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SPLOŠNO

Naročnik:
Objekt:
Faza obdelave:

OBČINA GORIŠNICA
MOST ČEZ REKO PESNICO
Izvedbeni načrt za izvedbo

2.

PODATKI O OBJEKTU

2.1

Lokacija objekta

Most je bil zgrajen leta 1982 po projektu IPZ Zagreb iz montažnih elementov podjetja
Viadukt iz Zagreba.
Most se nahaja na lokalni cesti med naseljema Gorišnica in Zamušani.
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Karakteristični prečni prerez

Celotna širina mosta je 5.80 m, širina vozišča je 3.80 m, širina hodnikov je 2 x 0.80 =
1.60 m, robni venci so širine 2 x 0.20 = 0.40 m, širina med ograjama pa je 5.40 m.

Slika 1: Prečni prerez - obstoječa konstrukcija
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Vzdolžni prerez

Most ima tri polja s teoretičnimi razponi med osmi odpor 11.68 + 12.10 + 11.68 =
35.46 m. Celotna dolžina mosta skupaj s krili pa je 42.16 m.

Slika 2: Vzdolžni prerez konstrukcije

2.4

Podatki o vozišču objekta

Trasa ceste oziroma os mosta poteka v radiju R = 587.86 m. Kot križanja ceste z reko
Pesnico je 90. Niveleta mosta v osi vozišča je v konveksni vertikalni zaokrožitvi z
radijem R = 1100 m. Tangente na konceh so v naklonu 2.6451 % in -2.2144 %.
Prečni sklon vozišča na mostu je enostranski in znaša 2,5%.

2.5

Geomehanski in hidro podatki – povzeti po osnovnem projektu

Po geoloških podatkih so temeljna tla sestavljena iz glinasto peščenih materialov pod
katerimi se nahaja sloj laporne gline v debelejšem sloju.
Na osnovi geotehničnega elaborata je most temeljen na vrtanih pilotih premera
80 cm, ki so 2.5 do 3.0 m vpeti v sloj laporaste gline.

2.6

Statični sistem

V statičnem smislu je objekt prednapeta montažna armirano betonska konstrukcija
preko treh polj z razponi 11.65 + 12.10 + 11.65, ki so preko podpor z elastičnimi
vezmi povezana v eno zavorno enoto. Skupna dolžina mosta s krili, merjeno v osi
mostu je 42.10 m
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Obtežba je bila upoštevana v skladu s tedanjo napredno prakso po DIN 1072 za
razred SLW 30.

2.7

Opis konstrukcije

2.7.1 Premostitvena konstrukcija
Montažni nosilci nosilne konstrukcije so izdelani po tehnologiji GRO »Viadukt« po
sistemu SAN 116/50. V prečni smeri so položeni štirje montažni nosilci širine 116 cm
in višine 50 cm. Ti so v vzdolžni smeri z elastično vezjo nad podporama povezani v
konstrukcijo prostoležečih nosilcev. Vsak montažni nosilec je prednapet s 22 prameni
0.5˝iz jekla kvalitete 1800/1600 MPa. Prednapenjanje je adhezijsko.

2.7.2 Podporna konstrukcija
Obalni podpori sta sestavljeni iz grede, ki je temeljena na dveh uvrtanih pilotih
premera 80 cm. Na gredo so pripeta običajna trikotna viseča krila, ki omejujejo
nasipni stožec in varujejo opornik pri visokih vodah.
Vmesni podpori tvorita po dva okrogla stebra premera  60 cm, ki nepostredno
izhajata iz pilotov premera 80 cm. Preko stebrov je položena greda, ki služi za ležišče
zgornji montažni konstrukciji. Detajli
Krov mostu tvorijo hidroizolacija, asfaltni sloj, robniki s hodniki in ograje.
2.7.3 Vozišče
Vozišče je utrjeno s 7 cm asfaltnima slojema (3 cm liti asfalt in 4 cm asfalt beton) pod
katerima je izolacija - mastiks. Vozišče je omejeno s hodnikom in ograjo.
2.7.4 Hodniki
Hodnik z robnimi venci je armirano betonski. V hodnik sta vbetonirani po dve PVC cevi
 100 mm brez revizijskih jaškov na konceh objekta. Robniki so betonski.
2.7.5 Ograje
Ograja je jeklena iz pravokotnih profilov s stebrički na razdalji cca 2m. Med stebrički
ograje so horizontalna polnila.
2.7.6 Dilatacija in ležišča
Na objektu ni vgrajena dilatacija.
Montažni nosilci so položeni na svinčena ležišča dimenzij 100/150/10 mm.
2.7.7 Odvodnjavanje
Objekt nima vgrajenih izlivnikov in cevk za pronicajočo vodo. Odvodnjavanje je
predvideno le vzdolžno po objektu.
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2.7.8 Inštalacije
Po javno dosegljivem katastru in na osnovi ogleda objekta preko objekta potekajo:
- telekomunikacije
- kanalizacija (tlačni vod)

3.

