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POVZETEK 
 
Diplomska naloga obravnava področje ravnanja z gradbenimi odpadki v Sloveniji, ki nastanejo 
med izvajanjem gradbenih del, predvsem pri rušitvenih delih. Največji delež odpadkov v Sloveniji 
predstavljajo prav gradbeni odpadki (36 %), zato je pri ravnanju z le-temi pomembno slediti 
smernicam trajnostnega razvoja. Večina gradbenih odpadkov je primerna za predelavo in 
ponovno uporabo v gradbeni industriji, njihova uporaba pa lahko prispeva k reševanju težav s 
prenatrpanimi odlagališči in izčrpavanjem naravnih virov. Uporaba recikliranih gradbenih 
materialov je nizka, predvsem zaradi velike ponudbe naravnih kamenih agregatov. Rezultati 
naloge kažejo, da bi z optimizacijo metod predelave in večjo uporabo recikliranih kamenih 
agregatov izkop naravnih virov lahko zmanjšali za 12 odstotkov.  
  
V diplomi sem povzela slovensko zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki, ki se je 
izkazala za nepopolno in potrebno prenove. Podobno velja za vodenje evidenc količin gradbenih 
odpadkov, saj je objektiven prikaz celotne statistike nemogoč zaradi nepopolne baze. 
Predstavila sem nekaj primerov tehničnih lastnosti recikliranih gradbenih materialov, možnosti 
njihove uporabe ter raziskave na področju izboljšanja kvalitete. Izsledki raziskav predstavljajo 
podlago za oblikovanje višjih standardov, ki bi dovoljevali vgradnjo recikliranih materialov v 
strukturne dele objektov. S pomočjo primera rušenja poslovnega objekta v Vižmarjah in primera 
predelovalnice gradbenih odpadkov v Kopru sem predstavila prakso ravnanja z nastalim 
odpadnim gradbenim materialom v Sloveniji. Pregled prakse je pokazal potrebo po modernizaciji 
smernic in postopkov, ki bi omogočali razvoj polnega potenciala predelave.   
 
Ključne besede: mineralni gradbeni odpadki, zakonodaja, predelovalnica, reciklirani kameni 
agregati, primer rušenja  
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ABSTRACT 
 
This diploma work addresses the area of construction and demolition waste treatment in 
Slovenia. Construction and demolition waste is mostly generated during demolition works and 
represents the majority of all waste in Slovenia (36 %), so when dealing with it, it is important to 
follow the guidelines of sustainable development. Most of the construction and demolition waste 
is suitable for the recovery and re-use in the construction industry. Its usage could contribute to 
solving the problem of overcrowded landfills and the depletion of natural resources. Usage of 
recycled building material is low, due to the large supply of natural aggregates. Results of this 
research show that with optimization of processing methods, the extraction of natural aggregates 
could be reduced by around 12 % with usage of recycled aggregates. 
 
In the diploma work I summarized the Slovenian legislation in the field of construction and 
demolition waste, which has shown it’s imperfections and required renovations, as well as 
keeping records of the quantities of this waste, since it is impossible to make an objective 
statistical conclusion. The paper presents some basic technical characteristics of the recycled 
products, the possibility of their use and researches in the field of optimizing the quality. The 
research findings provide basis for achieving higher standards, which would allow incorporation 
of recycled material in structural components of buildings. With the help of building demolition 
case in Vižmarje and construction and demolition waste processing plant in Koper, I presented 
practice of construction and demolition waste treatment in Slovenia. Analysis of the practice has 
shown the need to modernize the policies and procedures that would allow the development of 
the full potential of material recovery.  
 
Keywords: mineral construction and demolition waste, legislation, processing plant, recycled 
aggregates, demolition case 
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1 UVOD 
 
Slovenija je dežela raznovrstnih kamnitih podlag, ki kot naravni vir odpirajo številne 
možnosti za izrabo v gradbeni industriji. Na razpolago je mnogo kamnolomov in obratov za 
proizvodnjo kamenih agregatov, ki so potrebni za človeški napredek in širjenje bivalnega 
okolja. Prod in gramoz sta na voljo v velikih količinah, zato je motivacija za alternativne 
načine pridobivanja tovrstnega materiala (recikliranje, predelava) v Sloveniji nizka. Za 
dosego bolj trajnostnega stanja se je poleg racionalne izrabe naravnih mineralnih virov 
potrebno osredotočiti na zmanjšanje količine neuporabljenih gradbenih odpadkov (v 
nadaljevanju GO) in zmanjšanje nastanka takšnih, katerih ponovna izraba ni več mogoča. 
Prostor za odlaganje odpadkov ni več samoumeven, zato je za ravnanje z GO potrebno 
uvesti boljši sistemski nadzor. 
 
GO predstavljajo največji delež odpadkov, v Sloveniji je to približno 2 milijona ton na leto, 
kar je v povprečju tretjina (36 % v letu 2010) vseh odpadkov, ki letno nastanejo (SURS, 
2013). V primeru odlaganja takšne ali le delne omenjene količine, odpadki predstavljajo 
prostorski problem. S stalnim nadgrajevanjem postopkov predelave bi praviloma morale 
količine odloženih odpadkov upadati. Slovenija je z izvajanjem trajnostnega načina 
ravnanja z GO začela relativno pozno, saj je delež recikliranih GO začel naraščati šele leta 
2005 (SURS, 2013). Za dosego zastavljenega cilja, da do leta 2020 recikliramo 70 % 
odpadnega gradbenega materiala (v nadaljevanju GM) (Ur. l. RS, št. 103/2011), trenutna 
praksa ravnanja in predelave ne bo zadoščala. Za trajnostni prehod na višje nivoje je 
potrebno tudi povpraševanje po recikliranem GM. To zahteva predstavitev primerov 
praktičnih uporab recikliranih materialov, njegovih dobrih tehničnih lastnosti in pridobitev 
zaupanja ljudi. 
 
 
1.1 Namen in cilji diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je s pregledom slovenske zakonodaje na področju GO in analize 
primerov ravnanja z GO ugotoviti in prikazati stanje v Sloveniji, ga primerjati z obstoječimi 
dobrimi praksami in v zaključku predlagati izboljšave. Z analizo primera rušenja objekta je 
možno ugotoviti izkoristek mineralnega odpadnega GM, ki je odvisen od načina rušenja in 
zbiranja odpadkov na njihovem izvoru. Z analizo primera predelovalnice GO pa je možno 
ugotoviti metode predelave, možnosti za izboljšave, kvaliteto izhodnega recikliranega 
materiala in stanje trga recikliranih GO. 
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2  TEORETIČNI DEL 
 
 

2.1  Splošno 
 

Uredba o odpadkih odpadek karakterizira kot snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, 
namerava zavreči ali mora zavreči (Ur. l. RS, št. 103/2011). 
 
Po Uredbi o odpadkih je potrebno vsak odpadek uvrstiti v klasifikacijski seznam odpadkov, 
kjer so GO ena izmed 20-ih skupin (Priloga 1). Sodijo v skupino označeno z dvomestno 
številko 17, podskupine pa označuje štirimestna klasifikacijska številka. Posamezna vrsta 
odpadka je označena s šestmestno klasifikacijsko številko in dodatno z zvezdico v primeru 
nevarnih odpadkov. 
 
GO so po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, tisti odpadki, ki 
nastanejo pri gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, obnovi ali pri rušenju objektov (Ur. l. RS, št. 
34/2008). GO, nastali med samo gradnjo objekta, imajo zaradi manjše kontaminacije in 
večje homogenosti visoko stopnjo recikliranja, sicer pa predstavljajo zelo majhen delež 
GO. Zaradi kontaminacije in nehomogenosti je ponovna uporaba GO, nastalih med 
rušenjem objekta, zahtevnejša (Monier V. in sod., 2011).  
 
Dodatno GO delimo na homogene in nehomogene. Z vidika ponovne uporabe GO so 
zaradi boljše možnosti izkoristka bolj zaželeni homogeni odpadki, ločeni predvsem po vrsti 
materiala, kot so beton, opeka, keramika, steklo, les, asfalt, kovine. Homogenost odpadka 
je v veliki meri odvisna od ravnanja z njimi že na samem kraju nastanka (Založnik R., 
2008). Za večjo homogenost odpadka je ključno ločevanje odpadkov na frakcije (npr. les, 
steklo, kovine, beton) na kraju nastanka. Z večjo homogenostjo se poveča tudi možnost 
stopnje recikliranja. V primeru nečistega odpadka je proizvodnja kvalitetnih recikliranih 
produktov bolj težavna, s tem dražja in tudi manj verjetna, saj ne more zadostiti 
ekonomskim kriterijem predelave. Istočasno imajo produkti predelave nečistih odpadkov 
nižjo tržno vrednost ter slabše uporabne lastnosti, kar še dodatno bremeni morebitno 
predelavo. 
 
 

2.1.1  Sestava mešanih gradbenih odpadkov 
 

Slika 1 prikazuje deleže vseh vrst GO nastalih pri rušenju in gradnji objekto, ki sodijo pod 
klasifikacijsko številko 17. To vključuje tudi zemeljske izkope, ki so navedeni pod številko 
17 05 in predstavljajo največji delež (61,4 %) GO. Zemeljski izkop je odpadek, ki nastane 
pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja (gradnja infrastrukture, tunelov itd.). Sestavljen 
je pretežno iz prsti, mineralnih sedimentov in kamenja. Zemeljski izkop lahko investitor 
brez okoljevarstvenega dovoljenja ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem 
gradbišču v lasti investitorja, kar omogoča hiter postopek ponovne uporabe. V primeru, da 
je izkop onesnažen z nevarnimi snovmi in je zato uvrščen med nevarne GO, ali v primeru 
uporabe na drugih lokacijah pa se postopek podaljša, ker je potrebno pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje. Ta postopek upočasni gradbene projekte, alternativno pa 
lahko pride do kršenja zakona. Zaradi velikih količin zemeljskih izkopov se lahko statistika 
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ponovne uporabe GO hitro spremeni in povzroči napačno interpretacijo uspešnosti 
predelave odpadkov.  
 

 
Slika 1: Sestava gradbenih odpadkov po posameznih vrstah za leto 2005 (ARSO, 2006) 

 
Kako homogena je sestava objekta, ki se ga ruši, se ne more nadzorovati, zato je 
pomembno zbrati informacije o sestavi objekta ter obvestiti izvajalca del z namenom 
izdelave optimalnega načrta rušenja. Način rušenja je ključnega pomena, saj vpliva na 
stopnjo homogenosti odpadkov, ki nastanejo in gredo naprej v predelavo. Podlaga za 
kvaliteto izhodnega recikliranega produkta pa je homogenost odpadkov.  
 
 
2.2  Gradbeni odpadki v Sloveniji 

 
 

2.2.1  Letno nastale količine 
 
Količina nastalih GO je v Sloveniji v povprečju naraščala do leta 2008 (SURS, 2013) po 
tem letu pa je opazno zmanjševanje količin. Delno je zmanjševanje količin mogoče 
pripisati večjemu upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki. Ta kot primarni cilj narekuje 
preprečevanje nastanka odpadka, sledi mu ponovna uporaba, recikliranje, energetska 
izraba in na koncu odlaganje. Po ocenah aktualnega Operativnega programa ravnanja z 
gradbenimi odpadki za obdobje 2004 do konca 2008 (Ur. l. RS, št. 2/2006) v Sloveniji letno 
nastane okrog 2 milijona ton GO (Urbančič J. in sod., 2010).  



