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3. NAMEN NAČRTA RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov 

vsebovati podatke o: 

 

• Izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev 

gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta. 

• Ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. 

• Obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču. 

• Predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja 

• gradbenih del na gradbišču in ravnanju z njim. 

• Predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal 

• zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču 

• Količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu 

• gradbenih odpadkov. 

• Količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo. 

• Predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in zvajalcihbdelave gradbenih odpadkov. 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov 

in z načini njihove obdelave upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju 

ravnanja z gradbenimi odpadki. 

 

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. 



Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950–1980 ali je bila v tem obdobju 

rekonstruirana, mora biti k NGGO priložen še popis v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo 

PCB. To določa Uredba  o spremembah  in dopolnitvah  Uredbe  o odstranjevanju  polikloriranih  bifenilov  

in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS 9/09). Popis mora vsebovati: 

 

- oceno količine vsakega gradbenega materiala, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB, izražene v kg. 

 

Če  je  iz  popisa  vgrajenih  gradbenih  materialov,   ki vsebujejo  PCB,  razvidno,  da  je  v stavbi pred  

njeno rekonstrukcijo  ali odstranitvijo  več  kot 50 kg  gradbenih  materialov,  ki vsebujejo  PCB,  mora biti  

k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki priložen še opis postopkov: 

 

•       izločitve teh gradbenih materialov od drugih odpadkov, 

 

•       ločenega zbiranja teh gradbenih materialov na gradbišču, 

 

•       oddaje teh gradbenih materialov zbiralcu gradbenih odpadkov in 

 

•       predvidenih načinih obdelave teh gradbenih materialov in izvajalcih njihove obdelave. 

 

Če  je  iz  popisa  vgrajenih  gradbenih  materialov,   ki vsebujejo  PCB,  razvidno,  da  je  v stavbi pred  

njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 1.000 kg gradbenih materialov,  ki vsebujejo PCB, mora k 

projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložen tudi elaborat dekontaminacije stavbe, ki mora biti 

izdelan na podlagi usmeritev za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa 

ravnanja s PCB in odpadnimi PCB iz 18. člena Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in 

polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS št. 

34/08 in 9/09). V elaborat dekontaminacije stavbe morajo biti vključeni podatki o: 

 

•       ukrepih varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo stavbe, 

 

•       ukrepih varstva ljudi pred PCB, ki med dekontaminacijo stavbe uporabljajo prostore stavbe, 

 

•       ukrepih za preprečevanje emisije prahu v okolje, 

 

•       postopkih odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, in 

 

•       izvajalcih dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. člena te uredbe. 

 

 

Ker gre za gradnjo oz. urejanje okolice objektov in ne za dela na objektih iz obdobja za  katero po Uredbi 

o spremembah  in  dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov 

(Uradni list RS 9/09) ne obstaja možnost prisotnosti omenjenih snovi v gradbenih materialih. 

 

Na osnovi ogleda objektov in vrste njihove namembnosti ni pričakovati materialov, ki vsebujejo PCB, zato 

v nadaljevanju ni priloženega popisa v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB. 



4.  STANDARDI, PREDPISI, TEHNIČNI NORMATIVI in PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA 

 

 

Kot izhodišče za izdelavo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati: 

 

 

1. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), 

2. Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), 

3. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), 

4. Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16), 

5. Osnutek operativnega programa ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do 2008, 

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

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest 

(Ur.l. RS, št. 60/06), 

7. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 34/08), 

8. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08), 

9. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list 

RS, št. 3/10, 64/12, 93/12 in 103/15), 

10. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15 in 47/16), 

11. Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08 

in 9/09), 

 

12. IZN izvedbeni načrt za ureditev parkirnih mest za kolesa št. 08-2018, načrt arhitekture – tehnično 

poročilo, Matija Miler – Arhitekt, Ogrinova ulica 24, 1291 Škofljica, odgovorni projektant: Matija 

Miler, mag. inž. arh. , ZAPS 1700, avgust 2018. 