PODATKI ZA PROJEKTIRANJE

3.1

Projektna dokumentacije




3.2

Izvedbeni projekt preko Pesnice v Tibolcih, št. proj. M2-5703, junij 1992, ki ga
je izdelal IPZ Zagreb; uporabili za geometrijo elementov mostu
Projekt ceste, št. proj. 484-CES, julij 2016, ki ga je izdelal BPI d.o.o.

Pregled mostu

Opravili smo vizualni pregled mostu in izdelali fotodokumentacijo o stanju in
poškodbah na objektu.

3.2.1 Opis poškodb objekta
Bistvenepovršinske poškodbe na objektu so naslednje:
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- vozišče, hodniki, robni venci in ograje so močni poškodovani:

- beton nad zaščitnimi cevmi instalacij je propadel

- zaključek hodnika razpada
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- ograje objekta so v slabem stanju in delno manjkajo

- opazne so razjede in luščenje betona na mestih zamakanja:
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- na ostalih konstrukcijskih delih objekta vizualno ni zaznanih večjih poškodb
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ELEMENTI CESTE

Na mostu je predvideno, da se zadrži obstoječi prometni režim.
Obstoječ most je širok 5,80m in dolg 42.16m. Na mostu je obojestranski hodnik širine
80cm ter vozišče širine 3.80m. Obstoječa širina vozišča ne omogoča srečanje dveh
vozil, zato je prometni režim izmeničen.
Iz smeri Zamušani poteka od vozišča ločena kolesarska pot, katera se na območju
mostu čez Pesnico konča. Promet kolesarjev v nadaljevanju poteka po vozišču.
Podrobna obrazložitev o širini ceste je v cestarskem delu projekta točka T1.3. Želja
investitorja je bila, da se objekt razširi in preko njega vodijo ločeno pešci in kolesarji
od motornega prometa. Za izpolnitev teh zahtev bi bilo potrebno objekt razširiti za
2,36 m v primeru dvosmernega prometa, oz. 0,86 m v primeru izmeničnega
enosmernega prometa. Za razširitev bi bilo treba dodati ploščo debeline vsaj 15 do
18 cm.
Pri grobi kontroli nosilnosti obstoječih pilotov smo ugotovili, da je njihova nosilnost že
pri sedanji konstrukciji popolnoma izkoriščena. To pomeni, da se na konstrukcijo ne
sme dodajati elementov, ki bi povečevali lastno težo.
Vsaka širitev objekta pomeni korenit poseg v spodnjo konstrukcijo – najmanj z
dodatni piloti.
Ker pa je objekt že tako ali tako v slabem stanje se je odločilo, da se sanira obstoječe
stanje z manjšimi korekcijami glede vodenja prometa s poudarkom na večji varnosti
oz. zaščiti pešcev.
Profil ceste na mostu:
hodnik z robnim vencem
vozišče
hodnik z robnim vencem
Skupaj (med ograjo)

0,75 m
3,50 m
1,89 m
6,14m

Trasa ceste oziroma os mosta poteka v radiju R = 587.86 m. Kot križanja ceste z reko
Pesnico je 90. Niveleta mosta v osi vozišča je v konveksni vertikalni zaokrožitvi z
radijem R = 1100 m. Tangente na konceh so v naklonu 2.6451 % in -2.2144 %.
Prečni sklon vozišča na mostu je enostranski in znaša 2,5%.
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Prečni prerez mostu

5.

PREDVIDEN OBSEG SANACIJE OBJEKTA

Sanacija mosta je razdeljena na več faz:
- obnova spodnje konstrukcije (vmesni podpori, krila)
- obnova prekladne konstrukcije
- zamenjava opreme in namestitev obstoječih instalacij

5.1

VRSTNI RED REKONSTRUKCIJE

Predvideni vrstni red rekonstrukcije:
1.
2.

