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S.1 Naslovna stran načrta (priloga 1B) 

 

Številka projekta 1488 

Številka načrta 1627/19 

 

 



NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo št. 80 d.m. - Metlika - 
Ljubljana ter dela vzporednega cestnega omrežja

kratek opis gradnje
Načrt prikazuje nadvoz, katerega je potrebno porušiti. V tehničnem poročilu je opisana 
tehnologije in faze rušitve ter količine in vrste porušenega materiala.

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

Označiti vse ustrezne vrste gradnje novogradnja - prizidava

rekonstrukcija

sprememba namembnosti

odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije PZI

(IZP, DGD, PZI, PID)

številka projekta 1488

sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta 11/1 Načrt rušitve obstoječega nadvoza

številka načrta 1627/19

datum izdelave december 2019

ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja

Darko Repa, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka PI G-0413

podpis pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja

projektant (naziv družbe) Planum d.o.o.

naslov Maistrova ulica 24, 2000 Maribor

vodja projekta Miha Kalan, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka PI G-4111

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Darko Repa, univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

luka.mezek
Miha Kalan
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S.2 Podatki o sodelujočih 

 

Projektanti Sodelavec načrta Darko Repa, univ.dipl.inž.gradb. 

Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, SI-2000 Maribor 
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S.3.2 Vsebina načrta 

 
ZVEZEK 1/1 

S Splošni del S.1 Naslovna stran načrta (priloga 1B) 

  S.2 Podatki o sodelujočih 

  S.3.2 Vsebina načrta 

  S.6 Dokumentacija o recenziji načrta 

 

T Tehnični del T.1 Tehnični opisi in izračuni 

  T.1.1 Tehnično poročilo 

  T.2.2 Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 

 

G Risbe G.1 Tlorisi in prečni prerezi nadvoza M 1:50 list 1 

  G.2 Vzdolžni prerez nadvoza M 1:50 list 2 
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S.6 Dokumentacija o recenziji načrta 

 

Številka projekta 1488 

Številka načrta 1627/19 
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S.6.1 Poročilo o recenziji projektne dokumentacije 
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Naš znak: 058-19_Nadvoz Taborska cesta_Rusitev_BATISTIC 
Ljubljana, 11.03.2020 
 
 
 
 
 

RECENZIJSKO POROČILO 
 
 
 
Naziv projekta: Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno 

železniško progo št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana ter dela  
vzporednega cestnega omrežja 

  
Področje recenziranja: Načrt rušitve obstoječega nadvoza 
  
Investitor: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 
  
Naročnik recenzije: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 
Projektant: Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Miha Kalan, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Darko Repa, univ.dipl.inž.grad. 
Odgovorni recenzent: Branko Batistič, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 1488 
Številka načrta: 1627/19 
Datum projekta: December 2019 
Vodja recenzije: Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 
 
 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti in 
odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Pod poglavjem »Zasnova« je omenjen viadukt – gre za podvoz za železnico.  
Ali na območju posega res ni komunalnih vodov. Običajno so ob temeljih vzporedno z železnico 
vkopani (ali v kanalu) trase SVTK vodov (SŽ). Soglasje SŽ na načrt rušenja ni priloženo.  
 
2. Tehnični del 

 
Edini podatek v načrtu rušenja glede same izvedbe in postopka je navedba, da se rušenje izvaja 
s pnevmatskimi kladivi (pick hamer).  
Glede na dejstvo, da gre za konstrukcijo nad železnico je potrebno definirati sam postopek. Zelo 
malo, oz. nič ni določenega glede lovilnega odra; nosilnost, širina, način podpiranja, grafika. 
Rušenje s pnevmatskimi kladivi omogoča enkratno odstranitev  velikih kosov betona….Postopek 
pa je lahko problematičen (če se ne postopa pravilno) glede stabilnosti konstrukcije. Gre za PZI 
in tega dela ni sprejemljivo prepustiti izvajalcu.  
Ali ni razmišljanja, da se vsaj del nad železniškimi tiri odstrani z razrezom in odstranitvijo z 
avtodvigalom? Verjetno nekoliko dražji ampak mnogo čistejši in verjetno za SŽ sprejemljivejši 



 

St ran 2 | 2 

 

postopek. 
 
Na fotografijah je razvidno, da kanal z vodi SŽ poteka vzporedno s tiri. Potrebno je predvideti tudi 
zaščito tega kanala.  
 
Cene rušenja z nakladanjem so prenizki. Manjka tudi postavka zaščitni odri z ustreznim 
podpiranjem, ki ni definirano. 
 
