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TEHNIČNO POROČILO 
k projektni dokumentaciji faze PZI za objekt 

MOST PREKO POTOKA ZAPOŠKA  
PRI ZDRAVSTVENEM DOMU V CERKNEM 

1. SPLOŠNO 
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PROJEKTANT:    CPG d.d. 

Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica 
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PRI ZDRAVSTVENEM DOMU V CERKNEM  
 
VRSTA DOKUMENTACIJE: PZI  

PODLOGE 
ZA PROJEKTIRANJE:      GEODETSKI POSNETEK, CESTNE PODLOGE 
 

Predmet obdelave je rekonstrukcija mostu na lokalni cesti čez potok Zapoška, ki vodi proti 
zdravstvenemu domu v Cerknem, po Ličarjevi ulici. V območju mostu je predvidena tudi ureditev struge 
potoka z izdelavo kamnitih pragov in kamnitega tlaka.  

Zaradi neposredne bližine lokalne ceste ob vodotoku Zapoška poteka priključek preko objekta. Nov 
most ohranja lokacijo starega mostu. Razpon se poveča oz. poenoti na 6.5m. Ob novem premostitvenem 
objektu se izvede podporni zid z navezavo na obstoječe zidove v nadaljevanju, hodnik za pešce in robni 
venec z mostno ograjo za pešce na dolvodni strani mostu s prehodom za pešce ter prehodne plošče za 
zvezno navezavo na nasip. V območju objekta je na obstoječem podpornem zidu gorvodno predvidena 
postavitev JVO ograje. Ob in na novem asfaltiranem vozišču se uredi vertikalna in horizontalna prometna 
signalizacija. Odvodnjavanje meteorne vode poteka ob robniku po cestišču do obstoječih vtočnih rešetk oz. v 
nadaljevanju objekta po koritnici v obstoječo meteorno kanalizacijo. Novo vozišče čez most in na samem 
priključku se višinsko prilagodi obstoječi niveleti ceste Cerkno-Gorje. 

Za obravnavani objekt se skladno s projektno nalogo izdela projekt za izvedbo. 
 
 

2. STANJE OBSTOJEČEGA MOSTU  

 Obstoječi armiranobetonski most, ki premošča potok Zapoška, je precej poškodovan in slabo 
vzdrževan. Ob preteklih visokih vodah so bili oporniki in temelji zelo poškodovani, sam objekt se kasneje ni 
saniral. Objekt ne zagotavlja več varnosti in ne izpolnjuje bistvenih lastnosti, ki jih premostitveni objekti 
morajo. Poleg tega objekt zaradi poškodb in neustrezne širine predstavlja hidravlično oviro, saj se na mostu 
profil struge zmanjša in prihaja do razlitja preko robov struge in do zajezitve pod objektom. Svetli razpon 
mostu je 5.50m, opornik je delno porušen, svetla višina od struge do temena plošče je 2.60m. Širina mostu 
skupaj z venci znaša 10m. Lokalna cesta je v krivini z radiem R=45m,  svetla širina vozišča vključno z 
potrebnimi razširitvami je 7.5m. Temeljenje je plitvo, globina temeljenja ni detajlno raziskana, vidni so 
porušeni deli opornika z dnom v nivoju struge potoka. Poškodbe so tudi na vozišču, kjer so vidne vdrtine in 
razpoke.  

Glavno konstrukcijo sestavljata betonska opornika oz. zidova in armiranobetonska prekladna 
konstrukcija debeline 50-60cm. Kot križanja priključne ceste z vodotokom je 60°. Ob vozišču gorvodno je 
bočno zgrajen masivni betonski parapet širine 20cm.  

Dno struge je gorvodno delno kamnito tlakovano, delno porušeno, v naravnem stanju. 

Obstoječi objekt se odstrani. 
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Prečni prerez vozišča na objektu ( priključek pod kotom 28° glede na lokalno cesto): 

  
- prometni pas 2.5m + 2.5m = 5.0m 
- robni venec z ograjo 0.4+1.15m = 1.55m 
Skupaj  = 6.55m 

 
 
3. PROJEKTNE OSNOVE ZA REKONSTRUKCIJO  

Osnova za izdelavo dokumentacije je potrjena projektna naloga investitorja. Projekt je izdelan na 
osnovi posnetka obstoječe trase, objekta, ogleda terena in projektirane geometrije priključka ter na osnovi 
dimenzioniranja in poteka struge vodotoka.  

