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1 OPIS TEHNIČNE REŠITVE 

Preko železniške proge v km 0,100 in prepusta preko poljske poti v km 0,070 v Lescah na R1-209/1088 poteka nadvoz 

KR0100, cca 25 m pred nadvozom (glede na stacionažo), se nahaja prepust preko poljske poti. Ta načrt obravnava 

rušitev obstoječega nadvoza KR0100. 

Kot križanja med osema nadvoza in železnice znaša približno 85°, prečni naklon vozišča je dvostranski, z naklonom 

2,5%. Nadvoz čez železniško progo se bo rušil, namesto njega se bo gradil nov nadvoz čez železniško progo.  

OBSTOJEČE DIMENZIJE NA OBJEKTU 

Vozišče 10,62 m x 7,20 m 

Hodniki za pešče 31,73 m x ,055 m 

Robni venci 31,73 m x 0,35 m 

Skupaj 31,73 m x 9,02 m 

 

OBSTOJEČE DIMENZIJE V OBJEKTU 

Železniška proga 9,03 m x 9,83 m 

Skupaj 9,03 m x 9,83 m 
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2 VELJAVNA ZAKONODAJA 
Pri rušitvi je potrebno upoštevati sledečo zakonodajo: 

• Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, št. 37/15 in 69/15), 

• Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, št. 34/08), 

• Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. I. RS, št. 34/08), 

• Uredbo o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. I. RS, št. 34/08), 

• Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. I. RS, št. 34/08 in 61/11), 

• Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali naprav odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 

azbest (Ur. l. RS, št. 60/06), 

• Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in 

premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 31/08), 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 

in 43/11 – ZVZD-1). 
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3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obstoječe stanje objekta je povzeto po »Projektni nalogi za izdelavo PZI nadomestne gradnje nadvoza (KR0100) 

preko železniške proge v km 0,100 in prepusta preko poljske poti v km 0,070 v Lescah na R1-209/1088, RS Ministrstvo 

za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, februar 2019) in na podlagi terenskega ogleda objekta. 

Predvidena je odstranitev obstoječega nadvoza, ki se nahaja na R1-209/1088 v Lescah in premošča železniško progo. 

Cesta na nadvozu poteka v nizkem nasipu. Kot križanja med osema nadvoza in železniške proge je približno 85º. 

Širina normalnega prostega profila železniške proge v smeri nadvoza je 9,80 m, svetla višina pa 5,30 m. Razpoložljiva 

gradbena višina prekladne konstrukcije je 1,29 m. Normalni profil na objektu je skupne širine 9,0 m (vozišče: 2 x 3,60 

m, obojestranski hodniki: 2 x 0,55 m, dvignjeni robni venec z ograjo: 2 x 0,35 m). Prečni naklon je dvostranski in znaša 

2,5%. 

Konstrukcija je temeljena plitvo, na pasovnih temeljnih debeline 100 cm in širine 380 cm. Pod krili objekta se temelj 

razširi na 790 cm glede na os železniške proge. 

Nosilni sistem nadvoza tvori prostoležeča plošča z ojačitvenimi rebri v rastru cca 2,60 m. Višina plošče je 50-60 cm, 

višina reber pod ploščo pa 70 cm. Skupna višina prekladne konstrukcije znaša 1,20 m pod hodniki in 1,29 m v sredini 

razpetine. Podporna konstrukcija sestoji iz dveh krajnih opornikov debeline 80 cm.  

Zaradi razširitve obstoječe ceste Lesce-Bled, je predvidena rušitev starega objekta ter izgradnja novega.  
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Slika 3-1: Prečni prerez obstoječega objekta nadvoza 
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Slika 3-2: Vzdolžni prerez obstoječega objekta nadvoza 
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4 RUŠITEV 

4.1 Priprava rušenja 

Rušitev nadvoza bo potekala v 3. glavni fazi gradnje (Faza 3), ki je predvidena v konceptu izgradnje, ko je predvidena 

popolna zapora obstoječe ceste in preusmeritev prometa na novo cesto. Promet se preusmeri na novo cesto in 

objekte, ki se zgradijo v 1. fazi gradnje (Faza 1). Znotraj omenjene (3.) faze bo potrebna popolna zapora obstoječe 

ceste in železniške proge, da se bo lahko izvajala rušitev prekladne konstrukcije. Rušitev premostitvenega objekta se 

bo izvajala v celoti, vključno z obstoječimi temelji. Izvajalec del mora določiti ukrepe za varstvo pri delu za gradbena 

dela upoštevajoč veljavne predpise in normative. Pred pričetkom del mora zavarovati gradbišče (območje objekta in 

del ceste) ter poskrbeti za strokovno vodenje in nadzor nad deli. Gradbišče mora biti zavarovano z ograjo na tak 

način, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam na območje rušenja. 