3. Grafični del 

 
 
4. Zaključek 

 
Projektant načrta rušenja odgovori na pripombe oz. predloge. Obvezno je soglasje SŽ, ki ni 
priloženo in verjetno še ni pridobljeno.  
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Branko Batistič, univ.dipl.inž.grad. 
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S.6.2 Odgovori projektanta k recenziji projektne dokumentacije 
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PLANUM d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor,  

e-mail: info@planum.si 
 

 

 

Projektna dokumentacija: PZI 
Objekt Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno 

železniško progo št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana ter 
dela  vzporednega cestnega omrežja  

Področje recenziranja: Načrt rušitve obstoječega nadvoza 
Investitor: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 

Vodja projekta: Miha Kalan, dipl.inž.grad. 
Št. projekta: 1488 

Št.načrta: 1627/19 
Projektant: Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor 

OP-PI: Darko Repa, univ.dipl.inž.gradb. 
Recenzijo opravil: Branko Batistič, univ.dipl.inž.gradb. 

 
 
ZADEVA: ODGOVORI PROJEKTANTA RECENZIZIJSKEMU POROČILU 
 
Na podlagi pregleda projektne dokumentacije so bile ugotovljene naslednje pomanjkljivosti 
in odstopanja od veljavne zakonodaje in tehničnih predpisov: 
 
1. Splošni del 

 
Pod poglavjem »Zasnova« je omenjen viadukt – gre za podvoz za železnico.  
Gre za most in nadvoz preko železnice.  
Terminologijo uskladite z vodilnim projektantom. Viadukt oz. most ta objekt verjetno ni.  
Pripombo smo upoštevali.  
Smo popravili. 
Ali na območju posega res ni komunalnih vodov. Običajno so ob temeljih vzporedno z 
železnico vkopani (ali v kanalu) trase SVTK vodov (SŽ). Soglasje SŽ na načrt rušenja ni 
priloženo.  
Iz prejetega geodetskega posnetka terena je razvidno, da je preko nadvoza speljan le NN 
elektro vod. Iz načrta prestavitve in zaščite SVTK vodov je razvidno, da je na obeh robovih 
tirov speljan SVTK vod, ki se bo med gradnjo novega nadvoza prestavil. 
V poglavju IZVAJANJE DEL-RUŠITVE, podpoglavje PRIPRAVLJALNA DELA, je 
navedeno, da se območje tirov in seveda vodov zavaruje pred padci betonskih delov 
mostu s kovinskimi ploščami. Prav tako je navedeni opis ovrednoten v popisu del v 
poglavju 1.3 OSTALA PREDDELA. 
Soglasje železnice je predmet celotnega projekta ne pa samo načrta rušitve mostu. 
Naročnika bom opozoril, da uredi. 
 
 
2. Tehnični del 

 
Edini podatek v načrtu rušenja glede same izvedbe in postopka je navedba, da se rušenje 
izvaja s pnevmatskimi kladivi (pick hamer).  
Glede na dejstvo, da gre za konstrukcijo nad železnico je potrebno definirati sam 
postopek. Zelo malo, oz. nič ni določenega glede lovilnega odra; nosilnost, širina, način 
podpiranja, grafika. Rušenje s pnevmatskimi kladivi omogoča enkratno odstranitev  velikih 
kosov betona….Postopek pa je lahko problematičen (če se ne postopa pravilno) glede 
stabilnosti konstrukcije. Gre za PZI in tega dela ni sprejemljivo prepustiti izvajalcu.  
Ali ni razmišljanja, da se vsaj del nad železniškimi tiri odstrani z razrezom in odstranitvijo z 
avtodvigalom? Verjetno nekoliko dražji ampak mnogo čistejši in verjetno za SŽ 
sprejemljivejši postopek. 
Po do sedaj izdelanih načrtih tako v visoko gradnji, kot na inženirskih objektih nismo 
grafično prikazovali postopkov rušitve.  