Geotehnični elaborat za pogoje temeljenja objekta ni bil izdelan. Pri izkopu za temelje objekta je 
obvezna prisotnost geomehanika, ki bo kontroliral sestavo tal v izkopih in podal dodatna navodila, v kolikor bi 
se v nivoju dna izkopa pojavili materiali slabše kvalitete, kot je predvideno v robnih pogojih izračuna. 

Izvedba rekonstrukcije mostu je predvidena z ureditvijo obvoza za enosmerni promet s semaforskim 
usmerjanjem prometa na lokalni cesti. 
 
Prečni prerez na novem objektu: 

  
- prometni pas 2 x 3.80m = 7.60m 
- hodnik za pešce GV 0.75m + DV 1.50m = 2.25m 
- mostna ograja in del rob. venca 2x0.25cm =   0.50m 
Skupaj  = 10.35m 

 
 

4. GEOMEHANSKI PODATKI 
 

Za potrebe PZI ni bilo izdelano gološko-geotehnično poročilo. Privzete so izkustvene vrednosti 
nosilnosti tal. Pri izkopu in temeljenju je obvezna prisotnost geomehanika. 

 
Projektni odpor tal pod pasovnimi temelji znaša R/A' = 350 kPa. 
 

 
5. HIDROTEHNIČNI PODATKI IN UREDITVENA DELA NA VODOTOKU 

 
Obstoječa svetla odprtina se z novim objektom povečuje. Hidravlična odprtina novega objekta 

zadostuje za pretok 100-letne vode z varnostno višino 0.50m. Navezava objekta na brežino je preko 
opornikov in AB zidov. Dolvodno in gorvodno se uredi zavarovanje temeljev in dna struge s pragovi in 
tlakovanjem struge z lomljencem v betonu v razmerju 70/30 z betonom C16/20, z drenažnimi vertikalnimi 
povezavami za zmanjšanje vpliva vzgona, v celotni dolžini rekonstrukcije, kar znaša cca 25.00m.  

 
Začetek in zaključek talnega praga se izvede iz večjih kamnov 40x40x50cm, položenih v beton 

C16/20. 
 
Ureditvena dela na vodotoku zajemajo čiščenje struge porušenih in nanošenih kamnov in morebitne 

zarasti na pretočnem profilu vodotoka Zapoška in sicer 10m gorvodno in 10m dolvodno od temelja novega 
objekta.  

 
 
6. PROMETNI PODATKI 

 
  Za projektiranje faze PZI ni bilo razpoložljivega podatka štetju prometa. Glede na to, da je priključek 
na lokalni cesti v zdravstveni dom, je privzeta normalna lahka obremenitev.  
 

 
7. TRASIRNI ELEMENTI 

 

Lokalna cesta Cerkno - Gorje poteka v naselju, iz centra Cerknega severno proti območju tovarne 
ETA Cerkno, v smeri proti Gorjam. Na mestu priključka in mostu je lokalna cesta v krivini z radijem R=45m. 
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Širina vozišča na lokalni cesti v območju mostu znaša 7.50m, vozišče je ločeno z ločilno črto ter ob 
levem robu z robno črto, desno ob vodotoku je do priključka hodnik za pešce in dvignjen betonski robnik.  

Odvodnjavanje je urejeno ob robniku, do vtočnih jaškov in naprej v meteorne kanale oz. neposredno 
preko izpusta v vodotok. 

Na pretežnem delu odseka ceste niso zagotovljeni ustrezni geometrijski elementi osi ceste in 
prečnega profila vozišča. Projektna hitrost, določena ob upoštevanju planske dobe 20 let, na podlagi 
prometne funkcije ceste, vrste ceste in na podlagi zahtevnosti terena ter razpoložljivih prostorskih pogojev 
znaša Vp=30km/h.  

 Razširitve v krivini 

 Obravnavani del ceste na mestu priključka ima 1 krivino in del preme z vmesnimi prehodnicami. 
Razširitve so upoštevane za nemoteno prevoznost dveh avtobusov.  

