec vse montažne betonske elemente označiti z neizbrisnimi identifikacijskimi in 
orientacijskimi oznakami. Oznake morajo biti postavljene tako, da se na dokončanem objektu ne bodo videle 
in ne bodo izpostavljene. 
 
3.15. Dovoljena odstopanja betonskih površin 
 
V finem zaključku so definirane zelo majhne dovoljene odprtine. Površinska odprtina ne sme segati več kot 
pet milimetrov v globino betona. Področje izolirane površinske odprtine ne sme biti večje od 0,01 m2. Skupna 



 

 

površina vseh površinskih odprtin na vidni strani posamezne sarže betona ne sme preseči 2% skupne 
površine, ki jo pokriva ta sarža. 
Dokler Inženir ne pregleda določene površine in ne da svojega soglasja za predlagane priprave in obdelave, 
izvajalec ne sme ničesar popravljati na novih betonskih površinah. 
Izvajalec mora vse površine pred popravljanjem pazljivo pripraviti, da bi bile dobro oprijemljive in sprejemljive 
za Inženirja. Med priprave za odstranjevanje sušilnih open in drugega lahko vključi rezanje, krušenje, 
ščetkanje, pihanje z zrakom pod pritiskom in sušenje. Če Inženir ne zahteva ali odobri drugih metod, mora 
izvajalec uporabiti naslednje metode. 
 
Pri popravljanju vseh površin za zadrževanje vode mora uporabiti epoksidne smole v skladu s 
proizvajalčevimi navodili. To je dvokomponentni material, ki ga mora izvajalec mešati in uporabljati strogo v 
skladu z navodili proizvajalca. Pri popravljanju ostalih površin, ki ne zadržujejo vode, mora izvajalec uporabiti 
cementno/peščeno malto in vezivo izdelano na osnovi PVA, v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora 
za razmerje sestavin pri mešanju malte, uporabo veziv in metode nanašanja le-teh, upoštevati navodila 
Inženirja. 
Izvajalec mora pri določenih opravilih opraviti preizkuse s poskusnimi mešanicami, da bi uskladil barve in 
strukture prvotnega betona in popravkov, kakor je sprejemljivo za Inženirja. 
Dovoljeno odstopanje položaja objekta je dvajset milimetrov. 
Zaključne betonske površine ne smejo imeti grobih nepravilnosti in morajo biti v okvirih odstopanj iz Eurocode 
2 (ENV 1992). 
Utori za spoje morajo biti narejeni z odstopanjem dva milimetra v druge smeri. 
 
4. ARMATURA 
 
4.1. Rezanje in upogibanje 
 
Izvajalec mora rezati in kriviti železo brez toplotne obdelave in pri temperaturi najmanj 5˚C. Ukrivljenost mora 
biti trajna. Betonskega železa ne sme ravnati ali ponovno ukrivljati brez dovoljenja Inženirja. Če izvajalec dobi 
dovoljenje za ukrivljanje betonskega železa po načrtu, mora paziti, da pri tem ne bo poškodoval betona. 
Inženir lahko, po lastnem preudarku, zahteva od izvajalca, da dovoli neodvisno laboratorijsko testiranje 
določenega števila palic betonskega železa v laboratoriju, ki ga potrdi Inženir, rezultati testiranj pa morajo 
pokazati: kemično sestavo, natezno trdnost, zvojno trdnost in upogibno trdnost. V ta namen, lahko Inženir 
zahteva od izvajalca, da mu dostavi eno palico od vsakega premera za tri različne vzorčne kode. 
 
4.2. Pritrjevanje betonskega železa 
 
Izvajalec mora betonsko železo čvrsto podpreti v določenem položaju in ga zavarovati predpremikanjem. 
Nestrukturne povezave za nameščanje betonskega železa mora narediti z vezno žico ali kakšnim drugim 
pripomočkom za pritrjevanje. Paziti mora, da konci vezi ali zatičev ne pridejo v beton. Pri preverjanju 
betonskega železa v kalupih, betonsko železo ne sme biti prekrito z betonom manj kot je zahtevana plast – 
pet cm. Pri preverjanju z merilno napravo po betoniranju, mora debelina prekrivnega sloja preko betonskega 
železa ustrezati vrednostim iz Eurocode 2 (ENV 1992) in Pravilnika o tehničnih normativih za beton in armiran 
beton. 
Med vgradnjo betona mora izvajalec utrditi betonsko železo in ga zavarovati pred premikanjem z distančniki 
ali drugimi metodami, ki jih odobri Inženir. Pri izvedbi stalnih del lahko izvajalec uporablja samo odobrene 
distančnike. 
Preden Inženir odobri določene distančnike za uporabo pri izvedbi del, se mora povsem prepričati o njihovi 
zmožnosti zanesljivega utrjevanja betonskega železa v določenem položaju med betoniranjem, brez škode za 
vgrajeni beton, njegovo kompaktnost ali trajnost. 
Povezave morajo biti napete, tako da so palice zvezane in da je notranjost njihovih ukrivljenih delov v stiku s 
palicami, ki so povezane. 
 
4.3. Površinsko stanje betonskega železa 
 
Izvajalec ne sme vgraditi betona dokler s površine betonskega železa ne odstrani vseh snovi, ki bi lahko 
škodljivo vplivale na železo ali beton. 
 
4.4. Zavoji in spoji 
 



 

 

Zavoje in spoje na betonskem železu sme izvajalec narediti samo tam, kjer je opisano v gradbeni 
dokumentaciji, ki jo pregleda Inženir. 
 
4.5. Varjenje betonskega železa 
 
Izvajalec betonskega železa ne sme variti na delovišču, razen tam, kjer je to opisano ali dovoljeno v 
dokumentaciji. Vse postopke varjenja mora predhodno pisno dovoliti Inženir. 
 
4.6. Vgrajeni deli 
 
Če je v beton potrebno vgraditi cevi, vezne dele, drogove ali druge dele, morajo biti trdno zagozdeni v 
položaju, ki preprečuje premikanje in ne smejo biti prekriti z zunanjimi premazi. 
Izvajalec mora paziti, da prepreči nastajanje zračnih žepov, praznin ali drugih hib med vgrajevanjem betona. 
 
