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Mesta pregleda objekta

Legenda

Zi ... Sonda na zidu 
S3 ... Sonda na stropu
S5 ... Sonda na steni
S6, S8 ... Sonda na kolenčnem zidu
V8 ... Sonda na vezi

Z1 Z2 Z3

S3S5
S6

S8

V8



Z1 - Sonda na zidu
- opeka: stari format
- malta-apnena: 0.7-1MPa
- trdnost betona: x=47.3MPa
- armtura: nearmirano do globine 5cm

Z2 - Sonda na zidu
- opeka: stari format
- malta-apnena: 0.7-1MPa
- trdnost betona: x=58.2MPa
- armtura: nearmirano do globine 5cm

Z3 - Sonda na zidu
- opeka: stari format
- malta-apnena: 0.7-1MPa
- omet: d=3cm
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1 UVOD 

V skladu z naročilom Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o. (potrditev naročila v elektronskem sporočilu 
dne 01.08.2016 (ga. Katarina Žibret), po ponudbi št. 89/G-2016) smo na Inštitutu za metalne 
konstrukcije iz Ljubljane opravili dodatni pregled stanja podporne jeklene konstrukcije na objektu 
šole v Križankah.  

Pregled smo opravili 17. in 22. avgusta 2016. 

 
Opis jeklene nosilne konstrukcije strehe gledališča Križanke 

Pomična platnena streha tlorisnih dimenzij 35.0 x 55.0 m je pritrjena na sekundarno nosilno 
konstrukcijo strehe s kedri. Sekundarno nosilno konstrukcijo strehe sestavljajo okrogle cevi z 
navarjenimi ojačitvami. Preko nosilnih vozičkov je sekundarna nosilna konstrukcija pritrjena na 
primarno nosilno konstrukcijo strehe, ki jo sestavljajo nosilne jeklene vrvi. Nosilne jeklene vrvi so 
preko kompenzatorjev vpete v vertikalno nosilno konstrukcijo na severni in južni strani letnega 
gledališča Križanke. Vertikalne nosilne konstrukcije so sestavljene iz stebrov z zategami, ki so na 
severni strani Križank zasidrane v obstoječo zgradbo (šolo) kompleksa v Križankah. Na južni strani 
so vertikalne nosilne konstrukcije sestavljene iz stebrov z zategami, ki se preko jeklene nosilne 
podkonstrukcije sidrajo v temeljna tla. 

Pomična platnena streha ima vgrajen sistem za postavljanje (napenjanje) in za pospravljanje 
platnene strehe. Sistem sestavljajo vlečni vozički, sekundarne jeklene vrvi, vrvenice, pogonska 
sredstva, itd.. 

 

Izredni pregled jeklene nosilne konstrukcije pomične strehe v Križankah (Poročilo P-30088-
2, IMK Ljubljana, maj 2016) 

Dne 27.04.2016 je prišlo do nenadnega sneženja do nižin. Med izrednim pregledom smo na IMK 
Ljubljana ugotovili večje poškodbe na nosilnih konstrukcijah pomične strehe v Križankah, ki je med 
sneženjem ostala odprta. Glede na obseg poškodb smo ocenili, da ponovna uporaba platnene 
strehe, sekundarne in primarne nosilne konstrukcije strehe iz izvedbenega, ekonomskega in 
vizualnega vidika ni več upravičena. Zahtevali smo, da se pred morebitno ponovno uporabo 
obstoječih nosilnih elementov konstrukcije strehe detajlno pregledajo še spoji, vijačne zveze, nosilni 
vozički, kompenzatorji, vlečni vozički, ipd..  

V poročilu smo predvideli, da se vertikalne nosilne konstrukcije (stebri z zategami) na severni strani 
Križank zamenjajo od osi 4 do osi 9. Na južni strani Križank smo ocenili, da je potrebno zamenjati 
stebra v osi 3 in 4 ter predvideli zamenjavo zatege od osi 3 do osi 8. Predlagali smo tudi zamenjavo 
jeklene nosilne podkonstrukcije za zatego v osi 4 (na južni strani Križank).  