 



5. TEHNIČNO POROČILO 

 

5.1 SPLOŠNO 

 

Na parcelah št. 2137/3, 2137/5, 2150/10, 2150/8, 2106/12, 2150/11, 2106/43, 2106/41, 2106/52, 2106/54, 

2106/55, 2106/44, 2150/7, 2150/6, 2106/51, 2106/53, vse k.o. Tabor v Ljubljani želi investitor, SŽ – 

infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, urediti površine za parkiranje koles v obliki utrjenih 

površin, postaviti nadstrešnice in ustrezna stojala. 

 

Posegi se bodo izvajali v obliki vzdrževalnih del v javno korist, na podlagi zakona o varnosti v železniškem 
prometu oz. ustreznega podzaktonskega akta.  
 

5.2  OPIS PREDVIDENIH POSEGOV IN UREDITEV 

 

V nadaljevaju podajamo splošen opis predvidenih posegov in ureditev ki  so predvidene za lokacije.  

 

Na lokaciji 1 je predvidena ureditev tlakovanih oz. asfaltiranih površin na katero se umesti 8 sklopov stojal 

za kolesa, skupaj 80 parkirnih mest za kolesa. Ureditev predvideva odstranitev robnikov, zelenice, ureditev 

odvodnjavanja, asfaltiranje ter postavitev stojal na montažnih betonskih temeljih.  

 

Na lokaciji 2 je predvidena ureditev že obstoječih utrjenih površin  na način, da se obnovi tlakovanje, gredic 

okoli obstoječih dreves ter postavi stojala za kolesa na montažnih betonskih temeljih.  

 

Na lokaciji 3 se ureja večja površina v obliki zelenice, ki se tlakuje, postavi se več sklopov nadstreškov za 

kolesa s stojali za kolesa, stojala za kolesa na betonskih montažnih temeljih, klopi, koši za smeti. Ostranijo 

se obstoječi robniki, del asfaltne površine, obstoječa ponikovlanica se prestavi izven območja predvienih 

objektov.  
 

 
PREDVIDENE RUŠITVE NA OBMOČJU 

Za namen izvajanja del je potrebno odstraniti posamezne dele obstoječe zunanje ureditve. Obstoječa 

ureditev se na okacijah posegov odstrani v celoti, po rušitvenih oz. pripravljalnih delih bo teren pripravljen 

za zmestitev novih ureditev oz. objektov.  

 

Obstoječe ureditve praviloma niso priključene na GJI – zato odklopi niso potrebni. Posegi, ki se nahajajo v 

varovalnih pasovih železniške infrastrukture in GJI se morajo izvajati skladno z navodili upravljavca z 

upoštevanjem vseh varnostnih določil. Za predvidene nove objekte prikčjučki na GJI niso predvideni, se 

pa priklopijo na obstoječo razsvetljavo ter videonadzor v sklopu železniške postaje.  

 

Za potek obstoječih vodov GJI glej geodetski posnetek, ki sta del izvedbenega načrta.  

 

 

GRADBENA RUŠILNA DELA 

• Odstrani se obstoječe betonske robnike. 

• Odstrani se LTŽ in druge količke v območju predivdenih posegov. 

• Odstrani se zelenice ter asfaltne površine na mestu predvidenih posegov. 

• Odstranijo se obstoječe označevalne table in količki. 

• Odstranijo se količi z verigo.  

• Odstranijo se nasutja in tamponi, pod obstoječimi utrjenimi površinami.  

 

Vrsta odpadkov, ki jih je potrebno zbirati ločeno: 



• beton 

• kovine 

• zemeljski izkop 

• umetne mase 

 

NAČIN IZVAJANJA RUŠITVENIH DEL 
Rušitve obstoječih delov zunanje ureditve se izvajajo ročno ali strojno tako, da se porušijo, ločeno zbirajo 

na deponiji na gradbišču, ločeno nalagajo na kamijon in se odpeljejo na trajno deponijo ali pa predajo 

pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih gradbenih odpadkov.  

 

 

ZEMELJSKI IZKOP ZA NOV OBJEKT 

Zaradi predvidenih posegov in ureditev je potrebno izvesti manjši izkop. Izkopana zemljina pri rušitvi se 

deponira na parceli in se kasneje odstrani skladno z veljavno zakonodajo. Glede na lokacijo izkopa se ne 

pričakuje onesnaženje zemljine z nevarnimi snovmi. Če pa se med izkopavanjem opazi onesnaženost 

zemljine z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala je 

potrebno zemljino dati v nadaljno analizo in ugotoviti ali gre za nevaren gradbeni odpadek. 