 

PLANUM d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor,  

e-mail: info@planum.si 
 

 

 

Namen pričujočega načrta je, da se opišejo različne tehnlogije in postopki rušitve. Ko bo 
izvajalec del znan, bo znana tudi tehnologija.   
Navedli ste enega izmed številnih predlogov rušitve, ki je seveda sprejemljiv, vendar 
menim, da je to odvisno od izbranega izvajalca, ki bo poskušal prepričati investitorja, da je 
njegova  tehnologija najprimernejša .  . . Seveda ne smemo pozabiti še na varnostni načrt, 
ki je sestavni del načrta rušitve . . . . 
Manjka odgovor glede stabilnosti konstrukcije. Projektant tega ne more prepustiti izvajalcu. 
Verjetno pa bodo tudi SŽ to zahtevale.  
V tehničnem poročilu bomo več napisali o tehnologiji rušitve  
Pripombo upoštevali. Tehnično poročilo smo ustrezno dopolnili. 
Na fotografijah je razvidno, da kanal z vodi SŽ poteka vzporedno s tiri. Potrebno je 
predvideti tudi zaščito tega kanala.  
Odgovor podan v poglavju »Splošni del«.  
Cene rušenja z nakladanjem so prenizki. Manjka tudi postavka zaščitni odri z ustreznim 
podpiranjem, ki ni definirano. 
Cena je določena na podlagi podobnega načrta izdelanega pred dobrim letom, kjer je bil 
investitor DARS. 
Manjka odgovor glede zaščitnih odrov. Odri niso definirani in jih ni v popisih. Označen 
mora biti vsaj profil, v katerega ne smejo segati zaradi železnice.  
Cena oddaje betona (asfalta) kot gradbenega odpadka na tono je precej višja od tiste v 
popisu.  
Sicer pa cene gradbenih del določa trg, tako da ni pomembno.  
Pripombo upoštevali. Dopolnili tehnično poročilo in projektantski predračun z manjkajočimi 
postavkami.  
 
3. Grafični del 

 
 
4. Zaključek 

 
Projektant načrta rušenja odgovori na pripombe oz. predloge. Obvezno je soglasje SŽ, ki 
ni priloženo in verjetno še ni pridobljeno.  
Na manjkajoče soglasje sem opozoril naročnika – Lineal d.o.o.. Na čaka na soglasje. 
 
 
 

             Odgovore pripravil:    
  Darko REPA, univ.dipl.inž.grad.  

Maribor, 18. 03. 2020 
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S.6.3 Izjava recenzenta 
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Naš znak: 058-19_Nadvoz Taborska cesta_Rusitev_BATISTIC_IZJAVA 
Ljubljana, 15.04.2020 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI 

 
 
 
Podpisani recenzent: Branko Batistič, univ.dipl.inž.grad. 
 

IZJAVLJAM, da je 
 
Načrt: 11/1 Načrt rušitve obstoječega nadvoza 
  
Naziv projekta: Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno 

železniško progo št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana ter dela  
vzporednega cestnega omrežja 

  
Investitor: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 
  
Naročnik recenzije: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje 
Projektant: Planum d.o.o., Maistrova ulica 24, 2000 Maribor 
Vodja projekta: Miha Kalan, dipl.inž.grad. 
Pooblaščeni inženir: Darko Repa, univ.dipl.inž.grad. 
Faza: PZI 
Številka projekta: 1488 
Številka načrta: 1627/19 
Datum projekta: Februar 2020 
 
dopolnjen skladno z recenzijskim poročilom z dne 13.03.2020 in sklepi recenzijske komisije oz. 
so odstopanja ustrezno utemeljena. 
 
 
 
 Odgovorni recenzent: 
 Branko Batistič, univ.dipl.inž.grad. 
  

 

IKB
Stamp



  

 
Načrt št. 1627/19 │ projekt št. 1488 │ december 2019 

 

Številka odseka Arhivska št. Faza / objekt Šifra priloge Prostor za črtno kodo 

  004.2101 T.1.1 
 

 

 

T.1.1 Tehnično poročilo 
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SPLOŠNO 
 
Na osnovi naročila Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, smo izdelali PZI (projekt za 
izvedbo) Investicijsko vzdrževalnih del, št. projekta:1488, naziv: Načrta rušitve nadvoza z 
regionalno železniško progo št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana ter dela z navezavo na obstoječe 
cestno omrežje. 

 
ZASNOVA  
 
Načrt rušitve nadvoza je izdelan na podlagi pridobljenih podatkov na terenu. Nadvoz preko železniške 
proge smo v celoti izmerili. 
Rušitev je po ZGO-1D (Ur.l.RS,št.57/2012) opredeljena kot poseg v prostor in je kot takšna, glede na 
rang objekta, obravnavana v gradbenih ukrepih, ki so na območju nadvoza, upoštevaje prostorske 
planske dokumente, dovoljeni. 
Izvajalec je pred začetkom rušitvenih del dolžan preveriti stanje vseh morebitnih komunalnih vodov 
v območju rušitve. Predvidoma v območju posega ni komunalnih vodov. 
Izvajalec mora preveriti še morebitno prisotnost drugih vodov. 
Izvajalec je dolžan med rušitvijo objekta poskrbeti za nemoten morebiten enosmeren promet po 
urejenem obvozu. 
 