V poročilu smo predvideli tudi, da se pred sanacijo detajlno pregledajo še vsa sidrišča za stebre in 
zatege na objektu Križank na severni strani ter sidranje v temelje zateg za stebra v osi 3 in 4 na južni 
strani Križank. Predvideti smo tudi, da se v projektu sanacije pomične strehe vključijo tudi morebitne 
poškodbe na obstoječih nosilnih konstrukcijah objekta Križank.  
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2 OBSEG PREGLEDA 

Dodatni strokovni pregled stanja podporne jeklene nosilne konstrukcije pomične strehe Križanke na 
objektu šole (v smislu tč. 5 Tehničnega predpisa o vzdrževanju jeklenih konstrukcij v času uporabe 
Ur. l. SFRJ 6/65) obsega naslednja dela: 

- vizualni pregled vijačenih, kovičenih in varjenih spojev, 

- kontrola stanja nateznih sidrnih elementov podporne konstrukcije in 

- pregled stanja sidrišč. 

Pregled jeklene podporne konstrukcije ni bil izveden v osi 2, 3 in 4 (za stebra S3 in S4 ter za zatege 
Z2.2, Z3.1 in Z4.1). Pri pregledu stanja na objektu smo ocenili, da zaradi nepoškodovanosti stebrov 
in zateg ter dodatne škode, ki bi nastala pri pregledu (odstranitev tlakov, bližina inštalacij) dodatni 
pregled podpornih konstrukcij ni upravičen. Na teh mestih smo ocenili, da podporne konstrukcije 
niso poškodovane. 

Pregled armiranobetonskih (AB) podpornih konstrukcij ni predmet tega poročila. 

3 UGOTOVITVE PREGLEDA JEKLENE PODPORNE KONSTRUKCIJE 

Vertikalne nosilne konstrukcije na severni strani Križank so sestavljene iz jeklenih stebrov z 
zategami. Stebri so z zategami zasidrani v obstoječe jeklene ali armiranobetonske (AB) podporne 
konstrukcije na objektu šole v Križankah. Dispozicija vertikalnih nosilnih konstrukcij je prikazana v 
Prilogi 1. Stebri so označeni z oznakami od S1 do S9, zatege pa z oznakami od Z1.1 do Z9.1. V 
nadaljevanju so zapisane ugotovitve pri pregledu stanja podpornih jeklenih nosilnih konstrukcij 
pomične strehe Križanke na objektu šole. 

3.1.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S1 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S1 ni zasidrana na objekt šole v Križankah, zato ni predmet 
tega poročila. 

3.2.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S2 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S2 je z eno zatego (Z2.2) zasidrana na objekt šole v 
Križankah. Med izrednim pregledom (Poročilo P-30088-2, IMK Ljubljana, maj 2016) nismo odkrili 
poškodb na obstoječi vertikalni konstrukciji. Ocenjujemo, da tudi podporna nosilna konstrukcija ni 
poškodovana. 

3.3.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S3 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S3 je z dvema zategama (Z3.1 in Z3.2) zasidrana na objekt 
šole v Križankah. Med izrednim pregledom (Poročilo P-30088-2, IMK Ljubljana, maj 2016) nismo 
odkrili poškodb na obstoječi vertikalni konstrukciji. Ocenjujemo, da tudi podporna nosilna 
konstrukcija ni poškodovana. 
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   Slika 1 (steber S3)   Slika 2 (zatega Z3.2) 

3.4.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S4 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S4 je z eno zatego (Z4.1) zasidrana na objekt šole v 
Križankah. Steber je prešel v območje plastičnega tečenja in je poškodovan. Na zategah nismo 
opazili poškodb. Pri pregledu konstrukcije nismo opazili vidnih poškodb na mestih ob vpetju stebra 
in ob vpetju sider. Ocenjujemo, da tudi podporna nosilna konstrukcija ni poškodovana. 