	   	  

4	  

	  

 

	  

Slika 2: Letna količina skupnih odpadkov in odpadkov iz gradbeništva v Sloveniji za 
obdobje med 2008 in 2011 (SURS, 2013) 

 
Iz slike 2 lahko razberemo gibanje količin nastalih odpadkov v Sloveniji, ki od leta 2008 
upadajo, ravno tako pa upada količina GO oziroma odpadkov, nastalih v gradbeništvu. 
Razlog za zmanjšanje ni samo boljše preprečevanje nastajanja odpadkov, torej posledica 
ozaveščanja, vzdržnosti, ponovne uporabe in recikliranja, temveč so razlog tudi nižje 
investicije zaradi gospodarske krize. Vsekakor GO predstavljajo pomemben del vseh 
odpadkov: v začetku leta 2008 so GO predstavljali skoraj tretjino vseh odpadkov, v letu 
2011 pa je ta delež padel na 14 %. 
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Slika 3: Letna količina nastalih, predelanih, odloženih ter začasno skladiščenih gradbenih 
odpadkov v Sloveniji v obdobju med 2005 in 2011(SURS, 2013) 

 
 
Slika 3 prikazuje količine GO v Sloveniji in ravnanje z njimi. Nihanje količin ne ustvarja 
vzorca, ki bi mu lahko rekli trend gibanja. Primer je izrazito izstopajoč podatek za količino 
odloženih odpadkov v letu 2007. Po letu 2007 je opazen padec skupne količine nastalih 
GO, kar je verjetno povezano z gospodarsko krizo in upadom gradbene dejavnosti. 
Opazna sta porast količin recikliranih GO v letih 2008 in 2009 ter sočasno zmanjšanje 
količine odloženih odpadkov. Slednji podatki nakazujejo postopno izboljševanje stanja v 
smeri večjega recikliranja. Podatki za leto 2011 niso popolni, za sledeča leta pa še niso na 
voljo. Tako ne moremo oceniti ravnanja z GO za zadnje obdobje. Zaskrbljujoč pa je upad 
recikliranja v letu 2010 ter hkratno povečanje skladiščenih odpadkov, kar predstavlja 
prenašanje bremen na kasnejši čas (za katerega nimamo podatkov). S seštevanjem 
količin recikliranih, odloženih in začasno skladiščenih GO se odkrije razlika glede na 
celotno količino nastalih GO. Tako imenovane »izgubljene količine« uradno niso 
pojasnjene.  
 
 

2.2.2  Izkop mineralnih surovin za industrijo gradbenih materialov 
 
V preglednici 1 so prikazane izkopane količine naravnih kamenih mineralov, ki jih letno 
izkopljemo za uporabo v gradbeni industriji. V preglednici 2 pa so prikazane količine 
porabe GM v projektih, pri katerih bi bila možna uporaba recikliranega GM. Omenjene 
količine niso zanemarljive. Z upoštevanjem trajnostnih smernic in že osvojenimi načini 
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predelave bi lahko opazno zmanjšali izkop naravnih materialov. To so gradbena dela, ki 
porabijo največje količine naravnih virov in so primerna za uporabo recikliranega materiala. 
 
 
Preglednica 1: Količina proizvedenih naravnih mineralnih kamenih materialov za 
gradbeno industrijo v Sloveniji, 2010 (SURS, 2013) 

 Proizvodnja 
[1000 t] 

Peščenjak  * 
Gradbeni peski, kot so glineni, kaolinski, glinenčevi peski (razen 
silikatnih in kovinonosnih peskov) 

336 

Prodniki, debeli in drobni gramoz, ki se uporablja kot agregat za beton, 
za nasipanje cest ali železniških prog ter za druga nasipanja  

2851 

Drobljen kamen, ki se uporablja kot agregat za beton, za nasipanje 
cest ali železniških prog ter za druga nasipanja  

8773 

SKUPAJ 11960 
*Podatek o količini je nedostopen  
 
 
Preglednica 2: Povprečna količina kamenih agregatov, potrebnih za gradnjo različnih 
objektov (Agregates case study final report, 2008: 19) 
Objekt  Količina agregatov [t] 
Športni stadion 300,000 
Avtocesta – 1 km 30,000 
Železnica – 1 km 9,000 
 
 
V Sloveniji izkop mineralnih kamenih agregatov za industrijo gradbenih proizvodov močno 
presega predelavo mineralnih GO v recikliran GM. Uporabo izkopanih mineralnih kamenih 
agregatov, ki so navedeni v preglednici 3, kot agregatov za beton in razne nasipe bi lahko 
vsaj delno nadomestili s predelanimi GO. Leta 2010 predstavljajo predelani GO po količini 
le 2 % izkopanega naravnega materiala (SURS, 2013). Delež je zelo majhen in bi ga 
teoretično lahko na podlagi količin nastalih GO leta 2010 povečali na skoraj 15 %, kolikor 
odpadnega GM je nastalo v omenjenem letu. S popolno izključitvijo zemlje, kamenja in 
zemeljskih izkopov, ki v povprečju predstavljajo okrog 60 % GO (ARSO, 2005), delež  
izkopa naravnih mineralnih materialov, ki bi jih lahko nadomestili z recikliranimi GO, pade 
na 5 %. Torej, če bi predelali nastali odpadni GM (brez upoštevanja zemlje, kamenja in 
zemeljskih izkopov), bi lahko z uporabo recikliranega produkta teoretično izkopali 5 % 
manj naravnih kamenih agregatov. 
 
 
2.2.3  Rudarska koncesija za mineralne surovine za gradbeništvo 
 
V Sloveniji so naravne surovine v lasti države. Država v primeru proizvodnje, ki izkorišča 
naravne mineralne vire, podeli rudarsko pravico oziroma koncesijo, ki je dovoljenje za 
opravljanje rudarske dejavnosti. Po Uredbi o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo 
(Ur. l. RS, št. 91/2011) mora izvajalec rudarske aktivnosti državi plačevati koncesijo, ki je 
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namenjena sanaciji posledic rudarskih del, nastalih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin v 
območju pridobivanja. Polovica koncesije pripada lokalnim skupnostim/občini za sanacijo 
izkoriščenega okolja, polovica pa pripada državi. Koncesija je sestavljena iz plačila za 
izkoriščen pridobivalni prostor, merjen v hektarjih, in iz plačila za izkopane količine, 
merjene v kubičnih metrih. Koncesnina se sešteva s točkami, ki jih na koncu pretvorimo v 
denarno vsoto. Ena točka ima trenutno vrednost 0,009 € (Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor, 2013). Različnim načinom izkoriščanja pridobivalnega prostora in vrstam 
mineralnih surovin je dodeljena specifična količina točk. V preglednici 3 so prikazane 
koncesnine, ki so relevantne za temo te diplomske naloge. 
 
 
Preglednica 3: Plačila za izkoriščanje naravnih virov (Ur. l. RS, št. 91/2011) 
Tabela plačil 
Vrsta in način izkoriščanja Število točk 
Pridobivalni prostor Površinski kop trdnih mineralnih surovin 15.000/ha 

Pesek 63/m³ 
Prod 54/m³ 
Grušč in drobljenec 30/m³ 
Opekarska glina 40/m³ 
Keramičarska glina 48/m³ 
Tehnični kamen - apnenec 64/m³ 

 
 
 
Mineralna surovina 

Tehnični kamen - dolomit 76/m³ 
 
 
V primeru izkoriščenja 3 ha površinskega kopa pridobivalnega prostora in izkopa 3000 m³ 
peska, koncesijo izračunamo po naslednjem postopku: 
 
3 ha x 15.000/ha x 0,009 € + 3.000 m³ x 63/m³ x 0,009 € = 2.106 € 
 
Plačevanje koncesnine na izkop naravnih virov bi moralo proizvajalce GM spodbuditi k 
izkoriščanju mineralnih GO, saj lahko z nekoliko prilagojenimi metodami obdelave 
mineralnega materiala pridobijo kvaliteten, a cenejši produkt.  
 
 

2.3 Pregled pravnih aktov 
 
 

2.3.1 Zakonodaja Republike Slovenije za gradbene odpadke 
 
 

2.3.1.1 Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004) 
 
Zakon o varstvu okolja je krovni zakon, ki ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot 
temeljni pogoj za trajnostni razvoj. Določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva 
okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja 
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povezana vprašanja. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi 
direktive Evropske skupnosti. 
 
Namen Zakona o varstvu okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega 
razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, dobro počutje in kakovost 
njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji varstva okolja so preprečiti in 
zmanjšati obremenjevanje okolja (odlaganje neobdelanih odpadkov), ohraniti in izboljšati 
njegovo kakovost, trajnostno ravnati z naravnimi viri (spodbujati recikliranje), biti bolj 
energetsko varčni in opustiti uporabo nevarnih snovi.  
 
Poleg načel, ki predstavljajo temelj trajnostnega razvoja, zakon določa tudi mejne 
vrednosti emisij in pravila ravnanja, pravila o ravnanju z odpadki, tehtne razloge za 
dodelitev okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve po okoljskih poročilih, standardih, 
celovitih presojah o vplivih na okolje, sodelovanju javnosti, spremljanju stanja okolja 
(monitoring) itd. 
 
 

2.3.1.2 Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) 
 
Uredba o odpadkih je ključna uredba na področju ravnanja z odpadki, ki z namenom 
varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja (ločeno zbiranje, 
predelava in odstranjevanje) in druge ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih 
vplivov nastajanja odpadkov, ravnanje z njimi, zmanjševanje celotnega vpliva uporabe 
naravnih virov ter izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov v skladu z Direktivo o 
odpadkih Evropskega parlamenta in sveta (Direktiva 2008/98/ES). Uredba določa 
klasifikacijski seznam odpadkov, določbe o vodenju evidence o nastanku, vrsti in količini 
odpadkov, hierarhijo ravnanja z odpadki, cilje do leta 2020 in vzpostavitev Informacijskega 
sistema o ravnanju z odpadki do 1. januarja 2013. Sistem je vzpostavljen.  
 
Uredba o odpadkih določa obveznosti povzročitelja odpadkov, ki mora pripraviti načrt 
gospodarjenja z odpadki, če s svojo dejavnostjo v koledarskem letu povzroči vsaj 150 t 
odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov. Ko pri dejavnostih, ki jih opravlja fizična 
oseba, v koledarskem letu nastane 10 t odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali 
so v posameznem koledarskem letu zaposlovali 10 ali več oseb, mora fizična oseba na 
pristojno ministrstvo poslati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi. Podrobnejša 
določila se nanašajo na investitorje, ki odgovarjajo za nastanek GO in jih  predstavljam v 
nadaljevanju.  
 
 
2.3.1.2.1  Hierarhija ravnanja z odpadki 
 
Hierarhija ravnanja z odpadki kot najboljšo možnost ravnanja z odpadki navaja 1) 
preprečevanje nastajanja odpadkov, nato pa si kot slabše možnosti sledijo 2) priprava za 
ponovno uporabo, 3) recikliranje, 4) druga predelava, na primer energetska predelava, in 
kot zadnjo možnost ravnanja z odpadki 5) odlaganje le-teh.  
 