4.7. Gradbeni spoji 
 
Preden začne z delom, mora izvajalec pridobiti soglasje Inženirja za položaj in podrobnosti v zvezi z 
gradbenimi spoji. Spojne linije mora narediti tako, da se bodo, če je le mogoče, stopile z izgledom končanega 
dela. Vgrajevanja betona ne sme prekiniti, razen če se pojavijo spoji. Z betoniranjem mora nadaljevati tudi po 
izteku normalnega delovnega časa, če je to potrebno. 
Beton se ne sme tanjšati do debeline manjše od petdeset milimetrov. Vertikalni spoji morajo biti obrnjeni proti 
končnemu delu opaža, biti morajo ustrezno zarezani, da lahko vanje spravimo betonsko železo. Zgornja 
površina vsake nove plasti betona mora biti ravna in izenačena, razen če je v dokumentaciji drugače 
določeno. 
Površina betona, na katerega bo izvajalec vlil nov beton mora biti očiščena in oščetka do agregata, vendar 
agregat ne sme biti poškodovan. Stikalno površino mora izvajalec očistiti tik preden nanjo vgradi nov beton. 
Če je le mogoče, mora izvajalec pripraviti spoje, ko je beton že narejen, vendar pa se še ne začne trditi. 
Gradbene spoje je potrebno narediti v zaporedju vgradenj betona tako, kot je dokazano, da kar najbolj 
zmanjša krčenje in termalne pritiske na beton. 
Po odstranitvi opaža mora izvajalec omogočiti Inženirju, da pregleda vidni del spoja in če Inženir ugotovi, da 
stanje betona ni primerno, mora izvajalec ugotoviti in popraviti hibe. Kadar spoji vključujejo nepropustni sloj, 
mora biti beton okrog vgrajenega dela dobro nabit in na njem ne sme biti satastih tvorb. Vgrajeni neprepustni 
sloji morajo biti zaščiteni pred poškodbami med delom in v primeru, da so gumijasti ali plastični, morajo biti 
zaščiteni pred svetlobo in vročino. Da bi zmanjšal propustnost na spojih v objektih za odvajanje vode, mora 
izvajalec mejne plošče zabetonirati v roku treh dni. Če tega ne naredi, mora na star cement vgraditi novega. 
Če je potrebno preko starega vgraditi nov beton, mora izvajalec uporabiti epoksidno vezivo. 
Pri vgradnji se mora držati proizvajalčevih navodil. Obstoječe betonske površine mora najprej zbrusiti z žično 
krtačo ali razsekati in potem jo mora očistiti, da odstrani vso umazanijo, prah in odpadni material. Zgornji sloj 
mora biti odkrit. Če se je po tem področju polilo olje ali druga maščoba, mora izvajalec odbrusiti toliko betona, 
da pride do čistega materiala. 
 
5. ZIDARSKA DELA IN OMETI 
 
5.1. Zidarska dela 
 
Izvajalec mora upoštevati debeline zunanjih, notranjih ter predelnih zidov, ki ustrezajo statičnemu izračunu, 
toplotni zaščiti ter zaščiti pred hrupom. 
Spoji z dodatnimi zidovi morajo biti nazobčani. Notranji zidovi brez ometa morajo biti zgrajeni tako, da so 
vidne opeke z zglajenimi spoji. Spoji med notranjimi zidovi brez ometa in drugimi sestavnimi elementi morajo 
biti zaliti s trajnim plastičnim tesnilnim sredstvom. 
Zid mora biti izdelan vodoodporno, tako da predstavlja prepreko vlagi. Karakteristike slojev zidu morajo biti 
razvidne iz Elaborata gradbene fizike, ki mora izkazovati ustreznost konstrukcije v skladu s Pravilnikom o 
toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Za tesnjenje izvajalec lahko uporabi material, ki vsebuje 
ustrezno folijo, katere robovi se morajo prekrivati vsaj dvajset centimetrov. Neposredni spoji med zidanimi in 
betonskimi konstrukcijami morajo biti ustrezno dilatirani. 
Zidane površine morajo biti opremljene z vsemi potrebnimi odprtinami za vrata ali okna, prav tako pa tudi z 
odprtinami za cevovode, kabelske jaške in podobno. Odprtine morajo imeti preklade iz armiranega betona. Pri 
notranjih zidovih brez ometa morajo biti preklade in nadkritja izdelani iz montažnih ali gladkih betonskih 
elementov. 
 



 

 

Nenosilni zidovi morajo biti zgrajeni kolikor je mogoče pozno, kar zagotavlja minimalno polzenje in krčenje 
stropov in premostitvenih spojev iz armiranega betona. Zid mora biti zgrajen iz zidakov enake stabilnosti in 
kakovosti, kar zagotavlja, da imajo vsi zidaki, uporabljeni v zidu, enake krčilne lastnosti. 
Izvajalec je odgovoren za vzdrževanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za zidarska dela in za varne pogoje 
dela, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pri delu. 
 
5.2. Ometi 
 
Notranji omet mora biti sestavljen iz ene plasti mešanice cementa/apna, ki jo mora izvajalec nanesti do 
debeline petnajst milimetrov, vključno z vsemi galvaniziranimi kotnimi zaščitnimi rešetkami. 
Pri delu z ometom in pri ometavanju temperatura ozračja in temperatura materiala za omet ne sme pasti pod 
+5˚C. Izvajalec je odgovoren za vzdrževanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za ometavanje, v stanju, ki je 
potrebno za varno delo, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pri delu. Ko izvajalec konča z 
delom na zunanjih površinah, mora očistiti in odstraniti vse ostanke v in okrog objekta. Inženir si pridržuje 
pravico, da najame podizvajalca, 
da očisti preostalo umazanijo, če izvajalec tega ni storil in stroške zaračuna izvajalcu. V delo je vključen dovoz 
vseh potrebnih materialov in vsa dodatna dela. Izvajalec mora izpolniti naslednje konstrukcijske zahteve 
preden začne s spodaj opisanim delom: 
• onemogočeno mora biti prodiranje vlage od zunaj ali znotraj, 
• zidaki morajo biti suhi, kar preprečuje porast vlage v zidni votlini. Naraščajočo vlažnost lahko preprečimo 

z vgradnjo horizontalne vodoodporne pregrade. 
• vgradni elementi, kot so okenske police, steklo, kovina, naravni kamen in podobno ter tudi naprave, 

morajo biti pazljivo zaščitene. 
Področja, kjer se grobi omet spaja z lesenimi ali nenosilnimi zidovi, na primer okenske police in zidni spoji, ki 
lahko povzročijo razpoke zaradi premikanja ometa, morajo biti ločene z rezi, zatesnjeni s trajnim plastičnim 
tesnilnim sredstvom. Ometana površina mora biti ustrezno pobeljena. 
Površina mora biti pravilno pripravljena pred nanosom grobega ometa (zglajena z zidarsko lopatico). Če se 
lastnosti površine v veliki meri razlikujejo, mora izvajalec najprej nanesti sloj steklenih vlaken. Cevovodi 
morajo biti vgrajeni v osnovo ometa. 
O skladiščenju in delovnih lokacijah se mora izvajalec dogovoriti z Inženirjem. 
Izvajalec mora priskrbeti potrebne gradbene odre, kar mora biti vračunano v ceno. Izvajalec je odgovoren za 
stabilnost vseh gradbenih odrov, ki jih postavi sam ali drugo podjetje. Gradbeni odri morajo biti v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
Izvajalec mora pazljivo in pravilno zaščititi okna, oknice, vrata, vratnice, vratne okvire, podboje, stekla, vidne 
betonske elemente, sosednje konstrukcijske sestavne dele in drugo. 
Izrecno je prepovedana uporaba spojk, risalnih žebljičkov ali podobnih sredstev za pritrjevanje, ki bi lahko 
poškodovala površino, ki mora biti zaščitena. Izvajalec bo moral na svoj strošek odpraviti tudi najmanjšo 
škodo. 
Notranji omet mora biti pravokoten in vzporeden z zidovi in stropi. Izvajalec mora grobo ometati odprtine za 
vrata in panelna vrata s pomočjo lesenih desk, da zagotovi enako širino vseh vrat (odpiralna širina in 
podobno). 
Vse zidne omarice za električno opremo in drugi sestavni deli, ki morajo biti inštalirani pozneje, morajo biti 
označeni oz. zanje morajo biti označene ustrezne lokacije pred nanosom ometa. 
Izvajalec bo moral plačati vse stroške, ki bi nastali zaradi nespoštovanja zgoraj navedenega. 
Vsi stroški vzdrževanja grobega ometa do trenutka, ko izvajalec zgradbe preda naročniku, morajo biti 
vključeni v ceno. 
Izvajalec mora očistiti ometane prostore preden jih Inženir pregleda in odobri. 
Okenske police morajo biti ometane tako, da širjenje zaradi temperaturnih sprememb ne poškoduje ometa. 
Povsod, kjer so na površinah pripravljenih za ometavanje, vidne razpoke ali kjer je pričakovati razpoke, jih 
mora pregledati ali določiti Inženir. Izvajalec mora z Inženirjem uskladiti ukrepe, potrebne za preprečevanje 
nastajanja razpok, preden prične z delom. 
 