  
   Slika 3 (steber S4)   Slika 4 (steber S4) 

 
  Slika 5 (zatega Z4.1)  
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3.5.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S5 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S5 je bila z eno zatego (Z5.1) zasidrana na objekt šole v 
Križankah. Zatego je potegnilo iz sidrišča na armiranobetonski (AB) steni, kar je povzročilo še 
porušitev stebra. Armiranobetonska (AB) podporna konstrukcija za steber in armiranobetonska (AB) 
podporna konstrukcija za sidro sta poškodovani. 

  
  Slika 6 (steber S5)   Slika 7 (steber S5 ob vpetju) 

  
Slika 8 (AB podp. konstr. za zatego Z5.1)   Slika 9 (sidranje zatege Z5.1) 

3.6.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S6 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S6 je z eno zatego zasidrana na objekt šole v Križankah. 
Steber je porušen (odbilo je zgornji del stebra). Na zategi nismo opazili poškodb. Na podporni 
konstrukciji za steber in na mestu pritrditve stebra nismo opazili poškodb. Ravno tako nismo opazili 
poškodb na podporni konstrukciji za sidra in na mestu pritrditve sidra. Na preklopnem spoju 
vzdolžnega nosilca (ki je del jeklene podporne konstrukcije stebra) smo opazili, da niso bili zavarjeni 
vsi zvari. Nezavarjeni zvari so posledica napačne montaže podporne konstrukcije za steber. 
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   Slika 10 (steber S6)   Slika 11 (steber S6) 

  
Slika 12 (jeklena podp. konst. za steber S6) Slika 13 (preklopni spoj na nosilcu podp. konst.) 

  
Slika 14 (pritrditev stebra S6)        Slika 15 (detajl pritrditve podp. konst.) 

  
   Slika 16 (podporna konstr. za sidro Z6.1)  Slika 17 (pritrditev sidra Z6.1) 
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3.7.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S7 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S7 je z eno zatego zasidrana na objekt šole v Križankah. 
Steber je porušen, zatega je bila odrezana ob demontaži poškodovane platnene strehe. Ob vpetju 
stebra nismo opazili poškodb. Na podporni konstrukciji za sidra in na mestu pritrditve sider nismo 
opazili poškodb.  

  
      Slika 18 (steber S7)    Slika 19 (zatega Z7.1)  

  
Slika 20 (pritrditev zatege Z7.1)            Slika 21 (pritrditev zatege Z7.1)  

3.8.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S8 

Vertikalna nosilna konstrukcija S8 je s tremi zategami (Z8.1, Z8.2 in Z8.3) zasidrana na objekt šole 
v Križankah. Steber se je na vrhu plastificiral (nastala je t.i. »slonja noga«) in je porušen. Zategi Z8.1 
in Z8.2 sta deformirani. Na podporni konstrukciji za steber in na mestu pritrditve stebra nismo opazili 
poškodb. Ravno tako nismo opazili poškodb na podporni konstrukciji za sidri Z8.1 in Z8.2. Jeklena 
podporna konstrukcija za sidro Z8.3 je deformirana.  

  
      Slika 22 (steber S8)         Slika 23 (steber S8 ob vpetju)  
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Slika 24 (steber S8)  Slika 25 (zategi Z8.1 in Z8.2)  

  
Slika 26 (zatega Z8.1)            Slika 27 (zatega Z8.3)  

  
  Slika 28 (zatega Z8.1 ob vpetju)   Slika 29 (zatega Z8.1 ob vpetju - razpoka)  

  
  Slika 30 (pritrditev zatege Z8.2)  Slika 31 (pritrditev zatege Z8.2)  
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Slika 32 (podporna konstr. za sidro Z8.3) Slika 33 (detajl podporne konstr. za sidro Z8.3) 

3.9.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S9 

Vertikalna nosilna konstrukcija S9 je z eno zatego zasidrana na objekt šole v Križankah. Steber je 
deformiran in je poškodovan. Na zategi nismo opazili poškodb. Na podporni konstrukciji za steber in 
na mestu pritrditve stebra nismo opazili poškodb. Ravno tako nismo opazili poškodb na podporni 
konstrukciji za sidra in na mestu pritrditve sidra za stebra.  