 
VELJAVNA ZAKONODAJA  
 
Pri izdelavi pričujočega načrta, smo upoštevali naslednje zakone, pravilnike in uredbe: 
− Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l.RS št. 41/2004), oz. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
ZVO-1E (Ur.l.RS št. 57/2012) 
− Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 43/2004), 
− Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur.l.RS št. 5/2000), 
− Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l.RS št. 3/2006), 
− Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 84/1998), 
− Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/2008), 
− Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS št. 3/2003), 
− Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 

(Ur.l.RS št. 61/2011). 
 
 
OBSTOJEČE STANJE (POVZETEK IZ CESTNEGA DELA NAČRTA)  
 
Na regionalni železniški progi št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana se v km 133+141 v občini 
Grosuplje nahaja ukinjeni nivojski prehod lokalne ceste LC 111231 Grosuplje – Brezje, ki je 
predstavljal nevarnost za varen in nemoten cestni in železniški promet. Navedeni nivojski prehod je 
konec leta 2018 nadomestil nov izven nivojski železniški prehod Brezje, ki povezuje reg. cesto R3-
646/1444 Cikava - Grosuplje in LC 111231 Grosuplje - Brezje Benat (Kadunčeva cesta). 

Na drugi strani mesta, industrijsko cono Grosuplje in Župančičevo cesto povezuje obstoječi dotrajani 
nadvoz, ki se nahaja na regionalni železniški progi št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana v km 
132+025. 
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Župančičeva cesta in Taborska cesta potekata po severni strani železniškega tira. Vzporedno 
Taborski in Župančičevi cesti je ob levi strani stanovanjsko naselje. Taborska cesta je v območju od 
Občine Grosuplje do dotičnega nadvoza čez železniško progo v slabem stanju in skladno z projektno 
dokumentacijo št.: PR364, izdelovalca PROVIA, potrebna prenove. Od nadvoza naprej (v rahlem 
spustu) je Župančičeva cesta rekonstruirana. Širina voznega pasu znaša 2x 2,75 m, na desni in levi 
strani vozišča je poleg vozišča kolesarski pas širine 1,00 m ter umestna varnostna širina 0,25 m. Na 
levi strani vozišča je ob kolesarskem pasu hodnik za pešce. Za pločnikom je cestna razsvetljava. Ob 
desni strani vozišča  - ob kolesarskem pasu je bankina. 

Na drugi strani (preko železniške proge) je industrijska cona. Župančičevo cesto in Ponovo vas preko 
nadvoza povezuje Taborska ceste. Širina Taborske ceste je na nekaterih mestih tudi zgolj cca. 5,02 
m in je brez hodnikov za pešce in kolesarje. 

 
 

Slika 1:  Obravnavano območje prikazuje lokacijo rekonstrukcije obstoječega nadvoza, kjer je predvidena rušitev nadvoza 
s prikazom razširjenega območja občine Grosuplje: križanje žel. proge z ukinjenim NPr z LC 111231Grosuplje - Brezje in 

lokacijo novega železniškega nadvoza (pri t.c. Spar) 
 

 
OBSTOJEČE STANJE OBJEKTA 
 
Nadvoz preko železniške proge je monolitna armiranobetonska konstrukcija preko dveh nesimetričnih 
polj. Razponov 10,8 + 5,8m skupne dolžine 29,3m. Širina objekta je 7m. Skupna površina obstoječega 
nadvoza znaša A=201.20m2. Prekladna konstrukcija je monolitna plošča. Na delu, kjer poteka 
vozišče, je konstantne debeline 56cm. Na robovih se konstrukcija zaključi vutasto debeline 60cm pri 
dolžini vut 135cm. Starost objekta ocenjujemo na cca. 40 let. Krajni oporniki širine 4,30m so masivni 
betonski bloki, predvidoma temeljeni na plitvih pasovnih temeljih. Krila opornikov so pravokotna na 
opornike in so armiranobetonska. Vmesna podpora je izvedena v obliki konusne stene. Spodaj je 
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široka 2,70m, pod prekladno konstrukcijo pa 4,30m. Steber vmesne podpore je zgoraj vpet v 
prekladno konstrukcijo. Temeljenje vmesnih podpor je prav tako predvidoma pasovno. Na mostu je 
izvedeno asfaltno vozišče.  
Oprema mostu (ograje, izlivniki) so dotrajani, robnI venci in hodniki so razpokani, izprani, mestoma 
poškodovani. 
Globina temeljev krajnih opornikov in vmesne podpore ni poznana, ocenjujemo jo na 1,0 do 2,0 m 
pod nivojem terena. 
Objekt in del ceste, ki se navezuje na objekt, ležita na parcelah 2226, 2188, 20136/1, 2190, 2187, 
2144, 2159/1, 2158, 2225/4, 2242/3, 2000/4 in 2144/1 vse k.o. Grosuplje-naselje. 
 