 

Ob znanih gabaritih  posegov bo po odstranitvi na območju nastal izkop velikosti cca. 364 m3.  

 



6.  PRIKAZ VRSTE IN KOLIČINE OPAKOV 

 

1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije 
objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

17 01 01 Beton 11,00 t 

17 01 02 Opeke  

17 01 03 Ploščice in keramika  

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in 
keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 

 

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso 
navedene pod 17 01 06 

 

17 02 01 Les  

17 02 02 Steklo  

17 02 03 Plastika  

17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so 
z njimi onesnaženi  

 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran  

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01  

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki  

17 04 01 Baker, bron in medenina - žlebovi  

17 04 02 Aluminij  

17 04 03 Svinec  

17 04 04 Cink  

17 04 05 Železo in jeklo 0,1 

17 04 06 Kositer  

17 04 07 Mešanice kovin  

17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi  

17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in 
druge nevarne snovi 

 

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10  

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 600 

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje 
nevarne snovi 

 

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden 
pod 17 05 07 

 

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi 
ali jih vsebujejo  

 

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 
03 

 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  



17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z 
nevarnimi snovmi 

 

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni 
pod 17 08 01 

 

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki 
vsebujejo živo srebro 

 

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki 
vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na 
osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki 
vsebujejo PCB) 

 

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov 
(tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi 

 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, 
ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

1,11* 

SKUPAJ: 612,21 

# ocenjena vrednost na 10 % vseh nastalih gradbenih odpadkov (brez zemeljskega izkopa). 

 

2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za 

odstranitev objekta: 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in 

keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 

 

17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so 

z njimi onesnaženi  

 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran  

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki  

17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi  

17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in 

druge nevarne snovi 

 

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi  

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje 

nevarne snovi 

 

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi 

ali jih vsebujejo  

 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

 

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki 

vsebujejo živo srebro 

 

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki 

vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na 

 



osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 

zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki 

vsebujejo PCB) 

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov 

(tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi 

 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, 

ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

 

SKUPAJ:  

 

 

3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo 

ločeno zbirali na gradbišču: 

 

 Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na 

gradbišču 

DA/NE 

17 01 01 Beton DA 

17 01 02 Opeke  

17 01 03 Ploščice in keramika  

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in 

keramike, ki vsebujejo nevarne snovi 

 

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso 

navedene pod 17 01 06 

 

17 02 01 Les  

17 02 02 Steklo  

17 02 03 Plastika  

17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so 

z njimi onesnaženi  

 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran  

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01  

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki  

17 04 01 Baker, bron in medenina  

17 04 02 Aluminij  

17 04 03 Svinec  

17 04 04 Cink  

17 04 05 Železo in jeklo DA 

17 04 06 Kositer  

17 04 07 Mešanice kovin  

17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi  



17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in 

druge nevarne snovi 

 

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10  

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 DA 

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje 

nevarne snovi 

 

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden 

pod 17 05 07 

 

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi 

ali jih vsebujejo  

 

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 

03 

 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

 

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni 

pod 17 08 01 

 

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki 

vsebujejo živo srebro 

 

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki 

vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na 

osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 

zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki 

vsebujejo PCB) 

 

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov 

(tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi 

 

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, 

ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

 

SKUPAJ:  

 

 

4.  Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek obdelave: 

  

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Količina 

(t) 

Postopek 

obdelave 

17 01 01 Beton   

17 01 02 Opeke   



17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in 

keramike, ki niso navedene pod 17 01 

06 

  

17 02 01 Les   

17 02 02 Steklo   

17 02 03 Plastika   

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso 

navedene pod 17 03 01 

  

17 04 01 Baker, bron in medenina   

17 04 02 Aluminij   

17 04 03 Svinec   

17 04 04 Cink   

17 04 05 Železo in jeklo   

17 04 06 Kositer   

17 04 07 Mešanice kovin   

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10   

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 

navedena pod 17 05 03 

600 D1 

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 

17 05 05 

  

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 

  

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 

17 06 01 in 17 06 03 

  

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki 

niso navedeni pod 17 08 01 

  

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov, ki niso navedeni pod 

17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

  

SKUPAJ: 600  

 

5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in 

podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim: 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden način 

ravnanja z njimi 

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta 

nevarne snovi 

  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 364 Odvoz preko 



pod 17 05 03 pooblaščenca 

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne 

snovi 

  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 

05 05 

  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki vsebuje nevarne snovi 

  

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 

  

 

 

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja 

gradbenih del na gradbišču: 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden izvor 

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta 

nevarne snovi 

  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 

pod 17 05 03 

  

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne 

snovi 

  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 

05 05 

  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki vsebuje nevarne snovi 

  

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 

  

 

 

7.  Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. 