4.2 Tehnologija rušenja 

Rušitvena dela se morajo izvajati v skladu z veljavno zakonodajo. 

Standardi za rušitvena dela vsebujejo poleg izdelave po opisu v posameznem standardu še: 

1. dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, 

2. pregled konstrukcij, ki so predvidene za rušitev pred pričetkom dela. 

Še posebej je potrebno upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 

Rušitvena dela se bodo izvajala ročno in strojno. Rušenje se izvaja v obratnem zaporedju kot je potekala gradnja 

nadvoza. Najprej se odstranijo nenosilni elementi (ograja, robniki, hodniki, voziščna konstrukcija, prehodne plošče), 

nato se odstranijo nosilni elementi (prekladna konstrukcija, oporniki in krila, temelji).  

Rušenje prekladne konstrukcije bo potekalo ob popolni zapori ceste na nadvozu in železniške proge v nadvozu. 

Rušenje prekladne konstrukcije bo zaradi časovne omejitve popolne zapore železniške proge na celotnem odseku 

predvidoma v dveh delih. Časovni intervali zapor so opisani v nadaljevanju. 

V prvem sklopu odstranitve prekladne konstrukcije se izvrtajo luknje 200 mm v prekladni konstrukciji, ki omogočajo 

montažo dvižnih jermenov. Število in pozicija lukenj v prekladni konstrukciji je shematsko prikazano na spodnji sliki 

(Slika 4-1). Pred razrezom prekladne konstrukcije je potrebno obe polovici, ki bosta nastali pri rezanju, privezati in 

varovati z avtodvigalom z zadostno nosilnostjo. 

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: črna
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Slika 4-1: Shema rušitve prekladne konstrukcije nadvoza 

V drugem sklopu del se najprej v prečni smeri nadvoza (v smeri železniške proge) izvede zareza po središčni osi 

prekladne konstrukcije, po celotni dolžini in debelini (2 uri priprav in 8 ur rezanja). Med rezanjem je nujna zapora 

železniškega prometa. Nastali polovici prekladne konstrukcije se lahko odstranita sočasno ali ena za drugo. Druga 

reza potekata ob opornikih, vzdolž celotne dolžine, da se stik opornik-prekladna konstrukcija v celoti prekine. Za 

rezanje ene polovice ob opornikih, je potrebno 8 ur. V tem času je potrebna popolna zapora železniškega prometa 

in prisotnost avtodvigala. Po izvedbi vseh rezov, je možen dvig in odstranitev prekladne konstrukcije.  

Rušenje opornikov in kril ter temeljev poteka ob popolni zapori ceste na objektu in železnice. Rušenje se izvaja od 

vrha opornikov in kril proti temeljem. Spodkopavanje oziroma rušenje temeljev pred oporniki in krili ni dovoljeno. 

Po odstranitvi prekladne konstrukcije, je omogočen popoln dostop do opornikov in kril ter temeljev, zato ni 

predvidenih drugih posebnih zahtev pri rušenju. 

Dejanski postopek rušenja je odvisen od izvajalca, ki si način dvigovanja konstrukcije lahko prilagoditi tehnologiji in 

izkušnjam.  

Vse komunalne vode je potrebno v času rušenja ustrezno zavarovati, oziroma jih prestaviti še pred pričetkom 

rušitvenih del, če se izkaže, da jih ni mogoče tako zaščititi, da bi med rušenjem ostale nepoškodovane. Rušitvena 

dela smejo opravljati samo delavci, ki so strokovno usposobljeni. Dela pri rušitvi mora voditi neposredno določena 

strokovna in odgovorna oseba, ki je med potekom del stalno prisotna na gradbišču. 

Pred začetkom izvajanja posameznih del je treba izvesti označitev in zakoličbo posameznih komunalno energetskih 

vodov na kraju samem. Gradbena dela v bližini obstoječih komunalno energetskih vodov je treba izvajati z ročnim 

izkopom pod stalnim neposrednim strokovnim nadzorstvom lastnika/upravljavca komunalno energetske naprave ali 

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno
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voda. Izkope je treba izvajati pazljivo s predhodnim lociranjem posameznih tras tangiranih podzemnih instalacij. V 

kolikor delavci med delom nepričakovano naletijo na še nepoznane instalacije ali druge nevarne snovi ali predmete, 

morajo takoj zaustaviti delo. Nadaljevanje del se lahko opravlja po navodilih in nadzorom strokovne osebe, ki jo 

skupno določita lastnik instalacij in izvajalca.  