Pred pričetkom del se vsi obstoječi komunalni vodi in priključki s soglasjem upravljalca 
ustrezno označijo, zakoličijo, zaščitijo in po potrebi prestavijo. 
 

  
Slika 2:  Pogled proti SZ Slika 3:  Pogled proti SV 

 
 

  
Slika 4: Pogled proti JV Slika 5: Pogled proti J 
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Slika 6: Pogled proti križišču z Župančičevo cesto Slika 7: Pogled proti JV 

 
 
IZVAJANJE DEL – RUŠITVE 
 
PRIPRAVLJALNA DELA 
Ne glede na to, da most v času rušitve ne bo več v funkciji, je izvajalec dolžan poskrbeti za ustrezno 
označbo in varovanje gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi. Z ustrezno varovalno ograjo, po potrebi 
pa še dodatno zavaruje promet na prometnicah, ki so v funkciji (Župančičeva cesta). Specifično delo 
v sklopu organizacije gradbišča, potrebnega za izvedbo rušitve, je priprava nakladalne ploščadi iz 
kovinskih plošč, ki služi za zavarovanje tirov pred padajočim betonom in za nalaganje produktov 
rušenja. Ploščad je izvajalec dolžan pripraviti na ustreznem mestu (ob/na železniških tirih), v 
neposredni bližini rušenega objekta. Ploščad mora biti urejena na način, ki zagotavlja varno delo in 
promet na lokaciji in izključuje vsakršen škodljiv vpliv na zdravje ljudi in na okolje. 
Glede na to, da bo izvajalec ruševine odvažal neposredno na komunalno urejeno odlagališče inertnih 
odpadkov, uporabne pa na recikliranje, mu trajne deponije na gradbišču ni potrebno pripraviti. 
Predvidena je deponija oz. reciklažni center za gradbene odpadke za to dejavnost registriranega 
podjetja, ki ga najdemo na spletni strani ARSA. 
Pred pričetkom rušitvenih del obesimo pod most lovilni oder z vodotesno ponjavo za prestrezanje in 
ublažitev padca produktov rušenja (prah, odplake idr.) na žel. Tire ali pa delo organiziramo tako, da 
umazanija ne bo padala in se kotalila po strmem pobočju. Ponjava mora biti nameščena tako, da ne 
sega v svetli profil železniških tirov, ali pa se umika v času vožnje vlakov. 
 
DEMONTAŽA KROVA MOSTU 
Na mostu najprej odstranimo ograjo. Ograjo plamensko ali z rezalko odrežemo in jo odpeljemo v 
reciklažo.  
 
RUŠITEV KONSTRUKCIJE MOSTU 
Po predhodni montaži nosilnega obešenega odra (območje obojestranskih pločnikov v širini 1,35m), 
ki varuje svetli profil železnice pod nadvozom, se najprej odstrani asfaltni sloj vozišča, hidroizolacija 
in naklonski beton do armiranobetonske prekladne plošče. 
Naslednji korak je postopno rušenje robnikov in armiranobetonskih hodnikov skupaj z robnimi venci, 
ki so pred padci betona varovani z obešenim odrom.  
Pred rušenjem prekladne konstrukcije (voziščne konstrukcije), se postavi nosilni varovalni oder, ki ne 
sme segati v svetli profil železnice. Sledi rušenje prekladne konstrukcije postopoma od sredine 
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razpona, proti podporam obojestransko istočasno. Nosilno ploščo se ruši od zgoraj v taktu 
napredovanja največ 1m. Odstranjen betonski material se odvaža na začasno deponijo ob gradbišču.  
Po končani rušitvi nosilne prekladne konstrukcije, se izvede rušenje opornikov s temelji in krili, nato 
pa še vmesnih podpor s temelji. Pri rušenju opornikov in kril je potrebno paziti, da kosi betona ne 
padajo v svetli profil železnice. 
Vsa rušitvena dela armiranobetonskih konstrukcij se izvajajo strojno s pnevmatskimi kladivi (pick 
hammerji) ali podobno tehnologijo, ki jo določi investitor. Za dostop do vmesne podpore si izvajalec 
uredi dostopno pot pod pogoji, ki jih določi upravljalec železnice. 
Izvajalec del je dolžan poskrbeti za ustrezno deponijo odpadkov na lokaciji, ki jo v ta namen sam 
pridobi in se z njo strinja nadzor..  
Vse ostale produkte rušenja recikliramo ali odpremimo na deponijo inertnih odpadkov v skladu s 
Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Uporabni deli (armatura, ograja) se reciklira kot staro železo. Dela 
opravimo na okolju prijazen način, primerno ambientu, po končani rušitvi uredimo tudi okolje objekta. 
 