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina, ki 

bo oddana zbiralcu 

(t) 

Komu 

17 01 01 Beton 11,00 x 

17 01 02 Opeke   

17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, 

opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

  

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in 

keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 

  



17 02 01 Les   

17 02 02 Steklo   

17 02 03 Plastika   

17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo 

nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi  

  

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo 

premogov katran 

  

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene 

pod 17 03 01 

  

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki   

17 04 01 Baker, bron in medenina   

17 04 02 Aluminij   

17 04 03 Svinec   

17 04 04 Cink   

17 04 05 Železo in jeklo 0,1 x 

17 04 06 Kositer   

17 04 07 Mešanice kovin   

17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

  

17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, 

premogov katran in druge nevarne snovi 

  

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10   

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta 

nevarne snovi 

  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 

pod 17 05 03 

600 x 

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne 

snovi 

  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 

05 05 

  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki vsebuje nevarne snovi 

  

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 

  

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest   

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz 

nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

  

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 

06 01 in 17 06 03 

  



17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest   

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, 

onesnaženi z nevarnimi snovmi 

  

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki 

niso navedeni pod 17 08 01 

  

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov, ki vsebujejo živo srebro 

  

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja 

objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, 

ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki 

vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 

zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, 

kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) 

  

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov (tudi mešani odpadki), 

ki vsebujejo nevarne snovi 

  

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov, ki niso navedeni pod 

17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

  

SKUPAJ: 611,1  

 
X Morebitni zbiralec odpadkov v času izdelave načrta ni znana. Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih 

odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z 

klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1. 

 

 

 

 



8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o 

predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.  

 

Klasifikacijska 

številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina, ki 

bo oddana 

obdelovalcu 

(t) 

Izvajalec 

obdelave 

17 01 01 Beton   

17 01 02 Opeke   

17 01 03 Ploščice in keramika   

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, 

opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo 

nevarne snovi 

  

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in 

keramike, ki niso navedene pod 17 01 06 

  

17 02 01 Les   

17 02 02 Steklo   

17 02 03 Plastika   

17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo 

nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi  

  

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo 

premogov katran 

  

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene 

pod 17 03 01 

  

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki   

17 04 01 Baker, bron in medenina   

17 04 02 Aluminij   

17 04 03 Svinec   

17 04 04 Cink   

17 04 05 Železo in jeklo   

17 04 06 Kositer   

17 04 07 Mešanice kovin   

17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z 

nevarnimi snovmi 

  

17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, 

premogov katran in druge nevarne snovi 

  

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10   

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta 

nevarne snovi 

  



17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena 

pod 17 05 03 

  

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne 

snovi 

  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 

05 05 

  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki vsebuje nevarne snovi 

  

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in 

pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 

  

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest   

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz 

nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

  

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 

06 01 in 17 06 03 

  

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest   

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, 

onesnaženi z nevarnimi snovmi 

  

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki 

niso navedeni pod 17 08 01 

  

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov, ki vsebujejo živo srebro 

  

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja 

objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, 

ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki 

vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 

zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, 

kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) 

  

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov (tudi mešani odpadki), 

ki vsebujejo nevarne snovi 

  

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov, ki niso navedeni pod 

17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

  

SKUPAJ:   

 



Gostote posameznih gradbenih odpadkov :  