Vertikalni elementi 

 Niveleta lokalne ceste se ne spreminja in poteka kot obstoječa z navezavo pred in za območjem 
priključka. Cesta preko priključka proti zdravstvenemu domu se niveletno prilagodi novemu objektu z 
odvodnjavanjem ob robnikih in izlivom neposredno v vodotok. 

Prečni prerez  

Širina voznega pasu v premi je za izbrano projektno hitrost 2.75m, robni pas 25cm. Na objektu se 
vozišče razširi na 7x60m med robnikoma, ki ločujeta hodnik za pešce. Ta je višji za 18cm od kote vozišča. 
Skupna širina hodnika in robnega venca gorvodno je 1.00m,  dolvodno je 1.75m. Mostna ograja iz 
pravokotnih porfilov na objektu je na razdalji 25cm od roba venca tako, da je zagotovljena širina površine za 
pešce na objektu 1.50m. Pred objektom je na lokalni cesti na desni strani pločnik za pešce v širini 1.50m, 
višinsko ločen od vozišča za 12cm, na levi strani je površina namenjena za pravokotno parkiranje osebnih 
vozil, ki je ločena z robno črto. 

  
8. DIMENZIONIRANJE ZGORNJEGA USTROJA 

 

Za zagotavljanje ustrezne nosilnosti je bil privzet ustroj iz primerljivega elaborata dimenzioniranja 
voziščne konstrukcije.  

Zgornji ustroj nad premostitveno konstrukcijo: 
 obrabni sloj bitumenski beton AC 11 surf B70/100 A3   v debelini 4.0 cm 
 zaščitni sloj bitumenski beton AC 8 surf B70/100 A3   v debelini 3.0 cm 
 Zaščitni sloj se vgradi na hidroizolacijo nad AB ploščo.  
 

Zgornji ustroj pred in za objektom: 
 obrabni sloj bitumenski beton AC 11 surf B70/100 A3   v debelini 4.0 cm 

nosilni sloj bitumenski beton AC 22 base B50/70 A3      v debelini 9.0 cm 
drobljenec D32        v debelini 25 cm 
kamnita greda        v debelini 15 cm 
 

9. ANALIZA KONSTRUKCIJE 

Zasnova konstrukcije 
Armiranobetonsko monolitno nosilno konstrukcijo obravnavamo kot odprti okvir po metodi končnih 

elementov, pri čemer je bil uporabljen računalniški program »Statik/Cedrus«. 
 

Prekladna konstrukcija je armiranobetonska plošča s konstantno debelino 40cm in razponom 6.50m. 
Opornika sta konstantne debeline 50cm in sta togo povezana s prekladno konstrukcijo in s pasovnimi temelji 
debeline 75cm. 
  
 Pasovne temelje obravnavamo kot ploščo na elastični podlagi z upoštevanjem koeficienta vertikalne 
podajnosti tal kv= 5.500kN/m3. Koeficient podajnosti je pri izbranih dimenzijah temelja in globini temeljenja 
neodvisen od velikosti obtežbe. 
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Obtežbe in obremenitve 
Poleg lastne teže, hodnikov, robnih vencev in koristne obtežbe hodnikov in vozišča, je na konstrukciji 

upoštevana prometna pomična obtežba skladno z Evrokodi za klaso objektov LM1 (load model 1). Na stene 
mostu deluje stalna horizontalna obtežba zemeljskega pritiska  

Dimenzioniranje 
 Dimenzioniranje s kontrolo razpokanosti prereza je izvedeno z upoštevanjem betona C30/37 in 
armaturo S500-B. Zaščitni sloj betona na stiku z zemljino in vodo je 5cm. Na robnih vencih in hodnikih 
4.5cm. 

Armatura 
 Izbrana armatura za ojačitev je S 500 razred duktilnosti B. Po postavitvi armature je potrebno vse 
prereze pred vgrajevanjem betona izpihati, navlažiti in zagotoviti zaščitni sloj nad armaturo 
 
 

10. OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKTA 

Konstrukcija ja zasnovana kot okvirna konstrukcija v vzdolžni smeri mostu z oporniki in s 
konstantnim prerezom prekladne konstrukcije, v celoti iz armiranega betona po principu »bele kadi». Svetli 
razpon med oporniki znaša 6.5m. Objekt je most, ki je glede na razpon uvrščen med manj zahtevne objekte.  
 Na mostu se izvedejo hodniki v širini 0.75 gorvodno in 1.50m dolvodno. Ob cestišču se položijo 
granitni robniki višine 18cm nad asfaltno površino, saj se most nahaja neposredno na poseljenem območju, 
kjer je tudi območje šole in prehod za pešce. Hodniki so zaključeni z vencem širine 35cm, na katerih je 
pritrjena mostna ograja z polnili, enaka kot obstoječa.   