 
SPRAVILO MATERIALA PO RUŠENJU 
 
Ugotavljamo, da je možno vse produkte rušenja ekološko primerno odstraniti upoštevaje predpise, ki 
obravnavajo ravnanje z odpadki. Predvidena je deponija oz. reciklažni center za gradbene odpadke 
za to dejavnost registriranega podjetja, ki ga najdemo na spletni strani ARSA. Jeklene dele ograje 
odpeljemo v reciklažo, enako tudi ojačilno (armaturno) jeklo in jeklena vezna sredstva. 
Ves material predhodno temeljito operemo vse umazanije, pralno vodo pa odpeljemo na najbližji 
urejen izpust komunalnih odplak. 
Ves material, ki bo nastal pri rušenju in ne bo uporabljen v druge, zgoraj opisane namene, na ekološko 
primeren način deponiramo na začasni deponiji za ločeno zbiranje odpadkov. 
Organske in anorganske ostanke odpeljemo na deponijo komunalnih odpadkov kot manj nevarne 
odpadke z majhno vsebnostjo težkih kovin. Grude betona odpremimo v separacijo in jih v drobilcih 
zdrobimo v kamniti agregat primeren za vgradnjo pri zemeljskih delih, kot to dovoljuje Pravilnik o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l.RS št. 3/2003). 
V načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki (NGGO) je priložena tabela s klasifikacijo vseh 
produktov rušenja in načinom deponiranja skladno z Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008). 
 
 
POGOJI ZA IZVEDBO RUŠITVE 
 
Izvajalec je dolžan pred pričetkom rušitvenih del urediti gradbišče, po vseh merilih, ki veljajo za 
novogradnjo. 
Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji seznaniti tudi z varnostnim načrtom, ki je sestavni del 
projekta. 
Nadalje se je dolžan seznaniti s projektom rušitve, vse delavce in upravljavce strojev pa seznaniti z 
naravo del in jih podučiti z vsemi določili veljavne regulative s področja varstva pri delu, posebej 
opozarjamo na nevarnosti opisane v nadaljevanju. Dela opravimo preudarno, tako da v največji meri 
predvidimo možne odzive posameznih konstrukcijskih elementov med rušitvijo in v največji meri 
izključimo nepredvidene dogodke. 
Nedopustno je zadrževanje delavcev v delovnem območju strojev. V primeru posegov delavcev v 
območje rušitve (zaradi rezanja vezi, sprostitve zataknjenih delov ipd), je odgovorna oseba, ki vodi 
rušitvena dela dolžna ustaviti delo stroja (strojev), preveriti varnost dostopa in tudi zagotoviti varen 
dostop do delovišča, oz. če to ni možno, delavca ustrezno opremiti in posebej opozoriti na nevarnost. 
Morebitne elemente ali dele konstrukcije, katerih stabilnost je vprašljiva, varno in trdno podpremo. 
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Pri ročnem delu je tudi vselej potrebno preveriti, kako se bodo posamezni elementi pri posegih odzvali 
(prevrnitve, zamahi odrezanih - sproščenih delov, lokalne rušitve zidanih konstrukcij ipd). 
Prav tako tudi pri strojnem delu ni dopustno elemente elastično obremenjevati, kar bi lahko imelo za 
posledico nekontrolirane hipne odzive ali ogrožanje stabilnosti strojev. 
Izvajalec je med delom dolžan v največji možni meri poskrbeti za varovanje okolja in narave. 
 
 
UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 
 
Uredi se obvoz. Detajlni načrt varovanja prometa v času gradnje bo obdelan v predhodno 
pripravljenem elaboratu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje. 
 
 
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
 
Strošek rušitve je določen v projektantskem predračun, ki j priloga tega načrta. 
 