Upoštevanje hierarhije je osnova za odpravljanje problematike nastajanja in ravnanja z 
odpadki.  
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2.3.1.2.1 Cilj ravnanja z gradbenimi odpadki do leta 2020 
 
 
Uredba o odpadkih kot cilj ravnanja z GO do leta 2020 zahteva, da se priprava za ponovno 
uporabo, recikliranje in materialna predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov 
za nadomestitev drugih materialov, nenevarnih GO in odpadkov pri rušenju objektov 
(razen naravno prisotnega materiala, navedenega pod klasifikacijsko številko 17 05 04 s 
seznama odpadkov), poveča na najmanj 70 % skupne teže. 
 
 

2.3.1.3  Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 
34/2008) 
 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je najpomembnejša na 
področju ravnanja z GO. Določa obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Uredba 
podrobneje določa obveznosti investitorja, ki odgovarja za nastanek GO, in obveznosti 
zbiralca in izvajalca obdelave GO. Obveznosti investitorja, zbiralca in izvajalca obdelave 
so predstavljene v nadaljevanju. V nadaljevanju so predstavljene tudi priloge uredbe, ki 
določajo največje količine GO, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje odpadkov 
zbiralcu GO v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni potrebno pridobiti 
okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. členom te 
uredbe. 
 
Uredba ne velja za zemeljske izkope, če se z njimi ravna po uredbi, ki ureja 
obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/2008). Prav tako uredba ne 
velja za odpadno embalažo, odpadne naplavine in GO, ki nastajajo pri izvajanju zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Za tovrstna ravnanja se uporablja Uredba o 
ravnanju z odpadki.  
 
Uredba navaja, da je Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 
2004 do 2008, ki je predstavljen v nadaljevanju, v veljavi vse dokler ne bo sprejet nov 
operativni program, ki bo v skladu s to uredbo. Ker nov operativni program ravnanja z GO 
še ni sprejet, je uredba potrebna dopolnitve in prenove. 
 
 

2.3.1.4  Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
 

Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah določa vrste obdelave odpadkov, ki se 
lahko izvajajo v premičnih napravah in pogoje za obdelavo v njih. Vprašanja v zvezi s 
splošnim ravnanjem z odpadki in splošnimi pogoji obdelave odpadkov, ki niso posebej 
urejena s to uredbo, ureja uredba o odpadkih. 
 
Premična naprava za obdelavo odpadkov je tehnološka enota, ki je v celoti premična, z 
vgrajenim motorjem za premikanje ali brez njega, namenjena za obdelovanje odpadkov na 
kraju njihovega nastanka ali na kraju vgradnje materialov, ki nastajajo iz obdelave 
odpadkov. Omenjene premične naprave uporabljajo za predelavo mineralnih GO v 
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predelovalnici ali na mestu izvora, kar omogoča takojšnjo predelavo in ponovno uporabo, 
hkrati pa zmanjša stroške in emisije, ki sicer nastanejo s transportom odpadkov iz 
gradbišča do predelovalnice in naprej.  
 
 

2.3.1.5 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
 

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov določa pogoje obremenjevanja tal z 
vnašanjem odpadkov in obvezne postopke pri načrtovanju in izvedbi vnašanja 
zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi izboljšanja ekološkega stanja 
tal. 
 
Uredba določa tudi pogoje uporabe GM, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, 
izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, če se ob stiku s padavinsko, podzemno ali 
površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo izpirati. Preden predelan odpadek označijo 
kot recikliran gradbeni proizvod mora po tej uredbi imeti dokazilo, da je izdelan iz 
materiala, katerega kemične lastnosti se ne razlikujejo od lastnosti, določenih za inertne 
odpadke, in biti označen z CE znakom. Uredba ne upošteva samo tehničnih, ampak tudi 
okoljske karakteristike novega proizvoda. 
 
 

2.3.1.6 Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
 

Uredba zaradi preprečevanja oziroma zmanjšanja emisije azbestnih vlaken v okolje določa 
obvezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest, in druge ukrepe za odpravo ali 
zmanjšanje emisije azbestnih vlaken v okolje pri prevzemu odpadkov, njihovem prevozu, 
obdelavi in odstranjevanju ter obveznost poročanja Evropski Komisiji.  
 
 

2.3.1.7  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. 60/2006) 

 
Z namenom preprečevanja oziroma zmanjšanja emisije azbestnih vlaken v okolje se s to 
uredbo, ki je v skladu z Direktivo 87/217/EGS o preprečevanju in zmanjševanju 
onesnaževanja okolja z azbestom (Ur. l. RS, št. 85/1987), določa obvezna ravnanja pri 
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah, ko odstranjujejo materiale, ki vsebujejo azbest. 
 
 

2.3.1.8  Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur. l. 
RS, št. 34/2008) 

 
Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov je v skladu z 
Direktivo Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih 
bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (Ur. l. RS, št. 243/1996) in določa prepovedi 
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in omejitve ter ostala obvezna ravnanja pri odstranjevanju polikloriranih bifenilov, 
polikloriranih terfenilov in odpadnih PCB pri dekontaminaciji in odstranjevanju naprav, ki 
vsebujejo PCB, ter obveznost poročanja Evropski Komisiji.  
 
Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana v obdobju od 
1950 naprej, mora naročnik ali izvajalec, ki je tudi investitor gradbenih del, pred začetkom 
gradbenih del zagotoviti izdelavo popisa v stavbo vgrajenih GM, ki vsebujejo PCB in 
njihovo količino. Popis mora investitor priložiti k načrtu gospodarjenja z GO za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
 
Poliklorirani bifenili so skupina toksičnih spojin, ki se akumulirajo v živih organizmih, so 
rakotvorni in predstavljajo trajni organski odpadek, zato moramo biti previdni pri ravnanju z 
GO, ki jih vsebujejo. GM, ki vsebujejo PCB, so lahko dilatacijske tesnilne mase med 
betonskimi ali keramičnimi elementi, tesnilne mase pri oknih, okenskih in drugih steklih in 
podbojih ter tesnilne mase v fugah v sanitarnih prostorih, stenski in stropni opleski, lepila, 
stropne plošče, v katerih so PCB mehčala ali protipožarna sredstva, gradbeni elementi iz 
plastične mase ter izolacija in ovoji električne napeljave. 
 
 

2.3.1.9  Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. l. RS, št. 
21/2011) 

 
Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč določa pravila 
ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču, zahteve za gradbeno mehanizacijo in 
organizacijske ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij 
nastalih delcev. Najbolj pogosta metoda zmanjšanja emisije prašnih delcev v primeru 
prekoračitve ali zelo suhega in vetrovnega vremena je škropljenje materiala v predelavi z 
vodo.  
 
 

2.3.1.1 Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (Ur. l. RS, št. 78/2006) 
 
Uredba o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je v 
skladu z Direktivo 2011/92/EU Evropskega parlamenta in sveta o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje in določa vrste posegov v okolje in njihove 
spremembe, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna. Določa tudi vrste 
posegov v okolje in njihove spremembe, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če 
presegajo določen obseg in izpolnjujejo določene pogoje glede značilnosti posega in kraja 
posega ter možnih vplivov na okolje. 
 
 

2.3.2  Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do 
konca 2008 (MOP, 2004; Ur. l. RS, št. 2/2006) 

 
Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 
vsebuje strateške načrte, razčlenjene na cilje ravnanja in ukrepe, usmeritve in prednostne 
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naloge akterjev s področja ravnanja z GO, na državni ravni in je del Nacionalnega 
programa varstva okolja, ki ga je vlada sprejela na podlagi Zakona o varstvu okolja, oceni 
stanja okolja in prevladujočih trendov. Kljub temu da program pokriva preteklo obdobje s 
smernicami za ravnanje z GO, katerih krovni strateški dokument je »Strateške usmeritve 
republike Slovenije za ravnanje z odpadki« iz leta 1996 (MOP, 2004), je program po 21. 
členu Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, aktualen do sprejetja 
operativnega programa, ki bo v skladu z omenjeno uredbo.  
 
V prvem štiriletnem obdobju je bil program usmerjen v povečanje stopnje zbranih in 
predelanih količin GO in v prednostno vzpostavitev in delovanje dobrega sistema zbiranja 
in predelave in s tem zmanjšanje količin GO na legalnih in nelegalnih odlagališčih, prav 
tako pa tudi v zmanjšanje količin izkopanega naravnega materiala.  
 
Zastavljeni cilj programa je vzpostavitev in delovanje učinkovitega sistema ravnanja z GO 
(v obdobju do leta 2008) in obsega: 
 

- ločeno zbiranje odpadkov na mestu nastanka in ponovno uporabo GO (vsaj 30 % 
GO), 

- recikliranje in uporabo pridobljenih GM (vsaj 40 % GO), 
- sežiganje oziroma uporabo lesa v GO, kot gorivo, 
- ponovno uporabo GO iz zemeljskih izkopov v višini okrog 30 % nastalih GO iz 

zemeljskih izkopov, 
- uporabo preostanka GO po predelavi (okrog 20 %) in GO iz zemeljskih izkopov 

(okrog 50 %) 
- odlaganje neuporabnih preostankov GO (do 10 %) in GO iz zemeljskih izkopov 

(do 20 %) na odlagališča inertnih odpadkov oziroma na obstoječa odlagališča 
nenevarnih odpadkov.  

 
Cilji operativnega ravnanja z GO so do neke mere bili doseženi, vendar zaradi slabih 
državnih statističnih podatkov tega ni možno nedvoumno prikazati. Cilj, ki zajema recikliran 
delež GM (40 %), v tem obdobju ni bil dosežen. Cilj maksimalnega deleža materiala, 
odloženega na deponijo (10 %), smo presegli. Vsekakor pa je bil ta operativni program 
ključen pri začetku postavljanja novega sistema ravnanja z GO s cilji, ki stremijo proti 
trajnostnemu ravnanju in razvoju.  
 
 
2.3.3  Tematska strategija za preprečevanje in reciklažo odpadkov (IEEP, 2010) 

 
Tematska strategija za preprečevanje in reciklažo odpadkov je ena izmed sedmih 
tematskih strategij, objavljenih leta 2005, ki so bile določene v okviru 6. Okoljskega 
akcijskega programa na ravni Evropske Unije (EU), in obsega seznam okoljsko-političnih 
ukrepov in načel, ki jih je potrebno izvesti in naj postanejo osnova za novo, boljšo in 
dolgoročno usmeritev evropske odpadne politike. Strategija je bila objavljena vzporedno z 
Evropsko okvirno direktivo o odpadkih (Waste Framework Directive) in skupaj postavljata 
osnove za smernice na področju ravnanja z odpadki. Tu sta trajna uporaba in 
gospodarjenje z naravnimi viri in odpadki definirana kot eno izmed akcijskih področji s 
prednostno obravnavo, zato je tudi tematska strategija za preprečevanje in reciklažo 
odpadkov del obsežnejše strategije za uporabo naravnih virov, s katero naj bi dosegli 
ločitev gospodarske rasti od posledic uporabe virov na okolje. Strategije so namenjene 
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ugotavljanju potencialov za preprečevanje odpadkov, pospeševanje reciklaže na 
stroškovno najbolj učinkovit način, povratek energije, itd. Spremembe naj bi med drugim 
obravnavale tudi določanje kvot za reciklažo, harmonizacijo standardov za recikliranje v 
vsej skupnosti (reciklažne naprave, proizvodi iz reciklaže odpadkov), razširitev 
odgovornosti proizvajalcev za proizvajanje okolju prijaznejših izdelkov, davke na 
odlagališča in uporabo najboljših razpoložljivih metod in tehnik. S strategijo pa se je razvil 
tudi poudarek na stimulaciji trga z recikliranimi mineralnimi materiali z zagotovljeno 
kakovostjo. 
 