3.
4.

Po pripravljalnih delih (vzpostavitev in zavarovanje gradbišča), se z objekta
odstrani ograja,
Odstranitev asfalta se lahko izveze s frezanjem, pri čemer je potrebno, da se
ne poškoduje obstoječa nosilna konstrukcija.
Z odstranitvijo asfalta in hidroizolacije se odkrijejo segregacijska mesta in
lokalne poškodbe betona in po potrebi se očisti korodirana armatura.
Odstranijo se betonski hodniki z venci in robniki.
Po posebnem projektu se demontirajo in prestavijo instalacije, razen
kanalizacije, ki so obešene po in ob objektu.
Odstrani se poškodovane odkruške betona na prečnih nosilcih vmesnih
podpor.
Po projektu se poruši del levega krila v osi 1.
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Postavitev začasnih odrov pod konstrukcijo, pranje vidne površine opornika in
celotne spodnje površine konstrukcije s tlakom 40 Mpa.
Odpravljanje poškodb, injektiranje razpok prekladne konstrukcije. Razpoke
širine večje od 0.3 mm se injektira z epoksidno smolo.
Izkop, opaževanje, armiranje in betoniranje prehodnih jaškov z litoželeznim
pokrovom na konceh objekta.
Izdelava hidroizolacije, polaganje robnikov, vzdolžnega drenažnega kanala
hodnikov, montaža opreme in izvedba asfalta.
Barvanje konstrukcije – hidrofobna zaščita.

SPLOŠEN OPIS SANACIJSKIH POSTOPKOV

Za zagotovitev kvalitete izvedenih del po omenjenih fazah, je potrebno upoštevati
pogoje iz postopkovnih navodil, ki so izdelani na podlagi rezultatov preiskav
materialov in izkušenj pri že izvedenih rekonstrukcijah na drugih objektih. Poleg
postopkovnih navodil je potrebno upoštevati Tehnične specifikacije TSC 07, vse
standarde in predpise, ki se nanašajo na izvajanje sanacijskih del ter upoštevati
navodila proizvajalcev uporabljenih materialov.
Postopkovna navodila so povzeta po Tehnološki postopki za optimizacijo izvajanja
sanacij in rekonstrukcij premostitvenih objektov, DRSC RS, (I. Šebenik in sodelavci),
Ljubljana, marec 1997.
Postopkovna navodila:
Št. 1 za odstranjevanje poškodovanega betona
Št. 2 za čiščenje korodirane armature
Št. 3 za protikorozijsko zaščito armature
Št. 4 za vezni sloj
Št. 5 za sanacijo poškodb na betonskih površinah
Št. 6 za izvajanje prebojev in vrtin v in skozi AB konstrukcijske elemente
Št. 7 za zapolnjevanje nezapolnjenih mest
Št. 8 za sanacijo segregiranih mest v betonu
Št. 9 za sanacijo razpok
Št. 10 za površinsko zaščito betonov
Št. 12 za zalivanje jeklene opreme
Št. 13 za vgradnjo sidrne armature
Št. 14 za zalivanje izlivnikov
Št. 15 za izravnavo površin pod hodniki
Št. 16 za izvedbo hidroizolacije
Št. 18 za sanacijo korozijskih žarišč na področju kablov
Št. 19 za zabetoniranje prebojev v voziščni plošči
Št. 20 za izvedbo sanacije zgornje površine voziščne plošče
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Postopkovna navodila so v prilogi.
Tehnične specifikacije
TSC 07.102 – robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah
TSC 07.103 – ograje na cestnih objektih
TSC 07.104 – hidroizolacije ne cestnih objektih
TSC 07.105 – odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov
TSC 07.109 – nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plošče
TSC 07.113 – napeljave
TSC 07.116 – rege
Pri sanaciji je potrebno uporabljati materiale, ki so medsebojno kompatibilni oz.
sistemske rešitve enega proizvajalca, da se zagotovi optimalno delovanje komponent.
Dosledno se mora upoštevati navodila za vgradnjo in tehnične liste uporabljenih
materialov in sistemov za sanacijo (temperatura, debelina nanosa, priprava površin,
predpriprava materialov, ….). Temperaturo je potrebno zato redno meriti in vpisovati
v gradbeni dnevnik 3x dnevno (7:00, 12:00, 16:00). Če se dela izvajajo kasneje, se
vpiše temperatura ob začetku in koncu del oz. na vsake 3 ure.
Pri izbiri materialov in sistemov za sanacijo se je potrebno posvetovati s tehnično
službo dobavitelja/dobaviteljev in se seznaniti z načinom dela, ter po potrebi tudi
organizirati demonstracijo/delavnico postopkov. Posebej pri izbiri ojačitvenih sistemov
(karbonska vlakna, tkanina za ojačitev), je potrebno izbiro javiti projektantu in
pridobiti njegovo soglasje k ustreznosti rešitve oz. sistema.