ρ= 2400 kg/m3 .. beton 

ρ= 2100 kg/m3 .. cementna malta - omet 

ρ= 1600 kg/m3 .. polna opeka 

ρ= 1900 kg/m3 .. strešniki 

ρ= 600 kg/m3 .. opaž, špirovci  

ρ= 2500 kg/m3 .. navadno steklo 

ρ= 1400 kg/m3 .. PVC 

ρ= 7200 kg/m3 .. železo 

ρ= 1650 kg/m3 ...zemeljski izkopi 

ρ= 2100 kg/m3 .. bitumenske mešanice 

ρ= 1800 kg/m3 .. cementne plošče 

ρ= 1700 kg/m3 .. gramoz, suh 

ρ= 2300 kg/m3 .. keramične ploščice 

 

7.1 UGOTOVITVE O VRSTI IN NAČINU ODSTRANJEVANJA GRADBENIH ODPADKOV 
 
 
1. Izločitev nevarnih odpadkov 

Previdoma se nevarni odpadki ne bodo pojavili. 

 

2. Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču 

 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke 

hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja 

in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali 

prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

 

3. Obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču 

 

Na gradbišču ne bo posebne obdelave gradbenih odpadkov, odpadki se 

ločeno zbirajo in sproti odvažajo. Postavi se zadostno število kontejnerjev 

za posamezno vrsto odpadka. 

 

4. Prostornina zemeljskega kopa in ravnanje z njim 

 

Na osnovi lokacije se predvideva nastanek zemeljskega izkopa, ki ni 

onesnažen z nevarnimi snovmi. Skupna količina zemeljskega izkopa je 

ocenjena na 364 m3. 

 

5. Količine in vrste gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu, ter 

predvideni načini obdelave gradbenih odpadkov 

 

a. Predelava gradbenih odpadkov 

Predelava gradbenih odpadkov na gradbeni parceli ni predvidena. 

 

b. Odstranjevanje gradbenih odpadkov 

Vsi gradbeni odpadki bodo odpeljani na primerno deponijo. 



             

                                                         

 

8. RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTANEJO PRI RUŠITVENIH DELIH ORGANIZACIJSKI UKREPI 

PRI RAVNANJU Z ODPADKI 

 

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo in sicer: 

 

1.    Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati 

gradbena dela.  

 

Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, 

predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega 

gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

 

Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik 

vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z 

klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1.  

 

Opozorilo! 

Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci 

oziroma predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za 

prevoznike, ki lahko odpadke le prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo 

evidenčni list. 

 

2.   Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih in rušitvenih del gradbene odpadke 

oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. 

Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem 

imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke 

odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

 

3.   Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno 

skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 

omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje 

gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah. 

 

4.    Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec del odlagal gradbene odpadke. Izvajalec gradbenih 

del mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in 

da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

 

TEHNIČNI UKREPI PRI RAVNANJU Z ODPADKI 

 

•   Rušenje mora biti izvedeno selektivno saj le takšno zmanjšuje stroške rušenja in povečuje 

potencial za recikliranje.  

•   Deponiranje gradbenih odpadkov naj bo ločeno po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih 

gradbenih odpadkov med seboj). 

•   Predvidevati se mora kosovni načini zbiranja kovin (železo). 

• Sprotno odvažanje betonskih odpadkov z direktnim odvozom pri rušenju. 

• Za odpadke kot so opeka beton in železo se ob gradbišču lahko locirajo tudi manjše 

začasne deponije s katerih poteka odvoz na njihovo predelavo. 

• Izkop zemljine poteka prav tako sprotno. 

• Vse površine je potrebno po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. 

• Predelava gradbenih odpadkov na kraju nastanka odpadkov ni predvidena in se ne bo izvajala. 

• Ker se predvideva delna uporaba zemljine za nasutja in zasipe pri vzpostavljanju 

prvotnega stanja je potrebno na območju urediti deponijo za zemeljski izkop. 



             

                                                         

 

• Izkop se izvede z gradbenimi stroji, glede na varnostni načrt in tehnologijo izvedbe 

del. 

• Deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in skladno z organizacijo 

gradbišča, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim načrtom. 

• Zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez 

vmesnega prekladanja. 

• Pred pričetkom del je treba izvesti zakoličbo obstoječih vodov in dela v njihovem območju 

izvajati pazljivo oz. izvesti začasen odklop komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo 

pooblaščene osebe in upravljavci, če je potreben. 

• V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na varnostni načrt in načrt 
organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o gradnji objektov. 