4.3 Postopek rušenja 

• Pregled stanja obstoječega nadvoza 

• Situativna označitev in preverjanje globin vseh bližnjih komunalnih vodov 

• Izvedba popolne zapore lokalne ceste in preusmeritev na cesto skozi nov objekt 

• Odstranitev jeklene ograje za pešce 

• Odstranitev robnih vencev 

• Odstranitev obrabnega in nosilnega sloja na vozišču 

• Odkop opornikov in rušenje prehodnih plošč 

• Rušenje prekladne konstrukcije v skladu s tehnologijo rušenja  

• Rušenje opornikov in kril nadvoza 

• Rušenje temeljev nadvoza 

• Sprotno nakladanje ruševin na vozila in odvoz na urejeno komunalno deponijo 

 

Potrebni ukrepi pri ročnem rušenju: 

• Rušenje poteka v obratnem vrstne redu kot je potekala gradnja 

• Spodkopavanje ni dovoljeno 

• Posameznih sten ni dovoljeno puščati neporušenih 

4.4 Odlaganje odpadnega materiala 

Po končanem rušenju se ostanek ruševin in sortiran material naloži in odpelje. Odpadke je potrebno oddati 

pooblaščenemu odstranjevalcu, s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka pred začetkom 

rušitve. Pooblaščeno podjetje mora pred podpisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam 

pooblaščenih podjetij. Nakladanje materiala na vozila s skiper zabojem se bo opravljalo direktno z bagrom ali 

kopačem. Ostale materiale se naklada ročno ob upoštevanju največje dovoljene teže bremena in drže telesa delavca 

pri premeščanju. Prostor za operativno gibanje delavca mora biti ustrezno velik, tla ravna in nedrseča, osvetlitev 

primerna, breme mora imeti primerno prijemališče. Nakladanje ali prenos materiala ne sme potekati preko kabine 

vozila. Preden se prične tovor razkladati/nakladati mora voznik poskrbeti za zavarovanje vozila pred nekontroliranim 

pomikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpro šele, ko se ugotovi položaj natovorjenega materiala. Odpiranje 

in zapiranje stranic morata opravljati najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ali kako drugače na vozilu, 

razen v kabini ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora se v bližini lahko zadržujejo samo tisti 

delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije. 

4.5 Zemeljska dela 

Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih področnih predpisov. Upoštevati je potrebno še dela in ukrepe po 

določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, za planiranje terena na mestu, kjer so bili izkopani temelji.  

Po končanih delih se teren očisti vseh ostankov. 

Na podlagi  geodetskega posnetka obstoječega stanja in projektne naloge za izdelavo PZI nadomestne gradnje 

nadvoza (KR0100) preko železniške proge v km 0,100 in prepusta preko poljske poti v km 0,070 v Lescah na R1-

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: črna

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: črna
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Barva pisave: črna
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Barva pisave: črna
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Barva pisave: črna

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: črna
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209/1088, so določeni osnovni gabariti in konstrukcijski elementi ter izdelana količina nastalih gradbenih 

odpadkov. Elementi, materiali in količine so predmet načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (190349-5 

Elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, Elea iC d.o.o., julija 2020) . 
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5 ZAKLJUČEK 
V tem načrtu so prikazane smernice za rušenje objekta. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije. 

Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec 

rušitvenih del. 

 tehnologije. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času 

 rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del. 

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, mora kot 

sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o 

nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:  

• količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,  

• količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo,  

• količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka,  

• količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem ravnanju s produkti obdelave,  

• prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, ki je bil na gradbišču tudi 

ponovno uporabljen,  

• sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami, če količina 

na gradbišču ponovno uporabljenega zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, 

presega 30.000 m3,  

• prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na 

gradbišču,  

• prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in o načinu nadaljnjega ravnanja z njim,  

• zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov,  

• potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju gradbenih odpadkov.  

 

 

Pripravil: 

Grega Lajkovič, mag. inž. grad. 

 

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno

Oblikovano: Pisava: (Privzeto) +Telo (Calibri), Ni podčrtano,
Barva pisave: Samodejno
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6 SLIKOVNO GRADIVO 
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