6. TALNE IN STENSKE OBDELAVE 
 
6.1. Splošno 
 
Izvajalec mora Inženirju v oceno predložiti zadostno število vzorcev talnih oblog. 
Izvajalec mora nabaviti talne obloge v skladu z namembnostjo in predvideno obremenitvijo, ki jo bodo morale 
izdržati. Ustrezati morajo naslednjim minimalnim standardom: 



 

 

• tla, ki bodo podvržena velikim mehanskim, temperaturnim ali kemičnim pritiskom, morajo biti prekrita s 
ploščicami ali premaz industrijskega razreda. Tudi tla na mokrih področjih morajo biti prekrita s 
ploščicami (z dobrimi protidrsnimi lastnostmi). 

• zglajena tla – po načrtu. 
 
Talne obloge morajo biti v skladu z ustreznimi ukrepi za preprečevanje nesreč in varnosti pri delu. Inženir 
mora odobriti uporabo talnih oblog in tehniko polaganja. Površina, pokrita s ploščicami mora biti 
enakomernega videza, to je barv, dimenzij ploščic in talne obloge, ki mora biti prav tako enotnega tipa, barve 
in vzorca tlakovcev. 
 
6.1.1. Cementni estrihi/industrijske talne obloge 
 
Zglajen cementni estrih. 
 
6.1.2. Cementni estrih 
 
Kjer se cementni estrih spaja z zidovi ali vrati mora biti ločen z vertikalnim spojem iz stiropora. 
V skladiščnih prostorih ali halah, kjer se pričakuje velika obremenitev in stalen promet mora biti izdelan 
cementni estrih industrijskega razreda. Ta površina mora biti ločena od vertikalnih elementov s spoji. 
Naslednja dela so vključena v ceno: 
• Čiščenje prostorov pred pričetkom del. 
• Pravilno prekritje cevovodov, ki so inštalirani v tleh, z izolacijskim materialom. V to spada polaganje 

izolacijskih plošč do bližine predmetnega cevovoda in prekrivanje cevovoda z robniki. 
• Pravilna inštalacija in zatesnitev spojev, ki jih načrtuje Inženir v cementnem estrihu. 
• Oblikovanje in polaganje talnih oblog, kjer se pridružijo cevovodu, kanalu in zakrivljenim ali nagnjenim 

elementom in pokrovom za police, niše in kabelske kanale. Površina cementnega estriha mora biti 
zglajena in oščetkana preden se položi talna obloga. 

V ceno so vključene vse potrebne priprave, kot inštalacija lepilne premostitve in podobno, inštalacija trajnega 
elastičnega tesnilnega sredstva na vseh potrebnih površinah, kotih, zveznih in drugih spojih kot tudi delo, ki je 
potrebno za zaščito na novo izdelanega cementnega estriha pred izsušitvijo, pešci in obremenitvami, zaščito 
pred razpokami in tako dalje. 
Ko izvajalec objavi, da je cementni estrih pripravljen za promet, mora površina (nosilni sloj) zdržati normalen 
promet delavcev ali prevoz materiala brez poškodb. Morebitne poškodbe mora izvajalec popraviti na svoj 
strošek. 
Talne obloge morajo biti položene tako, da so odporne na stole na kolesih. Razdelilne plošče in spojni trakovi 
se morajo zliti s površino talne obloge. 
Če ni drugače določeno mora biti minimalna nosilnost zglajenih cementnih estrihov 25 N/mm2 in nosilnost 
utrjenega cementnega estriha 30 N/mm2. 
 
Izvajalec mora Inženirju predložiti dokaz o stabilnosti cementnega estriha, ne da bi to posebej zahteval, ko je 
vgradnja končana. 
Izvajalec mora priskrbeti vse potrebne gradbene odre, kar mora biti vključeno v ceno. 
Izvajalec je odgovoren za stabilnost vseh gradbenih odrov, ki jih postavi sam ali drugo podjetje. Gradbeni odri 
morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo. 
Spajanje okvirjev in podobno, rezanje in oblikovanje ploščic in inštalacija lukenj v zidovih za napeljavo cevi, 
mora prav tako biti vključeno v ceno. 
 
6.1.3. Industrijski pod 
 
Tlak industrijskega razreda mora biti odporen na udarce, vodotesen, sposoben prenašati predvidene 
obremenitve in veliko obrabo. Imeti mora sestavo, določeno z uporabo prostora in zahtevami naročnika, 
izraženo v razpisni dokumentaciji. 
Dilatacije tlaka na oddaljenosti največ 6,0 x 6,0 metrov se obdelajo kasneje in zatesnijo s trajnim elastičnim 
tesnilnim sredstvom. Spoji z vertikalnimi elementi morajo biti sestavljeni iz pet milimetrskih presledkov. 
Površinski premaz mora biti odporen na bencin in plin, olje in maščobe, ogljikovodike, alkohol, ocetno kislino, 
nitrocelulozna razredčila in podobno. 
Potrebne delilne plošče morajo biti inštalirane v okenska in vratna področja. Kjer je potrebno, morajo biti v pod 
inštalirani 3,0 centimetre široki gradbeni diletacijski spoji. 
Tlak v prostorih, ki so označene kot eksplozijske cone mora imeti elektro prevodnost v skladu s 
Protieksplozijskim elaboratom. 



 

 

 
6.1.4. Utrjen cementni estrih 
 
Uporabi se ista mešanica malte kot za industrijski pod, le brez dodatka prodnega kamenja ali kalavca. Utrjen 
cementni estrih se mora zaribati in zgladiti. 
 
6.2. Polaganje ploščic in plošč za tlakovanje 
 
Ploščice in plošče za tlakovanje morajo biti položene vertikalno in horizontalno enakomerno, tako da nastane 
ravna ali ustrezno nagnjena površina, brez izboklin in z dovolj širokimi spoji. 
 