 
2.4 Obveznosti oseb vključenih v ravnanje z odpadki pri gradbenih delih  

 
Zakon o varstvu okolja navaja, da mora pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali 
odstranjuje odpadke (svoje ali odpadke drugih povzročiteljev), za to imeti okoljevarstveno 
dovoljenje (Ur. l. RS, št. 39/2006). Poleg tega mora biti oseba, ki ravna z odpadki (zbiranje, 
prevažanje, trgovanje, posredovanje, predelovanje, odstranjevanje), vpisana v evidenco 
oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za opravljanje dejavnosti varstva okolja (Ur.l. RS, št. 
103/2011). Dovoljenja za izvajanje dejavnosti ravnanja z GO izdaja pristojno ministrstvo 
pod pogoji in po postopkih, ki jih določa Uredba o odpadkih oziroma Uredba o ravnanju z 
gradbenimi odpadki.  
 
 
2.4.1 Obveznosti investitorja (Ur.l. RS, št. 34/2008) 

 
Za ravnanje z GO na gradbišču je v celoti odgovoren investitor oziroma povzročitelj. To je 
oseba, ki naroči gradbena dela ali jih sama izvaja, če zaradi gradnje objekta nastajajo GO. 
Investitor mora zagotoviti oddajo GO zbiralcem ali neposredno predelovalcem oziroma 
odstranjevalcem, če njihova količina presega količine, navedene v preglednici 6. Investitor 
lahko odpadke sam ponovno uporabi, predela ali odstrani, če ima za to dovoljenje. 
 
Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke GO od prevzemnika odpadkov pridobiti izpolnjen 
evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih GO v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del. Evidenčni 
list je dokument, ki potrjuje oddajo in prevzem pošiljke odpadkov med premeščanjem na 
območju Republike Slovenije. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko investitor za celotno gradbišče pooblasti 
enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja GO zbiralcu ali obdelovalcu GO in 
ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list. Evidenčni list so pred vpeljavo 
Informacijskega sistema – odpadki izdajali v tiskani obliki v dveh izvodih. En izvod je 
pripadal prevzemniku odpadkov, drugega pa je potrjenega prejel povzročitelj odpadkov. 
Obe stranki sta dokumente morali hraniti najmanj 5 let. Sedaj to poteka v elektronski obliki. 
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Preglednica 4: Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba 
zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom Uredbe o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja (Ur.l. RS, št. 34/2008) 
Vrsta gradbenih odpadkov Največja količina gradbenih 

odpadkov     
Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na 
osnovi sadre             

50 m³                          

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen 
odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov   

0,5 m³                         

Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki              5 m³                        
Les, steklo, plastika 10 m³ 
Bitumenske mešanica, katran in katranirani izdelki 15 m³ 
Kovine 100 dm³ 
Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi 
snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne 
gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. 
 

–manj kot 5.000 m³ zemeljskega 
izkopa ni obvezna oddaja zbiralcu 
gradbenih odpadkov  
–neomejene količine zemeljskega 
izkopa se  lahko uporabljajo v 
skladu z 8. členom te uredbe na 
gradbišču, kjer je nastal, ali na 
drugih gradbiščih istega 
investitorja;  
 

Izolirni materiali 5 m³                           

 
 

2.4.1.1 Potrebna dokumentacija 
 

Investitor mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti priložiti 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga izpolni po obrazcu, objavljenem na spletni 
strani Agencije RS za okolje (ARSO), prav tako pa mora investitor k projektu za pridobitev 
uporabnega dovoljenja na ARSO poslati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in 
ravnanju z njimi, ki ga izpolni po obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSO. 
  
 
2.4.1.1.1  Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (povzeto po Ur. l. RS, št. 34/2008) 

 
Načrta gospodarjenja z GO ni treba priložiti, če je investitor fizična oseba ali če gre za 
gradnjo ali rekonstrukcijo enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo 
objektov. Kadar je za tovrstno gradnjo ali rekonstrukcijo objekta predvideno več kot 1.000 
m³ zemeljskega izkopa oziroma je zemeljski izkop tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da 
ga uvrščamo med nevarne GO, mora fizična oseba priložiti načrt gospodarjenja z GO.  
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Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora vsebovati podatke o:  
 

-‐ Izločitvi nevarnih GO pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega 
dovoljenja tudi odstranitev objekta; 

-‐ ločenem zbiranju GO na gradbišču; 
-‐ obdelavi GO 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 GO, predvidenih za oddajo zbiralcu GO; 
-‐ količinah in vrstah GO, predvidenih za oddajo v obdelavo; 
-‐ predvidenih načinih obdelave GO in izvajalcih obdelave GO. 

 
Načrt mora biti izdelan po obrazcu, objavljenem na spletni strani pristojnega ministrstva za 
okolje (Prilogi 2), oddan na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja in mora biti 
dostopen za vpogled inšpektorju, če to zahteva. 
 
 
2.4.1.1.2  Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi (povzeto po Ur. l. RS, 
št. 34/2008) 
 
Investitor mora na ministrstvo, pristojno za okolje, poslati poročilo o nastalih GO in 
ravnanju z njimi najpozneje 15 mesecev po končani gradnji ali najpozneje 3 mesece po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja. Če postopek gradnje traja več kot 3 leta, je investitor 
zavezan poslati poročilo po zaključku vsakega tretjega leta gradnje in končno poročilo o 
nastalih GO in ravnanju z njimi v rokih, omenjenih v prejšnjem stavku.  
 
Poročila ni potrebno izdelati, če v skladu s to uredbo k projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ni bilo potrebno priložiti načrta o gospodarjenju z GO. Če za gradnjo, v okviru 
katere je bila izvedena odstranitev objekta, ni treba pridobiti uporabnega dovoljenja, mora 
investitor poslati poročilo o nastalih GO in o ravnanju z njimi skupaj s kopijo načrta 
gospodarjenja z GO najpozneje v 30-ih dneh po koncu gradnje inšpektorju, pristojnemu za 
varstvo okolja. 
 
Iz zgornjih odstavkov, ki so povzeti po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008), je razvidno, da je uredba v posameznih primerih 
protislovna. Način pridobitve uporabnega dovoljenja, preden je poročilo o nastalih GO in 
ravnanju z njimi oddano na ARSO, ni naveden. Uporabno dovoljenje izda upravna enota, 
ki nima toka informaciji o prejetih poročilih iz ARSO, tako kot ARSO nima toka informacij o 
izdanih gradbenih dovoljenjih iz upravne enote. To je razlog za nepopolno vodenje evidenc 
o količinah odpadkov in posledične pomanjkljivosti v statističnih podatkih. 
 
Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi mora vsebovati podatke o: 
 

-‐ količinah in vrstah GO, oddanih zbiralcem GO, 
-‐ količinah in vrstah GO, oddanih v obdelavo, 
-‐ količinah in vrstah GO, ponovno uporabljenih na kraju nastanka, 
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-‐ količinah in vrstah GO, 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 GO in izvajalcih obdelave odpadkov, 
-‐ potrjenih evidenčnih listih o pošiljanju GO. 

 
Poročilo o nastalih GO in ravnanju z njimi mora biti izdelano po obrazcu (Priloga 3), ki je 
objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva za okolje, in mora biti tja tudi oddano.  
 
 
2.4.2 Obveznosti zbiralca gradbenih odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/2008) 
 
Zbiralec odpadkov mora imeti ob začetku zbiranja GO potrdilo ministrstva o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov. Prvi pogoj za zbiralca GO je najmanj en zbirni center, kjer se 
zbira najmanj eno vrsto odpadkov, označenih s klasifikacijsko številko odpadkov 17. GO 
lahko predhodno skladiščijo v zbirnem centru za največ eno leto. Zbiralec odpadkov ima 
odgovornost ozaveščanja prebivalcev o zahtevanem načinu in pogojih odlaganja v zbirni 
center na krajevno običajen način.  
 
Zbiralec mora pred vpisom v evidenco zbiralcev GO, ki jo vodi ARSO, oddati načrt zbiranja 
GO, kjer poleg vsebin, določenih v predpisu, navaja tudi število in lokacije zbirnih centrov, 
kjer bo prevzemal odpadke, in predviden način predelave ali odstranjevanja GO. 
 
 
2.4.3 Obveznosti izvajalca obdelave gradbenih odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
 
Izvajalec obdelave GO mora za svojo dejavnost pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ki mu 
ga dodeli ministrstvo na podlagi načrta ravnanja z odpadki. Ta načrt mora biti izpolnjen po 
predpisih, ki jih ureja ravnanje z odpadki, vsebovati pa mora tudi predvidene količine in 
vrste GO, ki jih namerava reciklirati, ter način, na katerega naj bi se ta GM uporabil. V 
načrtu ravnanja z GO mora biti v primeru odstranjevanja GO za to naveden tako razlog, 
kot tudi način in mesto odstranjevanja.  
 
Število predelovalcev GO se je v zadnjih letih zelo povečalo. Iz 32 evidentiranih 
predelovalcev, ki jim je bilo izdano dovoljenje za predelavo GO v letu 2004, je število 
poskočilo na 63 v letu 2008. Do julija 2013 je bilo evidentiranih 157 predelovalcev (oziroma 
143 z odštetimi večimi lokacijami istega podjetja) (ARSO, 2013b). Po mnenju vodje 
predelovalnice Finali trading d.o.o. se je število predelovalcev povečalo predvsem zaradi 
interesa reševanja problema ravnanja z lastnimi GO. Na podlagi hitro naraščajočega 
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števila predelovalnic lahko sklepamo, da način njihove predelave ni zahteven, ampak 
enostaven in hiter proces, s katerim se povzročitelji po hitrem postopku in verjetno ceneje, 
kot če bi uporabljali zunanje izvajalce, znebijo problema ravnanja z GO. 
 
 
2.4.4 Informacijski sistem za ravnanje z odpadki – IS odpadki (ARSO, 2013a) 

 
V skladu z Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/2011) je bil s 1. januarjem 2013 
vzpostavljen elektronski informacijski sistem za spremljanje pošiljk odpadkov z 
evidenčnimi listi in letno poročanje o ravnanju z odpadki. Zbiralci in predelovalci GO 
morajo sedaj evidenčne liste izpolnjevati elektronsko, preko informacijskega sistema. 
Dostop do sistema uporabniki pridobijo z digitalnimi potrdili, do katerih so upravičeni tisti, ki 
imajo okoljevarstveno dovoljenje za ravnanje z GO in so na ARSO na seznamu zbiralcev 
ali obdelovalcev GO. 
 