Temelji 
 Prekladni konstrukciji dajejo oporo masivni AB oporniki in pasovni temelji, ki ležijo na stabilni osnovi, 
kar mora v gradbeni dnevnik zabeležiti geomehanik. 
 
 Temelji so AB višine 75cm, dolžina temeljev je 17.31m+18.42m in širina 1.90m. Zgornja ploskev od 
roba do opornika je nagnjena navzven v naklonu 1:10. Dno temeljev je minimalno 85 cm pod najnižjo koto 
dna struge. Začasni izkopi za temelje se izvedejo v naklonu 1:1. 

Oporniki in zidovi 
 Krajni oporniki so masivni debeline 50cm. Višina opornikov do ločne prekladne konstrukcije je od 
2.60m do 3.03m. Opornika sta krajša od temeljev za 0.20m in imata dolžino 17.11m+18.02m. Na zaledni 
strani opornikov se izvede zob za naleganje prehodne plošče, skladno s specifikacijami za TSC07. 
 
 Zidovi v nadaljevanju so dolžine 7.92m z navezavo na obstoječe in debeline 40cm. 

Prekladna konstrukcija 
 Prekladna konstrukcija debeline 40cm je togo povezana z oporniki. Svetli razpon je 6.0m. Objekt na 
priključni cesti premošča potok Zapoška pod kotom 75° . Dolvodno in gorvodno je na prekladno konstrukcijo 
obešen hodnik z robnim vencem, ki sega 35cm preko plošče, ki se zaključuje z odkapnikom na spodnji 
strani, skladno s TSC07. Vzdolžni naklon mostu določa naklon nivelete osi ceste in znaša 2.00%. Prečni 
naklon sledi naklonu vozišča in hkrati naklonu struge vodotoka ter znaša 1.70%. Naklon zgornje površine 
plošče se na razdalji 20cm od robnika dolvodno lomi in znaša -2.0%. 

Hidroizolacija 
 Hidroizolacija mostne plošče se izvede z bitumenskimi varilnimi trakovi npr. Izotekt P5-M na 
predhodni dvoslojni kontaktni epoksidni premaz (spodnji s posipanjem s kvarčnim peskom). Dela z 
epoksidom se ne smejo izvajati v primeru padavin, pri relativni vlažnosti zraka nad 85%, pri temperaturi 
površine pod +8°c in nad +40°C. 

 Prehodne plošče 
 Za zvezno navezavo objekta na cesto so predvidene prehodne plošče skladno s TSC07. Zaledje 
opornikov se utrdi z zasipnim klinom iz kvalitetnega materiala s sprotnim utrjevanjem po slojih 30cm. 
Prehodna plošča je preko naležnega roba členkasto povezana z opornikom skladno s TSC07. 
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Detajli in oprema 
 Vse vidne betonske robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3x3cm oz. 5x5cm skladno s TSC07. 
Ograja na mostu je pocinkana mostna ograja iz pravokotnih profilov z polnili (kot obstoječa), višine 
120cm, vgrajena v robni venec po detajlu TSC07 s spiralno armaturo. Cestna razsvetljava se glede na 
velikost objekta postavi pred oz. za objektom. V hodnike se na obe strani vgradi kabelsko kanalizacijo 
3xΦ110, ki je zaključena z mostnim inštalacijskim jaškom pred in za objektom. 

Odvodnjavanje objekta 
 Meteorne vode se z vozišča na objektu odtekajo skladno s prečnim in vzdolžnim sklonom vozišča do 
robnika in naprej ob robniku do obstoječe vtočne rešetke, v peskolov in po meteorni kanalizaciji do izliva 
v vodotok. 
 
 
  
11. OPIS GRADNJE OBJEKTA 

Preddela 

V preddelih je zajeta ureditev gradbišča, vzpostavitev obvozna s prometno signalizacijo, zakoličbo 
objekta in zakoličbo prečnih profilov.  