5.3

OBNOVA SPODNJE KONSTRUKCIJE

5.3.1 Krila in krajni oporniki
Krilo na oporniku v osi 1 se delno skrajša zaradi vmestitve instalacijskega jaška.
Predlagamo rezanje krila z diamantno žago in nato le zaščito površine s »premazi«, ki
zavarujejo armaturo pred korozijo. Upoštevati je treba postopkovno navodilo št. 3.
Vsakršno rušilno odstranjevanje betona zahteva skoraj nemogoče postopke za zaščito
vgrajene armature.
5.3.2 Grede vmesnih podpor
Čela gred vmesnih podpor so močno poškodovana. Potrebno je odstraniti ves
poškodovan beton v skladu s postopkovnim navodilom št. 1 in skladno z navodilom
št. 2 očistiti armaturo. Odstranjevanje betona se izvaja v pravilni geometrijski obliki.
Zasek mora biti narejen tako, da se mikroarmirana sanacijska malta ne zaključi v
»nulo« - kar pomeni globino po celotnem mestu 8-10 mm. Armatura, ki se pri tem
pojavi, se očisti do kovinskega sijaja in protikorozijsko zaščiti – postopka št. 2 in 3.
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Sanacijsko malto je nanašati v več slojih (odvisno od proizvajalca in predvidene
največje debeline nanosa). Podrobneje so postopki opisani v navodilih št. 5, 10.
Preostala vidna betonska površina opornikov in krilnih zidov, se očisti pod pritiskom in
razmasti ter premaže z hidrofobnim premazom. Če se pri visokotlačnem pranju
odkrijejo razpoke je treba vse razpoke širine 0.3 mm ali večje injektirati z epoksidno
smolo.

5.3.3 Stebri
Kot opornika in krila se tudi stebre najprej očisti s tlakom 400 barov. Morebitna mesta
lokalnih poškodb in segregacije se odbije do globine do 5 cm, nakar se jih sanira z
izravnalno malto. Lasnice oziroma razpoke širše od 0.3 mm se injektira z epoksidno
smolo.