Z elektronskim vnašanjem evidenčnih listov se bodo avtomatsko zapolnili tudi nekateri 
podatki v poročilih o letnih količinah odpadkov. S tem bo poročanje o nastalih količinah 
odpadkov nekoliko poenostavljeno. Kvaliteta podatkov o odpadkih bo tako odvisna od 
vnesenih podatkov v evidenčne liste. Prva statistična obdelava podatkov na podlagi 
elektronskega vnašanja bo predvidoma leta 2014 za leto 2013.  
 
 
2.5 Značilnosti recikliranega mineralnega gradbenega materiala 
 
 
2.5.1  Izvor mineralnih gradbenih odpadkov in možnost njihove ponovne uporabe v 
gradbeništvu 
 
Mineralni GO so relativno stalen vir materiala, ki ima veliko dobrih lastnosti in možnosti 
uporabe v novih gradnjah. To pravzaprav ni odpadek, ampak koristen in uporaben 
material, v primeru da je selektivno zbran in ni onesnažen (Monier V. in sod., 2011). 
Informacija, od kod kameni agregati prihajajo, ni pomembna, pomembno pa je poznati 
njihove lastnosti, obnašanje v različnih situacijah in odzive na zunanje vplive, kot so 
mehanski pritisk, zmrzovanje in izpostavljenost vodi.  
 
Zahtevane karakteristike recikliranih materialov na tržišču (Kumlanc P., 2005):  
 

-‐ tehnična izenačenost z drugimi materiali, 
-‐ ekonomska enakovrednost klasičnim materialom, 
-‐ okolju prijazni materiali, 
-‐ material ne sme vsebovati nečistoč. 

 
Recikliran kameni (mineralni) agregat lahko uporabimo na vezan način, kot je beton, 
bitumen in cement, za gradnjo temeljnih plasti objektov, infrastrukture in cest z nižjo 
stopnjo trdnosti, ali na nevezan način z uporabo grobozrnatih materialov v obliki stabilnih 
mešanic za gradnjo cest in nasipov za železnice. 
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Reciklirani kameni agregati imajo zaradi vezane malte večjo poroznost, ki je odvisna od 
originalnega razmerja voda/cement v materialu iz katerega je odpadek nastal. Poroznost 
poveča absorbcijo vode in zmanjša gostoto (Manzi S. in sod., 2013). Kljub temu je bilo 
dokazano, da se v gradnjah reciklirane kamene agregate v betonskih in cementnih 
mešanicah lahko uporablja kot nadomestek do 20 % naravnih materialov, brez negativnih 
vplivov na kvaliteto končnega produkta (Monier V. in sod., 2011). 

 
 

2.5.1.1  Materiali iz izkopov 
 

Sestava izkopa je v večini primerov nehomogena in povsem odvisna od terena, na 
katerem se izkop izvaja. V Sloveniji imamo pestre in različne tipe tal, zato so tudi materiali 
iz izkopov različni. Prevladujejo materiali iz prodnatih zemljišč, apnenec in dolomit kot 
materiala kraškega izvora, materiali ravninskega dela, torej zemlja in gramoz, in pa 
materiali, kot so ilovica, pesek, gramoz, zemlja itd. GM v primeru izkopov za pričetek 
gradbenega dela v večini primerov predelamo na mestu izvora ali pa ga tekom izvajanja 
gradbenega dela na isti lokaciji ponovno uporabimo za zasip ali oblikovanje krajine 
(vsebnost humusa omogoča tudi ozelenitev). V drugačnih primerih, ko izkopanega 
materiala ne uporabimo pri istem projektu, ga s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem 
lahko uporabimo za nasipe, med temelji, za drenaže, sanacije (rudarskih jarkov, 
odlagališč…) in drugo.  
 
 
2.5.1.2  Materiali iz asfaltnih vozišč 

 
Večina avtocest, glavnih in regionalnih cest, je v Sloveniji zgrajenih z asfaltno plastjo in so 
potrebne pogostega obnavljanja (Kokolj B., 2010). V tem primeru je to velik izvor 
odpadnega asfalta. V večini primerov ga zdrobimo, presejemo in ločimo po velikosti. Te 
lahko nato ponovno uporabimo za podoben ali isti namen. V praksi se že uporablja hitra 
sanacija cestnih razpok, kjer se razpokan asfalt segreje in razrahlja, nato pa zalije z na 
160°C segretim odpadnim asfaltom. Po izravnavi sledi zgostitev z vibracijskim valjarjem 
(Sodobni pristop k vzdrževanju vozne podlage, 2013). Obstaja tudi novejša metoda 
obnove vozne konstrukcije in sicer s hladno reciklažo. Temelji na stabilizaciji s 
hidravličnimi vezivi in penjenim bitumnom. Penjeni bitumen dobimo z vbrizgavanjem vode 
in zraka v vroč bitumen, ki je lahko tudi iz obstoječih materialov vozne konstrukcije. Na 
poškodovano asfaltno vozišče nasujemo drobljen material, sledi nasutje veziva, na primer 
recikliranega cementa z zadostno vsebnostjo finih delcev, nato pa sledi valjanje do 
zahtevane trdnosti. Reciklator (naprava z mešalnim bobnom za obdelovanje vozišč) rezka 
vozišče in v mleti material vmeša penjeni bitumen. S penjenim bitumnom se ojača vozno 
konstrukcijo, dobimo bolj fleksibilen nosilni sloj, ki je odporen na deformacije. Postopek 
izvajamo na mestu, kar zmanjša ceno in čas, potreben za izvedbo sanacije (Šircelj M., 
2006). Na reciklirano plast nato položimo nov sloj asfalta. Nekaj kilometrov dolg 
poškodovan cestni odsek, potreben izboljšave nosilnega sloja vozišča pod asfaltom, je 
mogoče obnoviti v enem tednu (Kokolj B., 2010).  
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2.5.1.3  Material iz cementnega betona in armiranega betona 
 

Betonski odpadni material izvira predvsem iz rekonstrukcije ali obnove betonskih cestišč, 
mostnih konstrukcij in železniških prog. Predstavlja zelo kvaliteten GO, saj je po večini 
homogene sestave in posledično enostaven za reciklažo oziroma predelavo. Po predelavi 
(drobljenje, magnetno in ročno ločevanje, sejanje) ga lahko uporabimo v novi mešanici 
betona ali asfalta, za protihrupne nasipe, v cestni infrastrukturi, nevezane ali vezane 
cestne plasti, cementno-betonske krovne plasti in drugo. 
 
Tehnično nedovršenost materiala takšnega izvora, ki se kaže pri obdelavi in mehanskih 
lastnostih, je težko odpraviti zaradi prisotnosti ne-hidriranih cementnih delcev na površini 
naravnih agregatov, kar nadalje vpliva na trdnost in absorbcijske lastnosti betona, ki 
vsebuje recikliran odpadni betonski material. Te lastnosti lahko uravnavamo z dodajanjem 
večje količine vode med pripravo mešanice, vendar so to še vedno razlogi, zakaj se 
recikliranih GM v strukturni gradnji ne uporablja v večjih količinah. Iz tega razloga so v 
razvoju nove metode boljšega ločevanja materiala z visoko vsebnostjo cementnih delcev 
na naravnih agregatih s ciljem ločevanja cementa in posledično proizvodnjo čistejšega 
recikliranega materiala (Ulsen C. in sod., 2013).  
 
 
2.5.1.4 Materiali iz novogradenj, rekonstrukcij in rušenj 

 
Sestava odpadkov pri nobenem projektu ni enaka in nikoli homogena. Kakor se materiali 
razlikujejo po sestavi, se razlikujejo tudi po svoji čistosti, zato je postopek zbiranja in 
predelave potrebno vedno na novo zasnovati. Poleg anorganskega dela, kot so beton, 
cement, gramoz, opeka, apno, mavec, keramika, izolacijski materiali, malta, glina, kovine 
in steklo, se pojavljajo tudi organski odpadki, torej les in papir, ter razne umetne mase 
(kabli, barve, laki, lepila, PVC) (Kokolj B., 2010). Možna je tudi prisotnost azbesta v 
izolacijskih materialih, kritinah itd., kar zahteva posebno ravnanje in odstranjevanje. V 
primeru nevarnih in nenevarnih odpadkov je nujno ločevanje na izvoru. Na gradbišču je 
potrebno odpadek najprej razbiti na velikost primerno za transport. Mineralne GO, ki so v 
večjih kosih, se zdrobi v bolj homogen anorganski mineralni material. Po homogenizaciji, 
preverjeno inertnega odpadka, sledi dodatno drobljenje in magnetno ločevanje za 
odstranitev kovinskih delcev. Z vibracijskimi siti se loči material po velikosti na frakcije, ki 
se jih uporabi za razne mešanice, tamponske nanose in infrastrukturne gradnje.  
 
 
2.5.1.5 Materiali iz industrije 

 
Tudi nekatere industrijske odpadne materiale se lahko koristno uporabi v gradbeništvu kot 
dodatek za izboljšavo lastnosti GM. Največji proizvajalec takšnih odpadkov pri nas je 
energetika, saj proizvaja velike količine elektrofilterskega pepela. Iz sodobnih raziskav je 
razvidno, da se lahko tovrstni odpadek koristno uporabi v mešanici za cement, beton in 
razne hidravlično vezane zmesi, kjer elektrofiltrski pepel nadomesti del veziva, na primer 
klinkerja. Beton z elektrofilterskim pepelom ima večjo odpornost na vdor kloridov, sulfatno 
korozijo, kislinsko agresijo in ekspanzijo, hkrati pa ima manjšo odpornost na 
karbonatizacijo in zmrzlino. Beton ima tudi večjo sposobnost vezave vode in visoko trdnost 
(Cotič Z., 2012). 
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Tudi odpadno vodo iz betonarn se lahko ponovno uporabi za pripravo betona, prav tako 
pa so lahko nadomestek agregatov za beton reciklirani agregati ali kamena moka (Cotič 
Z., 2012). 
 
V proizvodnji jekla pri proizvodnji ene tone nastane od 150 do 200 kilogramov jeklarske 
žlindre. Približno 65 % vse odpadne jeklarske žlindre se uporabi v gradbeništvu. Žlindro se 
lahko predela v visokokakovosten agregat, ki z uporabo v obrambnih asfaltnih slojih in 
nosilnih plasteh nadomešča magmatski agregat. Žlindro zdrobimo, z magnetnim 
ločevalnikom odstranimo nezaželene kovinske delce in jo na koncu presejemo. Tudi v 
Sloveniji smo začeli izrabljati dobre lastnosti žlindre. Primer je uporaba v obrambni plasti 
na avtocesti Vrhnika - Logatec (2009) s katero so bile izboljšane vozne lastnosti cestišča 
(Cotič Z., 2012). Leta 2010 smo prvič uporabili črno jeklarsko žlindro tudi v betonu in sicer 
na Žitnem mostu v Ljubljani.  
 