Okrog iztočnih odprtin morajo biti plošče za tlakovanje položene v malto, v skladu s specificiranimi nagibi. 
Širitveni spoji morajo biti urejeni v zahtevanih intervalih. Inženir mora odobriti gradnjo. 
Med ploščami za tlakovanje ne sme biti špranj. 
Izvajalec mora odgovarjati za pravilno polaganje okrog iztočnih odprtin, jarkov za cevovode, stikal, sifonov, 
okvirov in raznih drugih kotnih stikov. 
Lepilo, ki se uporablja za polaganje ploščic mora biti ustrezne kvalitete glede na vrsto keramike in zahtev 
prostora, kjer se keramika polaga. 
Izvajalec mora pripraviti potrebne kalkulacije, podrobne izvedbene načrte in jih predložiti Inženirju v odobritev, 
preden začne z delom. 
Pred nabavo in vgradnjo mora izvajalec Inženirju in naročniku dostaviti v potrditev vzorec, ki ga namerava 
vgraditi. 
V prostorih, kjer se bo opravljala manipulacija z odpadno vodo, ograbki, odvišnim blatom ali snovmi in 
materiali, ki lahko onesnažijo stenske površine, je potrebno položiti stensko keramiko do stropa. Npr. objekti 
finih grabelj, dehidracije, črpališč, ipd. 
V prostorih sanitarij, tušev in garderob je potrebno predvideti stensko keramiko do stropa. V prostorih delavnic 
je potrebno predvideti stensko keramiko do višine 3,00 m. 
Kvaliteta talne in stenske keramike mora ustrezati zahtevam za dela, ki se odvijajo v določenem prostoru 
(možnost čiščenja, odpornost na snovi v odpadni vodi in blatu, protizdrsnost, mehanska odpornost). 
V prostorih, kjer se predvideva nevarnost eksplozij (Ex cone), je potrebno izbrati keramiko, ki ustreza 
zahtevam po elektro prevodnosti. 
 
6.3. Zaščita površin betonov 
 
Armirano betonske stene in dna v notranjosti objektov, ki so v stiku z odpadno vodo, je potrebno pred 
agresivnim vplivom snovi v odpadni vodi, zaščititi z vodotesnim zaščitnim sistemom za čistilne naprave. 
Zaščita se izvede do vrha sten. 
Postopek nanosa zaščite je predvidoma naslednji: 
• nanos temeljnega premaza, ki premosti risaste razpoke 
• nanos polnilne elastične mase, ki zapolni pore, razpoke in luknjice v betonu, plastična masa na osnovi 

akril-polimerne disperzije 
• nanos končnega zaščitnega sloja, odpornega na odpadno vodo 
Glede na izbran način zaščite se le-ta nanaša s čopičem ali valjčkom. Potrebno je predvideti tudi vse delovne 
odre za izvedbo teh del. 
V primeru uporabe obstoječih betonskih konstrukcij, je potrebno površino očistiti vseh delcev, ki s konstrukcijo 
niso homogeno vezani (okruški, poškodbe, nabrekel beton) ali so onesnaženi s snovmi, na katere ni mogoče 
nanašati končnih prekrivnih slojev. Čiščenje se izvede pod tlakom 200-300 bar. 
Armaturo (palice, stremena, mreže), ki se pri tem postopku pokaže na površju, se v celoti očisti rje do 
kovinskega sijaja. Nato se tako očiščeno vidno armaturo prekrije z zaščitno plastjo, odkrušeno mesto v betonu 
zapolni s polnilno elastično maso, nato pa se v skladu z uvodom točke opravi še nanos končnega zaščitnega 
sloja. 
 
7. STREŠNE KONSTRUKCIJE IN POKRIVANJE STREH 
 
7.1. Splošno 
 
Gradnja strehe mora biti v skladu s konstrukcijskimi zahtevami. Objekt mora biti v skladu z ustreznimi 
standardi, pravili in veljavno zakonodajo. Izvajalec mora zagotoviti naslednje lastnosti objekta: 
• tesneje pred vodo, prahom, snegom, vetrom itd. 
• zaščita pred sončno svetlobo 



 

 

• zaščita pred vlago 
• spoštovanje gradbenih uredb 
• nosilnost za različne obremenitve (npr. sneg, veter, promet pešcev) 
• zadostno notranjo ventilacijo 
Izvajalec mora upoštevati določena dovoljena odstopanja zaradi montiranja/spojev. 
 
7.2. Odvajanje vode 
 
Splošna opomba: Upoštevati PZI načrt arhitekture. 
Voda, zajeta na strehi mora biti speljana po žlebovih iz nerjavečega jekla AISI 316L. Po pravilu mora biti 
naklon žleba 0,3%. Tudi odvodni vertikalni žlebovi morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316L. 
Voda iz odvodnih vertikalnih žlebov mora biti speljana v odvodne cevi in v zemljo. Robovi in kapni robovi streh 
morajo biti opremljeni z obrobami. Prezračevane strešne strukture morajo omogočati zadostno kroženje 
zraka. 
Žlebovi morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316L, debeline 0,7 milimetra z zadostnim številom kljuk, 
sider in zbiralnikov. 
Vertikalni odtočni žlebovi, premera sto milimetrov, izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316L, s privarjenimi 
izboklinami morajo vključevati vsa kolena in objemke.  
 
8. OKNA IN VRATA 
 
8.1. Splošno 
 
Okna in vrata so iz eluksiranih Al-u profilov in morajo sovpadati s splošnim izgledom zgradbe, na primer s 
strešnimi okni, ograjami, robom okenskih polic, barvo, materialom in tako dalje. 
Izvajalec mora s proizvodnimi specifikacijami dokazati pravilno toplotno izolacijo, spojno tesnenje, zvočno 
izolacijo, požarno varnost, zaščito pred kondenzacijo in podobno. 
Konstrukcija oken in vrat, vključno s pripomočki za pritrjevanje, mora zdržati vse pritiske, ki jih obremenjujejo 
in jih prenašati na nosilne elemente zgradbe. 
Površine morajo biti obdelane v skladu z mehanskimi, toplotnimi, kemičnimi ali drugimi pritiski. 
Sistemi za zaščito pred korozijo (vključno z zaščito robov) morajo biti izvedeni v sodelovanju z Inženirjem. 
 
8.1.1. Mehanski spoji 
 
Mehanske spojke, kot na primer vijaki, sorniki, zakovice, žeblji in podobno, morajo biti izdelani iz nerjavečega 
jekla AISI 316L. Uporaba jekla na obdelanih površinah (kromiranih, prekritih s kadmijem in podobno) ni 
dovoljena. 
 
8.1.2. Tesnilni trak 
 
Tesnilni trak mora biti združljiv z okoliškimi materiali (vključno z barvo). Izvajalec mora predložiti dokaz o 
ustreznosti vseh materialov. 
 
8.1.3. Tesnilne mešanice 
 
Tesnilne mešanice morajo biti primerne za nameravano nanašanje. Ne smejo vsebovati agresivnih sestavin in 
morajo biti združljive z okoliškimi materiali (vključno z barvo). 
Tesnilne mešanice morajo biti odporne tudi pred staranjem – če so pod vplivom vremenskih sprememb – 
morajo zdržati tudi te. 
 
8.1.4. Razmejitve 
 
Inštalacije morajo biti položene v horizontalni in vertikalni smeri, v skladu z oznakami (razmejitvami). 
Razmejitve mora postaviti izvajalec, če pa so že postavljene, mora njihovo pravilnost potrditi Inženir. 
Kopije proizvajalčevih načrtov, ki jih mora izvajalec predložiti Inženirju, morajo biti predložene pravočasno za 
pregled in odobritev. 
 