5.4

OBNOVA ZGORNJE – PREKLADNE KONSTRUKCIJE

Glede obsega poškodb, načina izvajanja del in položaja posameznih delov, so dela na
obnovi – sanaciji prekladne konstrukcije razdeljena na dve fazi:
- sanacija krova
- sanacija prekladne konstrukcije
5.4.1 Sanacija krova
Najprej se s celotne prekladne konstrukcije odmontira. Nato se, v skladu s
postopkovnim navodilom št. 20, pristopi k odstranitvi asfalta in hodnikov. Pri tem je
potrebno paziti, da se ne poškoduje obstoječe armatura iz nosilcev za povezavo s
hodnikom. Za odstranjevanje betona se upošteva navodilo št. 1. Pred
odstranjevanjem hodnikov je potrebno premestiti instalacijo v hodniku na gorvodni
strani objekta.
Zgornja površina prekladne konstrukcije se pregleda na morebitne poškodbe, znake
karbonatizacije in korodiranja armature. Z odkrivanjem se odstranijo segregacijska
mesta postopek št. 8 in lokalne poškodbe betona postopek št. 9, očisti in
protikorozijsko zaščiti se korodirana armatura (postopka 2 in 3). Morebitne razpoke
širine 0.3 mm se injektira z epoksidno smolo. Po potrebi (kjer je beton tako slabe
kakovosti, da ga je potrebno odstraniti skozi celotno debelino plošče – preboji) je
potrebno upoštevati tudi postopkovno navodilo št. 19, sicer pa se celotna zgornja
betonska površina »opere« s tlakom 300 MPa.
Na gorvodni starani objekta je treba pod hodnikom vgraditi naklonski beton, da se
zagotovi pravilno odvodnjavanje pronicajoče vode. Za to se uporabi postopkovno
navodilo št. 15.
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V skladu s postopkovnim navodilom št. 14 in grafičnimi prilogami se vgradijo cevke za
pronicajočo vodo.
Po sanirani zgornji površini nosilne konstrukcije in izvedenem naklonskem betonu pod
hodnikom se izvede hidroizolacija (postopek št. 16).
5.4.2 Sanacija spodnjih delov prekladne konstrukcije
Najprej se pripravi oder za delo, nato pa se pristopi k sanaciji. Spodnji deli prekladne
konstrukcije je potrebno najprej sanirati v smislu poškodb na betonskih površinah glej postopek št. 5 in 9. Sledi barvanje konstrukcije – postopek št. 10.
Pred barvanjem je potrebno betonsko površino pripraviti po naslednjem postopku:
- površino betona se opere z vodnim curkom pritiska 400 barov. S pranjem je
potrebno odstraniti iz površine cementno mleko, cementne bradavice, biološke
nečistoče (mahove alge, lišaje). Morebitne mastne površine je potrebno razmastiti.
Hrapavost površine ne sme hiti večja od 1 mm (med 0.5 mm in 1 mm).
- po pranju betonskih površin se izvede vizualni pregled in identifikacija morebitnih
defektov na betonski površini:
 neravnine na betonski površini ne smejo biti večje od 10 mm na dolžini
2.0 m. V kolikor so te prisotne se izvede izravnava z izravnalno malto.
Morebitne grebene na področju stikov med opažnimi elementi se pobrusi.
Celotna površina tega območja se obdela s tankoslojnim nanosom
izravnalne malte v debelini 1.5 do 3.0 mm. Hrapavost površine ne sme biti
večja od 1.0 mm (med 0.5 mm in 1.0 mm)
 lokalne vdolbine in poroznosti je potrebno zapolniti z epoksidno malto,
morebitna izpostavljena obstoječa armatura (očiščena površina) se zaščiti
s protikorozijskim premazom.
 razpoke v betonu, širine večje od 0.3 mm je treba injektirati s epoksidno
injicirno smolo.
 vključene dele v betonsko površino, ki nimajo funkcijskega namena (les,
ostanke žic, žeblji) se odstrani
Sledi barvanje s hidrofobnim premazom površine spodnjega dela konzole in
vertikalnih stranic nosilne prekladne konstrukcije.
Vsa omenjena dela se izvajajo po pogojih ustreznih postopkovnih navodil in navodil
proizvajalcev uporabljenega materiala.
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NOVA OPREMA OBJEKTA