 
2.5.1.6 Materiali iz selektivnega rušenja objekta 
 
S selektivnim rušenjem objekta močno vplivamo na kvaliteto recikliranega GM, saj z 
odstranitvijo določenih ne-konstrukcijskih elementov, povečamo homogenost in 
zagotovimo določeno stopnjo čistosti GO. Poleg čistosti GO se lahko s selektivnim 
rušenjem izolira in brez predelave in porabe energije ponovno uporabi elemente, kot so 
letve in tramovi, jeklene ojačitve, aluminijaste dele, valovite strešne kritine, strešne opeke, 
železne predmete, vrata, kopalniško opremo in napeljavo, cevi, omare, ponore, okna, 
stropne plošče itd. Notranjo opremo rušenega objekta, ki ima potencial za ponovno 
uporabo, je zato potrebno odstraniti ročno in odpremiti do primernega trgovca. Rušenje se 
nadaljuje s prekinjanjem talnih plošč od spodaj navzgor in nato z mehanskim podiranjem 
sten od zgoraj navzdol (Özkan E., 2011). V Sloveniji je interes za rabljeno opremo, 
predvsem nizkocenovno, zelo nizek, kar posledično pripelje do slabe izrabe in v nekaterih 
primerih celo konvencionalnega rušenja, ki ne izpolnjuje pogojev za dobro zbiranje in 
predelavo v kvaliteten recikliran GM. 
 
 
2.5.2  Raziskave metod za pridobivanje bolj kvalitetnih kamenih agregatov 

 
 
2.5.2.1  Izločevanje cementa iz recikliranega peska (Ulsen C. in sod., 2013) 
 
Raziskave na področju mineralnih GO se osredotočajo predvsem na sistem recikliranja, v 
katerem bi iz odpadka izločili cementne delce in s tem izboljšali kvaliteto recikliranih 
agregatov. Z zmanjšanjem porozne faze se zmanjša navzem vode, tehnične karakteristike 
recikliranega materiala pa se izboljšajo. V nadaljevanju so predstavljene nekatere novejše 
metode, katerih uporaba bi lahko omogočila, da bi bilo v bližnji prihodnosti možno 
reciklirani GM v večjih količinah uporabljati tud v strukturnih gradnjah. To pomeni, da bi bilo 
zaradi številnih možnosti uporabe v gradbeni industriji povpraševanje po tovrstnem 
materialu večje, kar bi spodbudilo izkoristek odpadnega GM in zmanjšalo odlaganje na 
deponije.  
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V Sloveniji, ki je do recikliranih produktov še nekoliko konservativna, bi z izboljšanimi in 
modernejšimi metodami, ki bi zagotovile čistejši in kvalitetnejši recikliran material, bolj 
primerljiv z naravnim, ljudje hitreje sprejeli in postali potrošniki materiala, ki spodbuja 
trajnostni razvoj in ohranja naravne vire nedotaknjene. 
 
 
2.5.2.1.1 Gostotno ločevanje 

 
Preizkus so začeli s sejanjem recikliranega peska na različno velike frakcije (2.0 mm; 1.2 
mm; 0.6 mm; 0.3 mm; in 0.15 mm). Gostotno ločevanje so izvedli z organsko tekočino 
primerne gostote (2,5 g/cm³), ki loči delce posamezne frakcije na lažje, ki plavajo, in težje, 
ki v tekočini potonejo. Na podlagi končnega rezultata so zaključili, da je v delcih z nižjo 
gostoto (25 % celotne mase) večja vsebnost cementne paste, medtem ko so agregati 
skoncentrirani v gostejšem produktu. Torej, če bi recikliranemu pesku odstranili lažje 
delce, bi dobili produkt z manjšo vsebnostjo cementne paste. 
 
 
2.5.2.1.2 Ciklonsko vodno ločevanje 

 
Ciklonsko ločevanje temelji na ločitvi najmanjše frakcije peska z vodnim tokom, ki se 
ciklonsko dviga ob steni ločevala. Tudi pri tem ločevanju se je izkazalo, da je v težjih delcih 
manjši procent cementne paste, v primerjavi z lažjimi, kjer se nahaja 60 – 70 % cementne 
paste v 20 % teže začetne mase peska.  
 
 
2.5.2.1.3 Magnetno ločevanje  

 
Magnetno ločevanja je metoda za ločevanje majhnih frakcij s pomočjo različno močnih 
magnetnih polj. S to metodo se ocenjuje magnetno dovzetnost za različne gostotne 
razrede. Z raziskavo so ugotovili, da so lažji delci, ki imajo večjo vsebnost cementne paste 
(sestavljeno pretežno iz kremena in glinenca), bolj občutljivi na magnet. Metoda z 
magnetom je pokazala, da imajo manjši delci recikliranega peska manjšo vsebnost 
magnetnega materiala zaradi boljše osvoboditve cementne paste od recikliranega peska. 
Kljub temu da je gostotno ločevanje bolj učinkovita metoda, ki izloči večji procent 
cementne paste, je magnetno ločevanje alternativna metoda s prednostjo, da je suha.  
 
 
2.5.2.1.4  Vertikalna udarna gred  
 
Naprava je namenjena terciarnemu drobljenju in temelji na rotorju, ki razvije visoko hitrost 
in s centrifugalno silo vrže material v drobilno komoro, kjer med delci pride do drobljenja, 
slabljenja in abrazije ob udarjanju kamna ob kamen. Prednost te naprave je, da produkt 
sestavljajo frakcije različnih velikosti s čimer se izboljša morfologija recikliranega peska. 
Hkrati se pri hitrosti med 55 in 65 m/s zmanjša vsebnost porozne faze v pesku in s tem 
absorbcija vode za 58 % do 75 %. Tudi pri tem postopku je potrjeno, da se cementna 
pasta skoncentrira v frakciji bolj finih delcev (pod 0.15 mm), ki se jih lahko izloči, in 
predstavlja približno 20 % mase recikliranega peska.  
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2.5.2.2 Izločevanje cementa iz betonskih ruševin s termično obdelavo (Xinwei M. in sod., 
2010) 
 
Z namenom uspešne reciklaže in ponovne uporabe čim večjega deleža kamenih 
agregatov in cementne paste so v tem primeru uporabili postopek termične obdelave 
odpadkov. Betonske ruševine zmeljejo v frakcijo veliko do 60 mm in jo termično obdelajo 
na 750 °C. Na podlagi raziskav so ugotovili, da je to optimalna temperatura za dosežek 
najvišje stopnje dehidracije cementne paste in njeno ločitev od grobega agregata. Zažgan 
material se ohladi z električnim ventilatorjem, nato pa dodatno zmelje in preseje s sitom z 
0,15 mm velikimi odprtinami. Skozi sito prehaja dehidriran prah cementne paste in delež 
finega agregata. Recikliran cement ima zaradi poroznosti večjo absorpcijo vode, vendar je 
raziskava pokazala, da je malta, kot proizvod iz recikliranega in novega cementa, gostejša 
v primeru večjega deleža recikliranega cementa. Kameni agregat brez cementne paste je 
primeren za uporabo v betonih in maltah, z določenim deležem pa tudi v strukturnih 
objektih.   
 
 
2.5.2.3  Odstranjevanje cementne malte iz opek s termično obdelavo (Kuikka S., 2012) 
 
Če pri rušenju objekta uporabljamo selektivne metode, so tudi opeke element, ki se ga kot 
na primer vrata, lahko ponovno uporabi. Težava pri ponovni uporabi opek je cementna 
malta, ki jo težko odstranimo brez poškodb opek. Malta iz apnenca v tem primeru ne 
povzroča tovrstnih težav, vendar je v uporabi vse redkeje. Vibracijska površina, na kateri 
opeke termično obdelajo pri 540 °C, povzroči odstop cementne malte. S tem postopkom 
lahko okrog 50 % opek, pridobljenih med rušenjem objekta, ponovno uporabimo v novi 
gradnji.  
 
 
2.6 Standardizacija na področju gradbenih proizvodov  
 
 
2.6.1  Splošno  

 
Proizvodnja GM mora zagotoviti kakovost končnih produktov, saj lahko v primeru 
odstopanja od pričakovanih tehničnih karakteristik materiala, uporabljenega pri gradbenem 
delu, pride do hudih nesreč. Zato velja za GM obvezna standardizacija, ki predpisuje 
kakšnim lastnostim morajo ustrezati, da so primerni za uporabo. Recikliran gradbeni 
proizvod mora za vstop na tržišče doseči isti standard, kot velja za gradbeni proizvod iz 
naravnih oziroma primarnih materialov.  
 
Država mora zagotoviti, da se v gradbeni industriji uporablja proizvode, ki zagotovijo, da so 
gradbeni objekti mehansko odporni in stabilni, varni pred požarom, neškodljivi za zdravje, 
varni pred škodljivim hrupom in okoljsko varni pri uporabi, energetsko varčni in higienski 
(Ur. l. RS, št. 9/2001). Podrobnejše zahteve so določene v harmoniziranih standardih EU, 
ki so objavljeni v Ur. l. RS, št. 88/2005, in pa z nacionalnimi standardi, ki niso 
harmonizirani. Z upoštevanjem standardov se izkazuje skladnost gradbenih proizvodov za 
nameravano uporabo. Harmoniziran standard pomeni, da velja in je sprejet v vseh državah 
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Evropske Unije. Evropska direktiva 89/106/EGS od vseh članic zahteva, da je z njo 
usklajena državna zakonodaja, kot je to pri nas z Zakonom o gradbenih proizvodih 
(ZGPro, Ur. l. RS, št. 52/2000). Na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih je Ministrstvo 
za gospodarstvo pripravilo Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih 
proizvodov (Ur. l. RS, št. 54/2001), ki določa načine potrjevanja skladnosti, ki jih je treba 
upoštevati in podrobneje opredeliti v tehničnih specifikacijah za posamezen gradbeni 
proizvod, vsebino listin o skladnosti ter dolžnost in način označevanja proizvodov.  
 
Pravilnik navaja, da je sistem certificiranja odvisen od pomembnosti proizvoda, kjer se 
upošteva možne posledice za objekt, če bi bil vanj vgrajen neustrezen proizvod, in glede 
na dovzetnost proizvoda za napake v proizvodnji. Pri zahtevnejših proizvodih (npr. 
materiali za strukturne namene) je potrebno v postopek certificiranja vključiti tudi 
certifikacijski organ (Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (IRMA), Zavod za 
gradbeništvo Slovenije (ZAG), Inštitut za gradbene materiale (IGMAT), Analize, kontrola, 
tehnologije, inženiring in materiali v cestogradnji d.o.o. (AKTIM), Inštitut za metalne 
konstrukcije (IMK)), ki izvede začetni tipski preizkus gradbenega proizvoda, začetno 
preverjanje proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje, stalni nadzor, oceno in odobritev 
kontrole proizvodnje in po potrebi kontrolno preizkušanje vzorcev, odvzetih v proizvodnem 
obratu, na trgu ali na gradbišču. Pri manj zahtevnih izdelkih (npr. materiali za nasutja, 
ceste, itd.) pa zadošča vključitev priznanega laboratorija za testiranje proizvoda oziroma 
lastna kontrola proizvodnje s strani proizvajalca in preskušanje kontrolnih vzorcev, 
odvzetih v proizvodnem obratu, po predpisanem načrtu preizkušanja. Kljub začetni 
vključitvi certifikacijskega organa, je na koncu proizvajalec tisti, ki poda izjavo o skladnosti 
gradbenega proizvoda in je tako odgovoren za verodostojnost proizvoda podprtega z 
določenim standardom. Gradbeni proizvod se po proizvajalčevi izjavi o skladnosti z 
zakonom, ki temelji na certifikatu o skladnosti lastne kontrole proizvodnje, označi z oznako 
CE, ki je priloga k izjavi o skladnosti. V CE informaciji oziroma spremnem dokumentu 
izdelka je naveden proizvajalec, tip izdelka, dimenzije, leto začetka certifikacije, osnovne 
značilnosti izdelka in standard po katerem je je opravljen preizkus (Kanižaj V., 2010). 
 