Zemeljska in rušitvena dela 

Rušitvena dela: 

Material od rezkanja in rušenja obstoječega asfalta (klasifikacijska številka odpadka 17 03 02), 
betonski material (klasifikacijska številka odpadka 17 01 01) ter zemljino in kamenje (klasifikacijska številka 
odpadka 17 05 04), se odpelje v predelavo gradbenih materialov po postopku predelave R5 – recikliranje 
gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material, ki ga izvaja CPG d.d. Nova Gorica na Separaciji Doline 
pri Tolminu, za kar ima pridobljeno ustrezno okoljevarstveno dovoljenje.  

Ostale predvidene odpadke aluminij (klasifikacijska številka odpadka 17 04 02), železo in jeklo 
(klasifikacijska številka odpadka 17 04 05) prevzame pooblaščeni zbiralec odpadkov.  

Izkopi za temelje: 

Izvedejo se z bagrom, pri čemer je potrebno paziti na obstoječe komunalne vode. Večina 
izkopanega materiala je predvidena za odvoz v predelavo gradbenih materialov po postopku predelave R5 – 
recikliranje gradbenih odpadkov v predelani gradbeni material, ki ga izvaja CPG d.d. Nova Gorica na 
Separaciji Doline pri Tolminu, za kar ima pridobljeno ustrezno okoljevarstveno dovoljenje. 

Nasipi: 

Večji nasipi materiala niso potrebni, izdelajo se zasipni klini za zidovi s sprotnim utrjevanjem v 
plasteh. Nasip se izvede za obvozno cesto in se po končanih delih odstrani ter vzpostavi v prvotno stanje. 

Brežine: 

Površina se uredi z nasipom plodne zemlje in zasaditvijo travnate ruše. 

Odvodnjavanje 

Površinski odvod vode iz vozišča se bo izvajal preko vozišča in ob dvignjenih robnikih do vtočnih 
rešetk in peskolovov ter naprej po meteorni kanalizaciji v odvodnik. 

Ostali komunalni vodi 

Zaradi rušitve objekta in izkopov je predvidena prestavitev NN vodov z vzpostavitvijo začasne 
zračne linije NN voda preko vodotoka. Po izgradnji se novi NN vodi navežejo v jaških v robnih vencih. Ostali 
komunalni vodi so dovolj oddaljeni, da ne vplivajo na potek gradnje.  

Objekti 
 
Izkopi za temelje opornikov se izvedejo v stabilnem naklonu 1:1. Temelje se izdela iz betona C25/30, 

XC2, PV-II in armaturo S500-B. Zaščitni sloj na mestu stika z zemljino je 5cm. Oporniki, prehodna plošča, 
krila in prekladna konstrukcija se izdela iz betona C30/37, XF3, PVII in z armaturo S500-B. Zaščitni sloj je 
5cm. Robne vence se izdela iz betona C30/37, XF4, PVII, odpornega na zmrzovanje s sredstvi za tajanje ter 
z armaturo S500-B, zaščitni sloj 4.5cm. Podložni beton je C12/15, X0.  



Tehnično poročilo   

  Stran 6 od 7 

  004.2160 T.  
 

 
 Robni venec in hodnik za pešce skupne je klasičen po detajlu iz TSC 07.102, ločen od vozišča z 

kamnitim robnikom, dvignjenim za 18 cm. Pri betoniranju temeljev, opornikov in plošče ter robnih vencev je 
potrebno zagotoviti ustrezno zaščito pred razlitjem cementnega mleka skozi opaž v vodotok. Objekt je 
potrebno zgraditi po principu »bele kadi«, skladno s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC. Vse vidne 
robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3x3cm oz. 5x5cm.  

 
Hidroizolacijo AB plošče se izvede z bitumenskimi varilnimi trakovi npr. Izotekt P5-M na predhodni 

dvoslojni kontaktni epoksidni premaz. Zaščitni sloj asfalta nad hidroizolacijo na AB plošči je bitumenski beton 
z oznako AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3.0 cm, obrabna plast je AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4.0 cm. 
Za ustrezno navezavo objekta na nasip se izvedejo prehodne plošče na zasipni klin za opornikom, ki se ga 
izdela iz kvalitetnega gramoznega materiala s sprotnim utrjevanjem po slojih 30 cm. Pred in za objektom se 
vgradi tamponsko nasutje v debelini 25cm na novo kamnito gredo debeline 15cm. Sledi nosilna plast 
bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 9.0 cm ter obrabno plast AC 11 surf B70/100 
A3 v debelini 4.0 cm. 