8.1.5. Ozemljitev 
 



 

 

Vsi kovinski inštalacijski elementi (okna, vrata in podobno) morajo biti opremljeni z ozemljitvenim vijakom na 
primernem mestu. Inštalacijski elementi morajo imeti povezavo z vodnikom za vsak jekleni sestavni del (skrit 
opaž, police, plošče in podobno). 
 
8.1.6. Vzorci 
 
Na zahtevo inženirja mora izvajalec brezplačno predložiti vzorec vsakega elementa. 
Izvajalec se mora izogniti vidnim vijačnim spojem, kjer je le mogoče. Če to ni mogoče, morajo biti vijaki prekriti 
s pokrovčki ustrezne barve. 
 
8.2. Okna 
 
Splošna opomba: po PZI načrtu (podanih shemah in popisu). 
Okenski elementi morajo biti s pokritim nihajnim in dvižnim mehanizmom za enoročno delovanje, vključno z 
dvojno zasteklitvijo in senčili na zunanji strani, kot tudi možnostjo dviganja zunanjih okenskih polic. Izvedba 
oken mora biti prilagojena lokalnim značilnostim. 
 
8.3. Vrata 
 
Splošna opomba: po PZI načrtu (podanih shemah in popisu). 
 
Vhodna vrata morajo imeti na zunanji strani zapiralo z glavno in pomožno varnostno ključavnico, montirano 
na strani standardnega zapirala, glavni in pomožni zapah. Ohišje zapirala in cilinder morata biti zaščitena pred 
vrtanjem, trojna patentna ključavnica, z zaščitnimi zapahi, ki se trdno prilega okvirju, kar onemogoča, da bi 
kdo vrata z vzvodom premaknil iz tečajev. 
Ojačanja okrog kovinskih fitingov in zaklepnih točk na vratih morajo biti odporna na tlak glede na zid. 
 
Notranja vrata so nameščena v jeklene okvire in imajo profilne cilindrične ključavnice.  
 
Vrata morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 
• v notranjosti delovnih prostorov: sintetična ali Al-u. 
• zunanja vrata: iz nerjavečega jekla AISI 316L ali Al-u. 
Vsa zunanja vrata morajo biti opremljena s samodejnimi zapirali. 
 
Pred nabavo in vgradnjo stavbnega pohištva (okna, vrata) mora izvajalec Inženirju in naročniku dostaviti v 
potrditev vzorce, ki jih namerava vgraditi. Enako velja tudi za notranje pohištvo in keramične stenske in talne 
obloge. 
 
9. BELJENJE IN POVRŠINSKA OBDELAVA 
 
Površine vseh zidov in stropov v vseh prostorih morajo biti barvane troslojno v barvi po izbiri naročnika, razen 
če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. 
Dodatno morajo biti vsi elementi, ki so izpostavljeni nevarnosti korozije, kot so jeklena vrata, zapornice, 
inštalacijske lopute, cevovodi, sredstva za pritrjevanje in podobno, antikorozivno 
zaščiteni (površinska zaščita vključno z zaključnim premazom). 
Pri barvanju zidov in stropov morajo biti njihove površine pravilno očiščene, pred prvim nanosom emulzije. 
Izvajalec mora odstraniti vso umazanijo (ostanki malte in podobno). Poškodovane dele mora zapolniti z 
ustreznim polnilom. 
Izvajalec mora odstraniti kristalizirane in razcvetene dele površin in jih obdelati z ustreznimi polnili, da se na 
pobeljeni površini ne bi pojavili madeži. Pri barvanju mora paziti, da vso površino pobarva enakomerno, še 
posebej na spojih. Nanesti mora vsaj tri sloje, in sicer osnovni, srednji in zgornji sloj. Izvajalec mora zagotoviti, 
da so posamezni sloji med seboj združljivi. 
S kovinskih površin (cevovodov, grelcev, vrat) mora očistiti vso umazanijo, kot na primer ostanke malte, 
rjavino in podobno. Na kovinske dele mora nanesti vsaj tri sloje barve in sicer osnovni, srednji in zgornji sloj. 
Zagotoviti mora, da so posamezni sloji med seboj združljivi. 
Vse barve za barvanje notranjih površin v prostorih kjer obstaja možnost vlage naj vsebujejo sredstva proti 
nastajanju plesni. 
Barvo premaza izbere Naročnik. 
 
9.1. Sestava slojev barve: 



 

 

 
9.1.1. Barvanje ometanih površin/betonskih površin 
 
• odstranjevanje umazanije z ometanih površin 
• nanos osnovnega sloja, ki prodre v površino 
• nanos zgornjega sloja emulzijske barve (lateks) odporna na ribanje s ščetko in pranje. 
 
Zaporedje nanašanja zunanjih premazov je enako, vendar pa mora biti vsa barva vodoodporna. 
 
9.1.2. Barvanje kovinskih površin 
 
• odstranjevanje umazanije in rje s površin 
• nanos osnovnega sloja 
• nanos prvega sloja akrilnega laka 
• nanos drugega sloja akrilnega laka 
 
Na površine, ki so vroče galvanizirane s potapljanjem, mora izvajalec nanesti lepilne premostitve. Vsa dela 
mora predhodno odobriti Inženir. 
 
10. POLAGANJE CEVI 
 
10.1. CEVI 
 
10.1.1. Splošno 
 
Izvajalec mora pri vsakem nakladanju ali razkladanju cevi in odlitkov uporabljati orodje za dviganje, ki ga mora 
pred tem odobriti Inženir. Pri razkladanju ne sme uporabljati poševno postavljenih desk, po katerih cevi kotali 
ali kakšne druge nagnjene poševne površine, razen s pisnim dovoljenjem Inženirja. Vse cevi morajo biti 
položene natančno v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora preveriti ali so vse cevi brezhibne, čiste, 
položene ločeno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne položaje, brez odstopanj in čvrsto podprte po vsej svoji 
dolžini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vključno s prevlekami in oblogami, nepoškodovane, spojne 
površine in sestavne dele pa mora očistiti neposredno pred polaganjem. 
Izvajalec mora z delovišča pospraviti vse ostružke in odvečne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi. Preden 
odstrani odpadke, mora Inženir preveriti ali je pri spajanju nastala sorazmerna količina odpadkov, glede na 
število narejenih spojev. 
 
10.1.2. Duktilne železne cevi 
 
Duktilne železne cevi in oprema morajo biti v skladu s standardi. 
Duktilne železne cevi in oprema za drenažo morajo biti v skladu s standardi. 
Duktilne železne cevi in oprema morajo biti obložene z malto in cementom TZ za odpadne vode in HOZ 
cement za pitno vodo v skladu s standardi. 
Obročki spojev cevi morajo biti v skladu s standardi. 
 
Duktilne železne cevi in oprema morajo biti proizvedene s čepom in obojko na koncu cevi, ki se prilega na 
sifon s pomočjo gumijastega tesnila. V primeru prirobljenega stika (ventil ali zračni ventil) mora biti uporabljen 
nerjaveč jeklen vijak z matico. 
Kjer gre za prirobljen stik cevi, ki je prekrita z nasipnim materialom, potem je prirobljene oz. pripojene dele 
potrebno oviti v Denso trak ali podoben zaščitni trak. Za zunanjo zaščito cevi iz duktila, mora izvajalec prekriti 
cevi s polythene rokavi, ki jih mora varno pritrditi z lepilnim trakom na spojih in vmesnih položajih. 
 