Vsebina izjave o skladnosti, ki je napisana v jeziku države kjer se bo proizvod uporabljal, je 
predpisana v tehnični specifikaciji oziroma v prilogi ustreznega standarda (Kanižaj V., 
2010): 
 

-‐ ime in naslov proizvajalca in njegovega zastopnika v EU,  
-‐ opis proizvoda: vrsta, namen uporabe, razpoznavni znaki, trgovsko ime…, 
-‐ navedba tehnične specifikacije ali standarda, kateremu mora ustrezati, 
-‐ posebne zahteve za uporabo proizvoda, 
-‐ ime in naslov preizkusnega laboratorija, če je vključen, 
-‐ številka certifikata, njegovo veljavnost ali številko poročila preskusnega laboratorija, 
-‐ ime in položaj osebe, pooblaščene za podpis izjave o skladnosti v imenu 

proizvajalca. 
 
Za nadzor nad dobavami gradbenega proizvoda na poti do gradbišča je pristojna tržna 
inšpekcija (delovno področje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo), ko je 
proizvod v uporabi na gradbišču pa je za to pristojna gradbena, geodetska in stanovanjska 
inšpekcija (delovno področje na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor).  
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2.6.2  Reciklirani gradbeni produkti predelovalnic gradbenih odpadkov 
 
Pri predelavi GO, kjer je predelovalec samo proizvajalec različnih vrst agregatov in 
mineralnih frakcij peska in ne tudi specifičnega gradbenega produkta, v katerega se ta 
pesek po določeni recepturi vgrajuje (npr. tlakovci, beton), je ta material po standardih 
obravnavan le kot vhodni material in surovina. Naročilo in sprejem vhodnih materialov iz 
predelovalnice GO izvaja vodstvo podjetja, ki kot prilogo zahteva preizkusno poročilo o 
kakovosti oziroma deklaracijo proizvajalca. Na podlagi poročila lahko naknadno preverijo 
ustreznost zahtevanih lastnosti. Če je izdelek neskladen, pošiljko zavrnejo. 
 
Standarde gradbenih proizvodov iz predelovalnic GO se obnavlja na 4 leta, kar je lahko 
razlog za dodatno preverjanje ustreznosti pred vgrajevanjem po recepturi v specifičen 
gradbeni produkt. Če vhodni material ne dosega standarda, je verjetnost, da tudi nastali 
gradbeni produkt (npr. beton) ne bo dosegal zahtevanega standarda. Standard, ki velja za 
novi proizvod iz recikliranega kamenega agregata, je drugačen od standarda za vhodni 
material. 
 
 
Preglednica 5: Izbor harmoniziranih standardov za označevanje naravnih, recikliranih in 
izdelanih kamenih agregatov s CE (Ur. L. RS, št. 88/2005) 
STANDARD NASLOV STANDARDA 
EN 12620 Agregati za beton 
EN 13043 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste in druge 

prometne površine 
EN 13055-1 Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto 
EN 13055-2 Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za 

uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah 
EN 13139 Agregati za malte 
EN 13242 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v 

inženirskih projektih in za gradnjo cest 
EN 13383 Kamen za obloge pi vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih 
EN 13450 Agregati za grede železniških prog 

 
  
Standardov za kamene agregate je več. V preglednici 5 so prikazani samo primeri, ki se 
neposredno navezujejo na temo diplomske naloge. 
 
 

2.6.2.1  Pogoji oziroma kriteriji za kategorizacijo materiala, ki je s predelavo nastal iz 
gradbenih odpadkov (Bressi G. in sod., 2011) 
 
Pogoji, ki opravičijo smiselnost ponovne uporabe recikliranega GM in so navedeni spodaj, 
izhajajo iz koncepta, da odpadek preneha biti odpadek v času, ko so izpolnjeni pogoji za 
njegovo učinkovito ponovno uporabo in mu je bila dodeljena CE oznaka. 
 

-‐ Snov ali predmet se običajno uporablja za določene namene, 
-‐ obstaja trg ali povpraševanje po teh snoveh ali predmetih, 
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-‐ snov ali predmet izpolnjuje tehnične zahteve za določene namene in je v skladu z 
normo in obstoječimi standardi, ki veljajo za te izdelek, 

-‐ uporaba snovi ali predmeta ne povzroča negativnih vplivov na zdravje ljudi in 
okolje. 

 
 

3 RAZISKOVALNI DEL 
 
 
3.1  Primer rušitve poslovnega objekta z zunanjimi pomožnimi prostori (EKO – 
T.D.S. d.o.o., 2011) 
 
 
3.1.1 Opis objekta 
 
Primer opisuje rušenje starega poslovnega objekta zgrajenega leta 1930 (Salon pohištva 
in hotel) v občini Ljubljana, Vižmarje, na naslovu Celovška cesta 469 (slika 4). Za potrebe 
investitorja in novega lastnika predmetnih zemljišč, ki se nahajajo na lokaciji med Celovško 
cesto na severovzhodni strani in lokalno dovozno cesto na jugozahodni strani, je bilo 
izvedeno rušenje objekta in pomožnih objektov, kot so garaža, lopa, ograja zemljišča in 
zunanja ureditev, na nivo ravnega in očiščenega zemljišča, pripravljenega za novo 
gradnjo. Drugih objektov v neposredni bližini ni, najbližji objekt je oddaljen 50 metrov od 
vogala zemljišča. Na zemljišču so na objekt priključeni kanalizacija, vodovod, telefon in 
električni vod. 
 
 

 
Slika	  4:	  Lokacija	  rušenega	  objekta	  (Najdi.si,	  2013)	  

 
Poslovni objekt je klasično opečno zidan objekt s tremi etažami: klet, pritličje in mansarda 
z dvokapnico s slemenom in opečno strešno kritino. Bruto tlorisna površina objekta (vse 
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etaže) je 850,38 m². Velikost objekta ob stiku z zemljiščem je 389,28 m². Zunanje 
dimenzije objekta so 22,39 m x 17,73 m x 9,94 m.  
 
Garaža je klasično opečno zidan objekt, kot prizidek poslovnemu objektu, pritlične etaže, 
pokrit z enokapnico s slemenom. Strešna kritina je iz valovitih strešnih plošč ki vsebujejo 
azbestna vlakna. Bruto tlorisna površina objekta je 17,54 m². Zunanje dimenzije garaže pa 
so 5,16 m x 3,40 m x 2,80 m. 
 
Lopa je samostojen objekt iz kovinske skeletne konstrukcije z epoksi oblogami, pritlične 
etaže, pokrit z enokapnico s slemenom. Strešna kritina je iz istega materiala kot stenske 
obloge. Bruto tlorisna površina etaže je 65,46 m². Lopa ima zunanje dimenzije 10,39 m x 
7,07 m x 3,34 m.  
 
Zunanjo ureditev sestavljajo nadstrešnice, ograja in tlakovano dvorišče. Nadstrešnice so 
konstrukcijsko povezane s kovinsko ali leseno podkonstrukcijo na glavni poslovni objekt. 
Krite so z epoksi kritino ali valovito strešno kritino v naklonu. Skupna tlorisna površina 
nadstrešnic je 81,78 m². Ograja obdaja celoten kompleks in je zgrajena iz betonskih 
montažnih vertikalnih stebrov, vmesni del pa tvori klasična žična ograja. Skupna dolžina 
ograje je 124,5 m. Zunanje tlakovanje dvorišča objekta je večinoma asfalt, delno pa je 
vzdolž ograje dvorišče tlakovano s betonskimi tlakovci. 
 
 
3.1.2 Opis odstranjevalnih del 
 
Izvajalec del mora pred pričetkom izdelati program ukrepov za varstvo pri delu za 
gradbena dela, ob upoštevanju veljavnih predpisov in normativov glede na izbran način in 
metode rušenja objekta. Potrebno je ustrezno zavarovati gradbišče in cestišče ter 
poskrbeti za strokovni nadzor nad deli, vse dokler rušenje ni v celoti končano. Rušenje je 
končano, ko so ruševine odstranjene in odpeljane do pooblaščene deponije GO. Zagotoviti 
je potrebno nadzor in uporabo osebnih varovalnih sredstev. Potrebno je določiti deponijo 
in način prevoza GO. Glavni prevzemnik GO rušenega objekta je bilo predelovalno 
podjetje EKO-T.D.S. d.o.o., ki se nahaja v Trzinu in izvaja transport, drobljenje in sejanje 
GM. Na lokaciji določijo mesta za ločeno zbiranje odpadkov in transportne poti. Način dela 
mora zagotavljati najmanjše prašenje med rušenjem. V suhem vremenu je potrebno 
zagotoviti sprotno škropljenje vseh žarišč dvigovanja prahu (cisterne). Dele objekta (zidovi, 
stropi) je priporočeno že pred rušenjem namočiti. V primeru vetra pa je potrebno GO 
zaščiti s ponjavami. Rušitvena dela na območju roba parcele je zaradi varnosti okolice 
potrebno izvajati ročno, da se prepreči nenadzorovano morebitno rušenje proti sosednjim 
parcelam. Vse javne transportne poti v neposredni bližini gradbišča je potrebno sprotno 
čistiti ter preprečevati možno zamašitev meteorne kanalizacije. Prav tako je potrebno pri 
odstranjevanju olj in podobnih strupenih snovi upoštevati bližino dreves in vse strogo ločiti. 
 
Izvajalec mora s posameznimi upravljavci pregledati vse komunalne vode in naprave ter 
pridobiti ustrezno soglasje za demontažo elektrike, vodovoda in telefona. Vode, ki v času 
rušenja niso demontirane, je potrebno ustrezno zavarovati. Potrebna je demontaža 
tehnološke opreme, sanitarnih elementov, ventilacijskega sistema, stavbnega pohištva ter 
ostale opreme.  
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Valovite azbestne plošče ločujejo ročno z demontažo in zavijanjem plošč v folijo ter 
odlaganjem na predhodno zaščiteno površino. Tako zaščitene plošče se odpeljejo na 
deponijo za nevarne odpadke.  
 
 
3.1.3  Opis konstrukcije objektov 

 
 

3.1.3.1  Poslovni objekt 
 
Poslovni objekt je zidan klasično opečno, medetažna plošča je betonska, izoliran pa je s 
termo ometom. Temelji objekta so točkovni betonski s pasovnimi gredami, nosilni zidovi pa 
so iz opeke, podprti z močnejšimi opečnimi ali betonskimi vogalnimi stebri. Predelne stene 
so različne, nekatere so iz tanjše opeke za predelne stene, nekatere pa iz 
mavčnokartonskih plošč na pločevinasti podkonstrukciji. Stropi so ponekod ometani, 
ponekod pa spuščeni, sestavljeni iz lesenih letev. Objekt ima tudi betonski balkon, ograjen 
z jekleno ograjo. Stavbno pohištvo je klasično, sestavljeno iz lesene konstrukcije s polnili 
stekla. Stopnice so iz armiranega betona, ki povezuje mansardo, pritlično etažo in klet. 
Ogrevanje objekta je centralno, katerega vir energije je nafta v kovinskem zalogovniku v 
kleti. Del strehe objekta pokriva mansardni strop, del pa je izveden kot hladno podstrešje. 
Streha ima napušč v vse smeri. Podkonstrukcija je klasično lesena. Zaradi velikosti je 
streha v hladnem delu podprta z lesenimi stebri. Strešna kritina je iz opečnatih zareznikov, 
ker je podkonstrukcija lesena, naslonjena kot klasična dvokapnica na leseno lego pod 
kotom 45° z napuščem 50 cm. Meteorno vodo se odvaja preko pločevinastih žlebov v 
meteorno kanalizacijo na parceli objekta. Na strehi se nahajata dva dimnika, ki sta 
oblečena v vidno opečno oblogo. Glavni dimnik sega do kleti.  
 