 
Brežine se naveže na krilne zidove v naklonu 2:3 ter se jih humuzira in zatravi s travno mešanico. 
 
 

12. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
Jeklena varnostna ograja se demontira in ponovno montira na krono zidov na gorvodni strani. 

Varnostna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja N2 z delovno širino W5. Varnostna ograja je 
postavljena 85 cm nad voziščem. Na robni venec se vgradi pocinkana mostna ograja z polnili, višine 120 cm, 
s sidranjem v robni venec po detajlu s spiralno armaturo, vse skladno s TSC 07.113. 

 
Vertikalna in horizontalna signalizacija se uredi skladno s situacijo prometne ureditve. 

 
 

13. VARNOSTNI UKREPI 

Varovanje prometa med gradnjo 

Za ureditev prometa med samo gradnjo je potrebno izdelati elaborat vodenja prometa, kjer mora biti 
prometna ureditev rešena tako, da bo promet potekal nemoteno in da varnost delavcev ne bo ogrožena. 
Tehnologija izgradnje mostu je zasnovana tako, da je možno imeti enosmerni promet s semaforsko 
ureditvijo. Po potrebi se predvidi dodatno varovanje prometa, skladno z izvedbo izkopa in varnostnim 
načrtom. 

Varstvo pri delu 
Glede na zahtevnost gradnje mora biti med samo gradnjo stalno prisoten strokovni nadzor. Izvajalec 

je dolžan upoštevati zakonodajo, standarde, predpise in navodila ter ravnati tako, da ne pride do poškodb 
delavcev, mimoidočih, mehanizacije in objektov v neposredni bližini. Izvajalec je dolžan upoštevati »Program 
varnostnih ukrepov« ali »Varnostni načrt«, če bo prisotnih več izvajalcev ter navodila s strani strokovnega 
nadzora. Glede na naravo okolja v katerem poteka izgradnja objekta (dela na prometni cesti, dela ob 
vodotoku, dela na višini)  je potrebno poskrbeti za zaščito pred prometom ter padci v globino, ki mora biti 
obravnavana v »Programu varnostnih ukrepov« oz. »Varnostnem načrtu«. 

Varovanje okolja 
 
Sam objekt ne predstavlja nevarnosti za okolje. Material, ki bo uporabljen za izvedbo je klasičen 

gradbeni material, ki ob pravilni uporabi ne povzroča škode okolju. Pri izdelavi betonskih delov konstrukcije 
je potrebno paziti, da se cementno mleko ne razlije iz opaža na teren, predvsem pa ne v vodotok in s tem ne 
povzroči škodo v okolju. Pri projektiranju je upoštevana skladnost z veljavno zakonodajo, pri čemer so bili 
upoštevani standardi in tehnični predpisi, kot tudi Zakon o varstvu okolja. 

Vzdrževanje 
 
Objekt je z vidika vzdrževanja in redne kontrole manj zahteven, saj je dostopen s ceste. V kolikor bo 

izvajanje vzdrževanja objekta moteče za promet je potrebno predvideti varstvo prometne varnosti. 
 
 



Tehnično poročilo   

  Stran 7 od 7 

  004.2160 T.  
 

14. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 
 
Pri izdelavi projekta je bila upoštevana projektna naloga in smernice, ki jih je podal investitor, 

Posebni tehnični pogoji, TSC ter znanje in dosedanje izkušnje projektantov pri projektiranju in izvajalcev pri 
izvajanju objektov. Izvajalec del mora pred pričetkom del detajlno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo 
in o nejasnostih obvestiti projektanta. Pri izvajanju del mora izvajalec del voditi vso z zakonom in internimi 
akti predpisano dokumentacijo in upoštevati predpise s področja varstva pri delu. 

 
Vsa dela se morajo vršiti skladno s predhodno izdelanim elaboratom o varstvu pri delu. Upoštevati je 

potrebno tudi vsa navodila, ki jih glede varnosti med gradnjo poda varnostni inženir. 
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