10.1.3. Polietilenske cevi  
 
10.1.3a CEVI ZA PITNO VODO 
PE cevi morajo biti v skladu s standardi. Cevi morajo biti uporabne za normalen tlačni pritisk Razred PN 16, 
imeti morajo obliko za hidrostatični pritisk 50 kg/cm2 pri 20°C in morajo biti spojene s primerno tlačno spojko. 
 
Nominalne mere in premer ter debelina sten HDPE cevi je naslednja: 
 
Dolžina cevi z navoji je lahko največ 100 m. Zaključki cevi morajo biti zamašeni in prekriti. 



 

 

Cevi morajo biti proizvedene iz politilena visoke gostote, ki vsebuje le tiste antioksidante, UV stabilizatorje in 
barvila, ki so potrebni in v skladu s črnimi cevmi namenjenimi za pitno vodo. 
Uporabljati se smejo mehanske spojke in standardni priključki. Mehanski spoji morajo biti natičnega tipa. 
Proizvedeni morajo biti iz acetal-homo-polimera ali v kombinaciji s priključki iz topovine. Spojke morajo biti 
vodo tesne in zagotavljati visoko napetost. Tlačna spojka mora biti izdelana iz PVC stiskajočega obroča in 
nitritnega elastomera ali podobnega O-obroča. 
Spojke in standardni priključki morajo biti izdelane za uporabo pri normalnem delovnem pritisku, kar pomeni 
16 barov in pri temperaturi 40°C ter morajo biti v skladu s PE cevmi. 
 
10.1.3b CEVI ZA TLAČNO KANALIZACIJO 
 
Debelostenske polietilenske cevi 
 

Debelostenske polietilenske cevi so lahko iz PE 80 ali PE100.. Cevi morajo biti označene tako, da je razvidno, 
da so cevi namenjene odvodu odpadne vode. 
Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti označene v skladu s standardom 
označevanja. 
 
Debelostenske polietilenske cevi z zaščitnim PP slojem 
 

Notranja tlačna cev se sestoji iz sodobne visokokakovostne cevi PE 100 z visoko odpornostjo proti nastajanju 
razpok, ki jih povzročajo zunanje točkovne obremenitve. 
 
Zaščitna plast, iz armiranega polipropilena zagotavlja odlično zaščito pred razenjem in statičnimi 
obremenitvami. Točkovne obremenitve porazdeli na večjo površino, s čimer zmanjša koncentracijo napetosti v 
primeru dodatnih zunanjih točkovnih obremenitev in preprečuje proces nastajanja razpok cevi. Cevi so 
izdelane skladno s standardom DIN 8074 in DIN 8075. Cevi so izdelane zunanjega premera 25-1000mm, 
SDR 17.6 – SDR 7.4. Cevi se spajajo s kontroliranim čelnim varjenjem. Cevi morajo biti označene tako, da je 
razvidno, da so cevi namenjene odvodu odpadne vode. 
Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti označene v skladu s standardom 
označevanja. 
 
10.1.4. PVC cevi 
 
Polnostenske gladke PVC cevi 
Cevi morajo biti izdelane skladno s standardom EN 1401-1. Vsi elementi sistema cevi, fitingi morajo biti 
izdelani iz istega materiala. Cevi so razvrščene po imenskem premeru od DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 
400 in 500mm. Cevi, ki bi se vgrajevale morajo imeti obodno togost SN 8kN/m2. Cevi se spajajo na obojko s 
tovarniškim predmontiranim tesnilnim obročem. Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi. 
Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti označene v skladu s standardom 
označevanja. 
 
11. TESTIRANJE 
 
11.1. Testiranje spojev 
 
Inženir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jaška nad 
kakršnimkoli spojem, dokler mu Inženir ali njegov predstavnik tega ne naroči. 
Inženir lahko zahteva od izvajalca, da zasuje jaške, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni, da 
izvajalcu ni treba, na svoj strošek, opraviti izkopavanja in dovoliti pregleda spojev med testiranjem cevovoda, 
če je to potrebno. 
 
11.2. Testiranje cevovodov 
 
Preden izvajalec testira katerikoli cevovodni objekt, po katerem se bo pretakala voda, mora zagotoviti, da je 
ustrezno pritrjen in da se sunki iz pregibov, odprtin na priključkih, iz cevovoda ali konstrukcijskih zaključkov, 
prevajajo v utrjeno zemljišče ali v ustrezno sidrišče. Odprte konce mora zapreti s čepi, pokrovčki ali ventili. 
Izvajalec mora poskrbeti tudi za ustrezno izpuščanje zraka iz napeljave na vseh visokih točkah in zasunih. 
 



 

 

Po zaključku del, je izvajalec dolžan kanalizacijo predhodno očistiti, pregledati in dokumentirati s TV kamero 
ter izvesti tlačni preizkus po SIST EN 1610. Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij. Izvajalec 
mora o svojem namenu testiranja cevovoda ali objekta, načrtovanega za zadrževanje vode, obvestiti Inženirja 
najmanj štiriindvajset ur pred tem. (V primeru, da izvajalec ne izpolni te zahteve ali ne uspe izvesti testiranja 
po izteku teh štiriindvajsetih ur, mora sam nositi stroške in zamude zaradi tega.) 
Izvajalec sam je odgovoren za stroške in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v času obvestila o 
testiranju in testiranja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno plačilo zaradi neizkoriščenega 
delavnega časa v tem času. 
 
12. TESTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV 
 
12.1. TESTIRANJE 
 
12.1.1. Testiranje kakovosti malte 
 
Če je potrebno testirati različne lastnosti malte, mora izvajalec teste opraviti na vzorcih iz iste mešanice. 
Gostota in uporabnost vsake mešanice morata biti določeni. Gostota se ne sme razlikovati od vrednosti, 
opisane v razpisni dokumentaciji, za več kot 5%. 
Pri rezultatih in načinu testiranja morajo vzorci imeti tlačno trdnost kot je podana v standardu SIST EN 1015-
11:2001 - Metode preskušanja zidarske malte - 11. del: 
Določevanje upogibne in tlačne trdnosti strjene malte, oz. v celotnem kompletu standardov SIST EN 1015 
(Metode preskušanja zidarske malte). 
 