Zaradi dotrajanosti opreme objekta, se le-ta zamenja v celotnem obsegu. Novi so
hodniki, ograja, hidroizolacija in asfalt ter dodatni so prehodni jaški na konceh
objekta.
5.5.1 Hidroizolacija in asfaltne prevleke
Na pripravljeno in očiščeno površino voziščne plošče se vgradi enoslojna hidroizolacija,
debeline 1 cm, ki je sestavljena iz:
- epoksidni premaz
- posip iz kremenčevega peska
- bitumenska lepilna zmes
- bitumenski trakovi debeline 5 mm
Asfaltne prevleke se sestoje iz zaščitnega sloja asfaltbetona (AC 8 surf B50/70 A2)
debeline 3 cm in obrabno zaporne plasti asfaltbetona (AC 11 surf B50/70 A2) debeline
4 cm. Hidroizolacija se izvede po postopku št. 16.
5.5.2 Hodniki robni venci in robniki
Ob gorvodnem robu mostu se izvede hodnik skupne širine 1,89 m z robnim vencem
višine 55 cm in širine 23 cm, na dolvodni strani objekta pa hodnik skupne širine
0,75 m z robnim vencem višine 50 cm in širine 23 cm. V gorvodnem hodniku so
predvidene cevi za inštalacije. Hodniki so betonski, kvalitete C25/30, stopnje
izpostavljenosti XD3 in XF4, ob vozišču je žagan granitni robnik (položen v betonsko
posteljico) - dimenzij 20/23 cm, ki sega 18 cm nad asfaltom. Hodnik ima prečni
naklon 2% proti vozišču.
Zaradi pravilnega odvodnjavanja pronicajoče vode je treba pod gorvodni hodnik
vgraditi sloj naklonske skladno s postopkom št. 15.
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Hodnike in robne vence se po izvedbi premaže s hidrofobnim premazom.
5.5.3 Prehodni jaški
Prehodna jaška sta na konceh objekta na gorvodni strani. Za dostop v jašek se vgradi
litoželezni pokrov 600x600 cm, razreda C, nosilnosti 250kN.
5.5.4 Ograje
Na hodniku je postavljena jeklena ograja za pešce. Ograja se sidrana v hodnik, visoka
je 120 cm. Predvidoma je sestavljena iz 2 horizontalnih prečk (zgoraj in spodaj) z
vmesnimi vertikalnimi polnili. Ograja je sestavljena iz jeklenih cevi. Zgornja in spodnja
horizontalna cev ter glavne vertikalne cevi so premera 60.3 mm, vertikalne palice so
premera 16 mm. Ograja je vroče cinkana, debelina nanosa je 85 um. PKZ zaščita se
izvede skladno s SIST EN ISO 14713 in SIST EN ISO 1461.
5.5.5 Odvodnjavanje
Obstoječ objekt ni bil odvodnjavan. Prav tako ni imel vgrajenih cevk za odvodnjavanje
pronicajoče vode. Tudi sedaj je predvideno le vzdolžno odvodnjavanje objekta brez
izlivnikov.
Prav pomanjkanje cevk za pronicajočo vodo in pomanjkljiva hidroizolacija je vzrok za
najobsežnejše poškodbe prečnikov nad vmesnimi podporami in ostalo zamakanje
konstrukcije.
Za odpravo tega vzroka je predvidena, na razdalji cca 2 m, vgradnja cevk za
pronicajočo vodo. Izlivniki niso predvideni, saj bi z njihovo vgradnjo prerezali preveč
prednapetih pramen.
Za vgradnjo cevk za pronicajočo vodo je treba na stiku med dvema vzdolžnima
nosilcem izvrtati luknje premera 80 mm in vanje vgraditi cevke po detajlu v grafičnih
prilogah in postopkovnimi navodili št. 6.
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Med cevkami je treba v vzdolžni smeri v beton izdelati muldo, ki ima nagibe do
posameznih cevk. V muldo se vgradi na položeno hidroizolacijo v višini zaščitnega
asfalt betona vzdolžno drenažno rebro iz enozrnatega betona (8 mm) vezanega z
umetno smolo (epoksi).
5.5.6 Instalacije
Po objektu poteka naslednja infrastuktura: kanalizacija in vodniki telekomunikacij.
Kanalizacijska cev lahko ostane med rekonstrukcijo montirana pod konzolo prekladne
konstrukcije. Med deli jo je treba zaščititi, da se je ne poškoduje.
Ostale instalacije pa se lahko vgradijo v hodnik mostu ali pa namestijo pod konzolo po
končani rekonstrukciji. Med deli je treba vse vodnike ustrezno zavarovati pred
poškodbami.

6.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Potrebno je upoštevati vse predpise in ukrepe za zagotavljanje varnosti zdravja pri
delu. Upoštevati je potrebno varnostni načrt, ki mora predvideti vse morebitne
nevarnosti ter navesti ukrepe za varno delo. Koordinator za zdravje in varnost pri delu
se mora dobro seznaniti s predvidenimi deli in ustrezno pripraviti varnostni načrt.

7.

PROMETNA UREDITEV V ČASU SANACIJE

Ves čas izvajanja del mora biti most zaprt za ves promet. Začasen obvoz bo urejen
preko sosednjih mostov.

8.

ZAKLJUČEK

V projektu rekonstrukcije so zajeti vsi elementi konstrukcije mosta, za katere so
znane poškodbe. Prav tako so zajeta dela na obnovitvi krova in opreme. Vsa dela bo
potrebno izvajati kvalitetno pod stalnim projektantskim nadzorom. Za vsako
spremembo rešitve iz projekta mora izvajalec zagotoviti soglasja projektanta in
investitorja. Prav tako bo moral izvajalec dosledno spoštovati določila postopkovnih
navodil, navodila proizvajalcev materiala ter navodila tehničnih specifikacij TSC
07.101 do TSC 07.118. Z upoštevanjem predpisanih pogojev in ob zagotovitvi
ustreznega vzdrževanja se lahko doseže uporabnosti objekta, ki je enaka podobnim
novim objektom.
Sestavil:
Ljubo Korpar, univ.dipl.inž.gradb.
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