 
IZVAJANJE PREVENTIVNIH VARNOSTNIH UKREPOV 
 
Ob izvajanju rušitvenih del je izvajalec del dolžan izvajati preventivne varnostne ukrepe na 
naslednjih področij: 

- ureditev zavarovanja meje delovišča napram okolici, 
- ureditev transportnih poti, 
- izvedba in vzdrževanje začasnega priklopa elektroinstalacij, če je to potrebno 
- ureditev požarnega varstva, 
- uporaba in vzdrževanje delovnih naprav in priprav, 
- način izvajanja del s povečano stopnjo nevarnosti, 
- ureditev nudenja prve pomoči v primeru nesreče pri delu, 
- uporaba osebnih varovalnih sredstev, 
- strokovni nadzor nad izvajanjem del. 

 
 
ZAVAROVANJE DELOVIŠČA (OGRADITEV) NAPRAM OKOLICI 
 
Pred pričetkom rušitvenih del je potrebno delovišče ograditi napram okolici, ter ustrezno označiti, da 
se onemogoči dostop do delovišča nezaposlenim. 
Gradbišče se ogradi s pločevinastimi ograjnimi panoji dimenzije 2.00x2.00 m (območje Župančičeve 
ceste). Stebri ograje se trdno fiksirajo v obstoječi teren, oziroma obremenijo z obtežbo 4.0. kN.  
 
Dostop na delovišče se opremi z naslednjimi opozorilnimi tablami: 
 

- NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN 
- OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH STREDSTEV 
- DELO NA VIŠINI 
- POZOR,PADANJE PREDMETOV Z VIŠINE 

 
Na območju železniških tirov, se uredi čuvajska služba pri varovanju železniške proge v času 
izvajanja rušitve nadvoza. 
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UREDITEV TRANSPORTNIH POTI 
 

- Utrjenost transportnih poti mora ustrezati osni obremenitvi kamionov in ostali mehanizaciji, ki 
se bo potrebovala na gradbišču. 

- Transportne poti ni dovoljeno zalagati z materiali ter tako zmanjševati njihov gabarit. 
Zagotovljena mora biti širina prostega prehoda 6.00 m. 

- Ruševine, ki se transportirajo preko javnega cestišča v profilu transportnih sredstev je 
potrebno sproti čistiti. 

- Vse pohodne poti na gradbišču morajo biti brez vdolbin in jam, ter odpadkov gradbenega 
materiala. 

- Pred pričetkom del je na delovišče napram okolici postaviti ustrezno  signalizacijo, katera 
opozarja na delovišče. 

 
 
ELEKTRIFIKACIJA DELOVIŠČA 
 

- Pred pričetkom izvajanja rušitvenih del je potrebno izvesti odklop vseh instalacij s katerimi se 
objekt napaja. Za potrebe delovišča se izvede priklop na pomožno elektro - razdelilno 
omarico, kar izvede pooblaščen izvajalec. 

- Razvod začasnih elektrovodnikov po zraku mora biti izveden tako, da zagotavlja: 
- varnost obešanja glede lastno težo, 
- višino od tal najmanj 4.0 m. 

- Pred uporabo začasnih elektroinstalacij delovišča, je potrebno izvesti meritve in preglede le 
teh s strani pooblaščenega izvajalca in sicer meritev ohmske upornosti ozemljitvene zanke 
sistema za varovanje pred visoko napetostjo dotika. 

- Meritev ohmske upornosti ozemljitvene zanke strelovodnih ozemljitev fiksnih in pomožnih 
objektov. 

- Meritev izolacijskih upornosti tokovodnikov. 
- Prevedba neprekinjenosti zaščitnega vodnika na vseh potrošnikih in tokovodnikih. 

 
 
POŽARNA VARNOST 
 
Preventivne varnostne ukrepe izvajamo z: 

- upoštevanjem pravil varnega dela in vzdrževanja delovnih sredstev, 
- primerno razmestitvijo gasilne opreme in pravilnim ukrepanjem v primeru nastanka požara. 

 
Na delovišču je potrebno namestiti ročne gasilne aparate na prah S6 (3kom) 
Upoštevanja pravil varnega dela: 
 
Pri izvajanju vseh del, kjer nastaja iskrenje, oziroma so fizikalne lastnosti materialov takšne, ki lahko 
povzročajo vžig mora izvajalec rušitvenih del posvetiti posebno pozornost: 

- dodatnemu zavarovanju mesta uporabe ognja, 
- odstranitev vnetljivih materialov iz neposredne okolice, 
- organizaciji požarne straže in namestitev gasilnih sredstev. 
- Čuvajska služba pri varovanju železniške proge 

 
Vsi ročni gasilni aparati morajo biti pregledani od pooblaščene institucije v roku 24 mesecev po 
menjavi mase polnjenja. 
 