12.1.2. Testiranje nepropustnosti objektov 
 
Izvajalec mora testirati nepropustnost vseh objektov, ki bodo napolnjeni s tekočinami. Za dosego tega cilja 
mora izvajalec napolniti objekt s svežo vodo. Preskrba in odstranjevanje sveže vode je ena od izvajalčevih 
nalog. Vsako izgubo vode zaradi prodiranja v temeljno ploščo ali stene izvajalec, v prvih dveh dneh po prvem 
polnjenju objekta z vodo, lahko nadomesti. Šele potem nadaljujejo z dejanskim testiranjem neprepustnosti, ki 
traja tri dni. 
Pri pregledu sten ne smejo biti vidni nobeni vlažni madeži in se ne sme zaznati nobena skrita izguba vode. S 
preskusom tesnosti skladno z zahtevami standarda ONORM B 2503– 2004. 
Kontrola tesnosti mora potekati v skladu s SIST EN 1610. 
Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij. Teste neprepustnosti (preskus tesnosti) nadzoruje 
Inženir. Izvajalec mora o testiranju pripraviti poročilo in ga predložiti Inženirju. 
Po testiranju (preskusu) mora izvajalec izprazniti objekte, pri čemer mora upoštevati vzgonski upor. 
Če rezultati testiranja neprepustnosti (preskus tesnosti) niso zadovoljivi, mora izvajalec, na svoj strošek, 
odpraviti pomanjkljivosti, kamor spada zapolnjevanje razpok, ponovno polnjenje in praznjenje objekta. 
Izvajalec ne sme zasuti objekta, dokler testiranje neprepustnosti (preskus tesnosti) ni uspešno opravljeno. 
Cevovode zapečati z gumijastimi baloni. Preboje in iztoke iz objekta mora izvajalec del med preskusom 
tesnosti zatesniti. Testiranje nepropustnosti objektov – upoštevati protokol za tovrstne bazene. 
 
12.2. GRADBENI PREDPISI 
 
Izvajalec mora upoštevati spodnje točke, da bi izpolnil zahteve gradbenih predpisov za objekte, ki jih bo 
zgradil: 
• zadostna toplotna izolacija 
• preprečevanje kondenzacije na stropih in zidovih 
• zadostna zaščita pred hrupom 
• zadostna zaščita pred kemijskimi vplivi (korozija, vlaga) 
• požarna varnost in zaščita pred strelo 
 
12.2.1. Zahteve v zvezi z zaščito pred kondenzacijo 
 
Zgradbe in objekti morajo biti zadostno zaščiteni pred pljuskanjem vode, močnim deževjem, površinskimi 
vodami, podzemnimi vodam, kondenzirano vodo. 
 
12.2.2. Zahteve v zvezi z zaščito pred hrupom 
 



 

 

Objekti in zgradbe, ki spadajo k čistilni napravi , morajo izpolnjevati določene minimalne zahteve v zvezi z 
zaščito pred hrupom. Prav tako pa mora izvajalec pri gradnji upoštevati dodatne zahteve (Smernice za zaščito 
pred hrupom). 
Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za optimalno stopnjo zaščite pred hrupom in sicer 
tako pred: 
• slišnim zvokom (zvok, ki se prenaša po zraku in vpliv zvočne izolacije), kot tudi pred 
• infra zvokom (vibracije, oscilacije in podobno) 
Npr: zvočni nivoji v pisarnah in na zunanjih področjih čistilne naprave in v drugih prostorih, kjer se odvija 
dejavnost. 
 
12.2.3. Zahteve v zvezi z zaščito pred kemičnimi in biološkimi nevarnostmi 
 
Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za zaščito pred temi vplivi, npr: 
• Obdelava gradbenega lesa 
• Zaščita pred korozijo 
 
12.2.4. Zahteve v zvezi s požarno varnostjo in zaščito pred strelo 
 
Za zaščito pred zgornjimi nevarnostmi morajo vse stavbe in objekti izpolnjevati veljavne krajevne predpise in 
vse sporazume, ki so bili sklenjeni s posameznimi zakonodajnimi organi. 
Izvajalec mora priskrbeti dokaz, da so gradbeni materiali in sestavni deli odporni na ogenj in vročino. Izvajalec 
je odgovoren za upoštevanje vseh ukrepov v zvezi s požarno varnostjo. Sem spada nabava in montaža 
alarmov za dim, alarmna naprava, ki se sproža s pritiskom na gumb in zvočni alarmi, vključno z nabavo, 
montažo in povezavo kabla za požarni alarm, ki ga mora napeljati v zgradbe. 
 
13. PRESKRBA Z VODO IN ODVOD ODPADNE VODE 
 
13.1. Odvod odpadne vode 
 
Predpogoj je, da je mogoče urediti primerno kanalizacijo za odpadne vode. 
 
13.2. Odvod odplak 
 
Količina in lokacija odplak je odvisna od vodovodne inštalacije in načrtovanih toaletnih prostorov (stranišča, 
umivalnice, tuši). Dimenzije kanalizacijskih cevi in njihova inštalacija morajo biti v skladu z vsemi zahtevami, 
na primer zaščita pred hrupom. Izvajalec mora predložiti preverljiv načrt za odvod odpadne vode. 
Kanalizacijske cevi morajo biti iz PVC-ja in litih delov. 
 
13.3. Preskrba z vodo 
 
Izvajalec mora inštalirati vodovodno napeljavo s pitno vodo, v skladu s smernicami za delovne prostore in 
zahtevami objekta. Konstrukcija in delovanje vodovoda s pitno vodo mora imeti priključek na glavno 
vodovodno cev, števec in cevovod do točke uporabe (notranji vodovod). 
Vsi cevovodi za pitno vodo morajo biti inštalirani v dvigajočem se nagibu do vodovodnih pip. 
Izvajalec mora paziti, da v ceveh ne ostane zrak in na vseh visokih legah mora zrak izpustiti. Cevi za hladno 
vodo morajo biti položene pod druge cevovode zaradi kondenzacije. Zaporni ventili s povezavami in zamaški 
morajo biti inštalirani na dovodno cev. 
V skladu z zahtevami morajo naprave za zapiranje in praznjenje vsebovati pretočne cevi in iztoke. Med 
gradnjo mora izvajalec predložiti koncept za napeljavo pitne vode. Vse gradbene tehnike morajo biti v skladu 
z veljavnimi krajevnimi pravilniki in uredbami. Preskrba z vodo in odvod mora biti zagotovljen tudi v zimskih 
mesecih. 
Priprava tople vode se izvaja lokalno z električnimi bojlerji ustrezne prostornine. Topla voda se uporablja v 
laboratoriju, kuhinji in sanitarijah. 
 
14. MONITORING, ZAHTEVE V ZVEZI Z NAVODILI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 
 
14.1. Monitoring 
 



 

 

Med poskusnim obratovanjem čistilne naprave mora izvajalec prevzeti popolno odgovornost za izvajanje 
obratovalnega monitoringa, ki mora biti v skladu s predpisi za obratovalni monitoring odpadnih voda in pogoji 
za njegovo izvedbo (Ur. l. RS št. 35/96 - s kasnejšimi dopolnitvami). 
Prav tako mora izvajalec pridobiti uradno oceno odpadka za vse odpadke, ki nastanejo na čistilni napravi (po 
klasifikaciji odpadkov). 
 
14.2. Navodila za uporabo in vzdrževanje 
 
14.2.1. Jezik 
 

Navodila in oznake morajo biti dovolj razumljiva, da zagotovijo varno in neprekinjeno vzdrževanje delovanja 
naprave in opreme in da omogočijo uporabo varnih načinov dela. Navodila in oznake morajo biti napisana v 
slovenščini ali morajo biti ustrezno prevedena v slovenščino, prevod mora biti natisnjen poleg originala tako, 
da je mogoče navodila brati brez navzkrižnega iskanja med dokumenti in poglavji. 
 