  
Slika 34 (steber S9)   Slika 35 (steber S9) 

  
 Slika 36 (podporna konstr. za steber S9)  Slika 37 (podporna konstr. za zatego Z9.1)  
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  Slika 38 (pritrditev stebra Z9)   Slika 39 (pritrditev zatege Z9.1) 

4 ZAKLJUČEK (OCENA STANJA JEKLENE PODPORNE KONSTRUKCIJE): 

V skladu z ugotovitvami dodatnega pregleda stanja podporne jeklene konstrukcije podajamo oceno 
stanja in možnosti sanacije jeklene podporne konstrukcije na objektu šole v Križankah. V 
nadaljevanju so podani zaključki po posameznih vertikalnih nosilnih konstrukcijah. 

4.1.   Podporne nosilne konstrukcije za vertikalne nosilne konstrukcije S1, S2 in S3 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S1 ni zasidrana na objekt šole v Križankah, zato ni predmet 
tega poročila. Med pregledi nismo opazili poškodb na vertikalni nosilni konstrukciji s stebrom S2 in 
na vertikalni nosilni konstrukciji s stebrom S3. Ocenjujemo, da tudi podporne nosilne konstrukcije 
niso poškodovane in da sanacija podporne konstrukcije na teh mestih ne bo potrebna. 

4.2.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S4 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S4 je z eno zatego (Z4.1) zasidrana na objekt šole v 
Križankah. Steber S4 je poškodovan in ga je potrebno zamenjati. Ker je obstoječa zatega navarjena 
na steber in zaradi lažje montaže novega stebra predlagamo tudi zamenjavo zatege. Obstoječe 
jeklene podporne konstrukcije ni potrebno sanirati.  

4.3.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S5 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S5 je z eno zatego (Z5.1) zasidrana na objekt šole v 
Križankah. Steber S5 je skupaj z zatego Z5.1 porušen in ga je potrebno zamenjati. V projektu 
sanacije je potrebno predvideti tudi nov način pritrjevanja stebra na novo armiranobetonsko (AB) 
podporno konstrukcijo in nov detajl sidranja zatege Z5.1 v sanirano obstoječo AB steno. 

4.4.   Podporna nosilna konstrukcija za vertikalno nosilno konstrukcijo S6 

Vertikalna nosilna konstrukcija s stebrom S6 je z eno zatego (Z6.1) zasidrana na objekt šole v 
Križankah. Steber S6 je porušen in ga je potrebno zamenjati. Ker je zatega navarjena na steber in 
zaradi lažje montaže novega stebra predlagamo tudi zamenjavo zatege med sanacijo. V projektu 
sanacije je potrebno predvideti nov (boljši) detajl pritrjevanja stebra na obstoječo jekleno podporno 
konstrukcijo. Obstoječi preklopni spoj na nosilcu obstoječe jeklene podporne konstrukcije stebra je 
potrebno povariti (manjkajo zvari). 

 

 





LEGENDA:

... vertikalne nosilne konstrukcije (steber z zategami) in označenim sidriščem

/
P-30157

IMK INŽENIRING d.o.o.

Mencingerjeva ulica 7

1000 Ljubljana

Priloga 1: Dispozicija nosilnih konst.Avgust 2016

S1

S2

S3

S6

S7

S8

S9

DISPOZICIJA NOSILNIH KONSTRUKCIJ POMIČNE STREHE LETNEGA GLEDALIŠČA V KRIŽANKAH:

- vertikalne nosilne konstrukcije na severni strani Križank
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