Karakteristika ročnih gasilnih aparatov S-6, S-9: 
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- čas delovanja 15-18 sec. domet curka 4m, področje delovanja 20º - 60ºC, 
- dostopi do gasilnih aparatov morajo biti prosti. 

 
KLICNA TELEFONSKA ŠTEVILKA GASILCEV  - 112 

 
 
PORABA IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV-NAPRAV 
 
Ob izvajanju rušitvenih del, se bodo na delovišču uporabljale naslednje delovne priprave – naprave: 
 

- kompresor 
- stroj za rušenje - pick hammer 
- stroj za nakladanje ruševin – nakladač in bager, 
- kamion za prevoz ruševin. 

 
Izvajanje pregledovanja, preizkušanja in meritev s vrši v skladu z navodili za uporabo posameznega 
stroja v rokih, ki so tedenski, mesečni, letni in ob montaži oz. priklopu. 
 
 
IZVAJANJE DEL S POVEČANO STOPNJO NEVARNOSTI – RUŠITVENA DELA 
 
Ob izvajanju strojnih rušitvenih del, je potrebno posebno pozornost posvetiti: 

- delovno manipulacijskemu prostoru mahanizacije in primerni oddaljenosti le te od mesta 
rušenja, 

- preprečevanje gibanja delavcev in drugih oseb v manipulacijskem prostoru mehanizacije in 
mestu rušenja, 

- sprotnemu odstranjevanju materiala z mesta rušenja, 
- sprotnemu vlaženju ruševin oz. prerečevanju prašenja, 
- zakonitostim statike oz. na vrstni red rušenja, 
- uporabi osebnih varovalnih sredstev delavcev, 
- vsem razpokam v konstrukcijskih elementih, 
- sprotnemu ločevanju in odlaganju gradbenih odpadkov na gradbiščni deponiji,   
- ločenemu odlaganju gradbnih odpadkov na deponijo komunalnih odpadkov, 
- ustreznost prehodov delavcev. 

 
 
PRVA POMOČ – ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Ob izvajanju rušitvenih del, je potrebno ustrezno organizirati zdravstveno službo za nudenje prve 
pomoči v primeru nesreče pri delu. 
Organizacija nudenja prve pomoči se izvede z osebo, ki je strokovno usposobljena za nudenje prve 
pomoči na delovišču. 
Na delovišču mora biti na razpolago naslednji sanitetni material in zdravila: 

- 5 kom navadni povoj, 
- 0.5 l čisti alcohol, 
- 2 kom esmarcova povez, 
- 10 kom gaza povojna, 
- 2 zavoja vate, 
- 1 kom škarje, 
- 1 kom spray bivacin, 
- 5 kom usnjene prevleke za prste, 
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- 5 kompl. tablete aspirin, 
- 10 kom hansaplast. 
 

Sanitetni material in zdravila se deponira v omarici za nudenje prve pomoči, katera se nahaja na 
ustreznem dostopnem mestu. 
 
Za vse lažje poškodbe se nudi prva pomoč na delovišču s strani strokovne usposobljene osebe v 
primeru težje poškodbe, pa se koristijo storitve najbližje zdravstvene ustanove. 
 
Zdravstveni dom Grosuplje. 
Pod gozdom l/14, 1290 Grosuplje 
Telefon 01 781 84 00 
 
 
OSEBNA VAROVALNA SREDSTVA 
 
Vsi delavci na delovišču so dolžni uporabljati zaščitna sredstva s skladu z Zakonom o varnosti 
in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) in normativi iz Pravilnika o varstvu pri delu posameznega 
izvajalca del (podjetja – obrtnika). 
 
 
DEPONIRANJE RUŠEVIN 
 
Pred izvedbo rušitvenih del je izvajalec dolžan upoštevati načrt ravnanja z odpadki, ki je sestavni del 
projektne dokumentacije. 
Na gradbišču se uredi začasna deponija sortiranih gradbenih odpadkov. 
 
 
STROKOVNO NADZORSTVO 
 
Strokovno nadzorstvo nad rušenjem objekta se izvaja v skladu z določbami : 
Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), Ur.l. RS, št. 110/2002, 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), Ur.l. RS, št. 47/04, št. 
126/2007, št.108/09 in št. 57/2012) 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ur.l. RS, št. 43/2011. 
 
 
 
Maribor, 18.02.2020       Darko Repa, univ.dipl.inž.grad. 
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