14.2.2. Zahtevana količina 
 

Izvajalec mora predložiti dve kopiji osnutka navodil za uporabo in vzdrževanje najkasneje štiri tedne preden 
obvesti Inženirja, da je naprava ali ustrezen del naprave pripravljen za dokončno testiranje. Izvajalec mora v 
roku dvanajstih tednov od izdaje dokumenta o prevzemu predložiti tri izvode končne, sprejete verzije navodil 
za uporabo in vzdrževanje; ali v roku dvanajstih tednov po tem, ko je Inženir prejel osnutek navodil, kar je 
pozneje. Izvajalec mora dokumente predložiti v tiskani verziji in v elektronski obliki (CD). 
 
15. VPLIVI NA OKOLJE  
 
15.1. Ravnanje z odpadki 
Na območju občine Idrija je obvezno ločeno zbiranje/z zakonom določenih frakcij odpadkov. 
Investitor mora urediti ravnanje z odpadki v skladu z občinskim odlokom o načinu opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
15.1.1. V času gradnje 
 
Posledica načrtovane gradnje ČN bodo predvidoma nastali predvsem naslednji odpadki, ki po Pravilniku o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 84/98, 45/00 in 20/01) niso opredeljeni kot nevarni odpadki: 
 
• ostanki betona 
• betonske ruševine 
• zemljina in kamenje 
• embalaža 
• mešani komunalni odpadki 
 
Vse odpadke se odlaga na ustrezno komunalno deponijo. 
Gradbene odpadke, med katere štejemo beton, opečne zidake, malto, omete in podobno in niso onesnaženi z 
nevarnimi snovmi ter vsebujejo največ 10% drugih materialov bodo lahko odvažali na deponijo inertnih 
odpadkov. Les je lahko oddan za kurjavo. 
Mešane komunalne odpadke se bo zbiralo v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo pooblaščeno komunalno 
podjetje. 
Količine nevarnih odpadkov bodo majhne. Za to skupino odpadkov velja, da jih je potrebno predati v nadaljnjo 
oskrbo zato dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec 
tovrstnih odpadkov. 
Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov z 
območja gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna. 
 
15.1.2. V času obratovanja 
 
V času obratovanja bo nastajalo več vrst odpadkov, ki jih lahko razporedimo v dve glavni skupini: 
• odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode 
• odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same ČN 
 



 

 

Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki: odvečno blato, mehanski delci iz grabelj 
za mehansko čiščenje. 
 
Pred pričetkom uporabe objekta mora povzročitelj z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki. 
 
15.2. Hrup 
 
Hrup na čistilni napravi povzročajo vgrajene strojne komponente. Največji delež povzročajo naprave za vnos 
zraka v odpadno vodo. Puhala so nameščena v komandnem prostoru / strojnici, kar zagotavlja minimalen 
hrup v okolici. 
 
Delovanje potopnih črpalk je praktično neslišno. Prav tako povzroča minimalen hrup delovanje avtomatskih 
polžnih grabelj. 
 
Hrup na ČN tako ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje. 
 
15.3. Neprijetne vonjave 
 
Neprijetne vonjave lahko izhajajo predvsem pri procesih anaerobnega gnitja. Le-tega, glede na predvideno 
sestavo odpadne vode in glede na predviden proces čiščenja ne pričakujmo. 
 
Voda bo konstantno v obtoku, saj je predvideno delovanje čistilne naprave 24 ur dnevno. 
 
V zgoščevalcu blata se o nahajalo pretežno že aerobno stabilizirano blato, zato ne pričakujemo nikakršnih 
emisij smradu. 
 
15.4. Načrt ukrepanja v primeru okvare čistilne naprave 
 
Vsa strojna oprema vgrajena na čistilni napravi je krmiljena preko PLC krmilnika v elektro omarici, ki je 
povezan na GSM alarmni sistem, ki v primeru okvare ali izpada električne energije takoj javi napako 
pooblaščenemu osebju, ki upravlja čistilno napravo. 
 
Upravljavec čistilne naprave je v primeru napake dolžan napako odpraviti najkasneje v 24 urah oz. kot je 
podrobneje specificirano v pogodbi o upravljanju čistilne naprave. 
 
16. ZAKLJUČEK 
 
V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo 
preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv 
in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred 
možnostjo izliva v tla. 
 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse 
ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 
 
Izvajalska dela se morajo izvajati v skladu s potrjeno dokumentacijo in veljavnimi predpisi in standardi. Vse 
nastale spremembe pri izvedbi je potrebno evidentirati in na koncu gradnje vnesti v projekt izvedenih del. 
 
Izvedba KČN Godovič 1000 PE mora biti organizirana tako, da bo dostop, obratovanje in posluževanje 
obstoječe 
 KČN ves čas gradnje nemoteno in da bo omogočen nemoten odvoz blata oz. mulja. 
 Pri izvedbi preklopa kanalizacije na novo KČN mora izvajalec o datumu in času izvedbe preklopa obvestiti 
vse, ki so na kanalizacijski sistem priklopljeni. 
 V tem času mora izvajalec izvesti začasen jašek in prečrpavanje fekalij pred predvideno lokacijo priklopa v  
 obstoječo KČN. 
 
17. DOSTOP DO GRADBIŠČA IN GRADBIŠČE 
 



 

 

Dostop do gradbišča bo z obstoječe ceste, ki se nahaja med objekti čistilne naprave. Gradbišče mora biti 
organizirano tako, da objekti gradbišča ne bodo motili delovanja čistilne naprave. Ker se bo rekonstrukcija 
čistilne naprave izvajala na več mestih, je potrebno izkope izvajati skladno z zaporedjem gradnje konstrukcij. 
 
18. OBJEKTI IN OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI 
 
Izkopna dela bodo ponekod izvajana tik ob obstoječih objektih, ter na območju obstoječih vodov. Izvajalec je 
obvezan pred pričetkom del zakoličiti obstoječe vode in ugotoviti pozicijo in stanje obstoječih objektov. Če je 
ugotovljeno, da izkopna dela na predviden način lahko poškodujejo katerega od objektov, je potrebno 
obvestiti projektanta in inženirja. 
 
19. POSEBNI VARNOSTNI UKREP 
Izvajalci se morajo pri izvedbi izkopov držati slovenske zakonodaje. Vse brežine morajo biti na vrhu  
zaščitene z mrežo, da je preprečeno presipanje materiala oziroma poškodbe delavcev zaradi padcev. 
 
20. MONITORING GRADBENE JAME 
 
Ker ni večje nevarnosti za plazenje večjega obsega, merjenja niso potrebna. Zato naj se monitoring omeji na 
vizualno opazovanje brežin in obstoječih objektov. V primeru sprememb je potrebno obvestiti projektanta in 
inženirja. 
 
Enako poročilo bi bilo potrebno izdelati po končanih delih in evidentirati škodo, ki bi nastala zaradi del. 
 
21. RAZNO: 
Definirati nadaljnja dela v obstoječi KČN po izvedbi preklopa – čiščenje bazenov, izklopi, zaščite, … 
 
OPOMBA: 

V primeru izvedbe polirne grede sledi delna rušitev objekta oz. prilagoditev obstoječega objekta zahtevani 
tehnologiji – II. faza izvedbe. 
Ta del ni celovito in podrobno definiran oz. opredeljen. Vse je odvisno od rezultatov izpustnih voda. 