 
3.1.3.2  Garaža 
 
Garaža je neizolirana, ometena s fasadnim ometom in pokrita z enokapno streho iz 
valovitih azbestnimi plošč. Podkonstrukcija v naklonu 15° je izvedena iz lesenih špirovcev, 
naslonjenih na prečni legi. 
 
 
3.1.3.3  Lopa 
 
Lopa je zgrajena kot skeletna jeklena konstrukcija, ki stoji na točkovnih betonskih temeljih. 
Ni izolirana, temveč zaprta z zunanjimi steklenovlaknenimi valovitimi epoksi oblogami. 
Strešna konstrukcija je ravno tako kovinska, kritina pa je iz istega materiala kot stenske 
obloge. Tla v lopi so asfaltirana, tako kot na dvorišču pred objektom.  
 
 

3.1.4  Vrstni red rušitvenih del 
 
Rušenje zidanega objekta se izvaja v obratni smeri gradnje, se pravi od strehe proti 
temeljem. Pred začetkom rušenja je potrebno opraviti pregled obstoječega stanja objekta. 
Temu sledi odklop vseh inštalacij in komunalnih vodov 1) in nato odstranitev le-teh in 
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ostankov opreme 2). Ko je odklop infrastrukture izveden, se odstrani kritino in strešne 
konstrukcije 3). Sledi iztrganje oken in vrat, ki so predmet strojnega rušenja ali rušenja z 
manjšo gradbeno mehanizacijo 4). Rušenje in odstranitev predelnih sten, ki se po navadi 
izvaja strojno, se izvaja po odstranitvi notranje opreme 5). Po tem sledi rušenje in 
odstranitev pohodnih elementov medetaže in nosilnih elementov medetaže z demontažo 
vijačnih delov 6). Odstranitev elementov, ki so povezani z nosilno konstrukcijo osnovnega 
objekta se izvaja ob koncu postopka rušenja 7). Za najboljši izkoristek GM in hitro izvedbo 
odstranitve objekta, se ruševine sprotno naklada na vozila ter odvaža na urejeno 
komunalno deponijo. 
 
 
3.1.5  Opis ravnanja z gradbenimi odpadki 
 
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) je investitor zagotovil, da so 
izvajalci gradbenih del GO pri rušenju oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Investitor 
je za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki je v njegovem imenu oddajal 
GO zbiralcu GO in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 
 
Odstranjevanje strešnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna mora izvajati pooblaščeni 
izvajalec v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 
34/2008).  
 
Odstranjeni les iz strešne konstrukcije so po odstranitvi očistili malte, narezali na manjše 
kose ter odpeljali lesno predelovalnemu podjetju Tisa d.o.o. Podjetje lesne odpadke zdrobi 
z dvostopenjskim drobljenjem in preseje na različne dimenzije. Končnemu porabniku proda 
različne granulacije lesenih drobljencev. S tovrstno biomaso oskrbujejo termoelektrarne, 
toplarne in pa domača kurišča po Sloveniji (Tisa d.o.o., 2013).  
 
Ruševine zidov, ometa, temeljev in drugih podobnih ruševin so ob odstranitvi naložili na 
tovorno vozilo ter odpeljali v predelavo podjetju EKO – T.D.S. d.o.o., ki homogene 
mineralne GO zdrobi, zmelje in preseje na različno velike frakcije, ki so certificirane in 
pripravljene za ponovno uporabo v cestogradnji ali infrastrukturnih objektih (EKO – T.D.S. 
d.o.o., 2013).  
 
Kovinske profile so razrezali na manjše kose in odložili na začasno deponijo v sklopu 
gradbišča. Odstranjene profile so po odstranitvi odpeljali k zbiralcu odpadnih kovin Dinos 
d.d., ki odkupuje vse vrste starega in novega industrijskega odpadnega železa, jekla in 
litin, iz katerih pripravljajo vložke po mednarodnih standardih in posebnih zahtevah kupca 
(Dinos d.d., 2013). 
  
 
Preglednica 6: Predvidene količine nastalih gradbenih odpadkov (EKO – T.D.S. d.o.o., 
2011) 
Vrsta odpadka Predvidena količina Prevzemnik odpadkov 
Beton  288 t EKO – T.D.S. d.o.o. 
Opeka 219 t EKO – T.D.S. d.o.o. 
Les 17 m³ Tisa d.o.o. 
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Keramika 700 m² EKO – T.D.S. d.o.o. 
Jeklena konstrukcija, profili 8600 kg Dinos d.d. 
Vratna krila 34 kom Tisa d.o.o. 
Okenski okvirji 28 kom Tisa d.o.o. 
Steklo 70 m²  
Plastika  1,85 m³  
Tekstilni podi 140 m²  
Kovine, pločevine, obrobe  1800 kg Dinos d.d. 
 
 
V preglednici 6 so navedene predvidene količine odpadkov, nastalih pri rušenju, ki pa so 
grobe ocene in pogosto odstopajo od dejanskih količin za 10 do 30 % (EKO – T.D.S. 
d.o.o., 2013).  
 
V tem primeru je bila predvidena količina odpadkov, ki bi jo predelovalno podjetje GO 
prejelo, približno 507 t. Na evidenčnem listu o predaji GO predelovalnici (Priloga 4), pa je 
navedena količina 330 t. Tu razlika znaša 35 % manj odpadkov od predvidenih.  
 
 
3.2  Primer zbiranja in predelava gradbenih odpadkov, Finali Trading d.o.o.  
 
Predelovalno podjetje Finali Trading d.o.o. je nastalo leta 1990 in bilo prvo specializirano 
podjetje v Sloveniji za zbiranje in predelavo GO. Na lokaciji v Srminu vrši tudi prevoze in 
izvaja razne izkope in agromelioracije zemljišč z navozom dodatne zemlje. 
 
Z reciklažo GO proizvajajo različne granulate kot surovine, uporabne v gradbeništvu. Po 
naročilu jih dostavljajo za potrebe fizičnih oseb in po gradbiščih dostavljajo kontejnerje za 
GO. 
 
 
3.2.1 Prevzem odpadnega gradbenega materiala in izdaja recikliranega gradbenega 
materiala (Finali Trading d.o.o., 2013) 
 
Cenik Finali Trading d.o.o. (Priloga 5), ki je povzet v preglednici 7, prikazuje ceno 
prevzema odpadka, ki je za kubični meter enaka kot v drugih zbirnih centrih GO (npr. 
Goriške opekarne). S tem poskuša podjetje zmanjšati cenovne razlike, kar pripomore k 
izbiri nakupa predelanega odpadnega GM. Tovrsten princip zmanjšuje količine izkopanih 
naravnih virov, saj je izhodni reciklirani GM cenejši kot primerljiv naravni material na voljo v 
kamnolomih. 
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Preglednica 7: Prevzem odpadnega gradbenega materiala (Finali Trading d.o.o., 2013) 
Vrsta 
storitve 

Opis storitve Cena EUR z DDV / 
m³ 

170101: beton, kamen 10.95 
170101: armiran beton 13.14 
170101: armiran beton – potrebno pikiranje 27.97 
170102: opeka 10.95 
170103: ploščice, keramika, strešna opeka 10.95 
170107: mešan. betona, opeke, ploščic in keramike 10.95 
170107: neprečiščen gradbeni material 30.66 
170302: asfalt 10.95 
170504: zemljina in kamenje – deponija Sermin 9.53 
170506: izkopani material – deponija Sermin 9.53 

PREVZEM 

170605*: posredovanje azbestnih odpadkov 0.56 
 
 
3.2.2 Statistika letnih poročil o prevzemu  odpadkov drugih imetnikov iz Slovenije 
in predelanih s postopkom R5  
 
Po uredbi o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/2008) je letno posredovanje podatkov o 
prevzemu odpadkov drugih imetnikov na ARSO obvezno. Poročilo je potrebno v obliki 
obrazca, dostopnega na spletni strani ARSO poslati najkasneje do 31. marca.  
 
 
Preglednica 8: Količine prevzema odpadkov drugih imetnikov iz Slovenije in predelanih s 
postopkom R5 - recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov (Finali Trading 
d.o.o., 2008; Finali Trading d.o.o., 2009; Finali Trading d.o.o., 2010a; Finali Trading d.o.o., 
2011; Finali Trading d.o.o., 2012) 
Klasifikacijska številka in opis 
odpadka 

Masa [kt] 
2008  

Masa [kt] 
2009  

Masa [kt] 
2010  

Masa [kt]  
2011  

Masa [kt] 
2012  

170101 - beton 57.131 30.676 18.093 8.959 9.006 
170102 - opeka 1.747 756 557 809 1.038 
170103 – ploščice, keramika 
in strešna opeka 

911 1.066 692 442 205 

170107 – mešanice betona, 
opek, ploščic in keramike 

6.848 4.834 13.885 8.661 7.761 

170302 – bitumenske 
mešanice 

29.125 7.334 9.643 4.140 3.400 

170504 – zemlja in kamenje / / / 5.737 * 13.728 
170506 – zemeljski izkop 230.216* 308.456* 64.548* 46.904** 119.265*

** 
SKUPAJ 325.978 353.120 107.418 75.652 154.403 

* v začasno skladiščenje 
** 25.153,513 t danih v začasno skladiščenje in 21.750,000 t odstranjenih po postopku D1 (odlaganja v ali na zemljo (npr. na 
odlagališčih itd.) 
*** 24.009,767 t od skupne količine oddano drugim (Finali obala), ostala količina predelana po R5 (54.362,000 t) in R10 
(40.893,633 t) 
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Iz preglednice 8 so razvidne posledice začetka gospodarske krize v predelovalnem 
podjetju leta 2010, kot rezultat zmanjšanja delovanja slovenskega gradbenega sektorja. 
Žal je vpliv danes še vedno prisoten. Količine predelanih odpadkov, ki so v zadnjih letih 
najbolj upadle, so količine zemeljskih izkopov. Največkrat so zemeljski izkopi začetek nove 
gradnje, zato lahko na podlagi teh količin sklepamo na posledice gospodarske krize. 
 
3.2.3  Primerjava cenika kamenih agregatov iz kamnolomov in podjetja Finali 
Trading d.o.o. (Finali Trading d.o.o., 2013) 
 
Preglednica 9: Primerjava cenika standardiziranih kamenih agregatov iz kamnoloma in 
podjetja Finali Trading d.o.o. (vse cene vključujejo DDV) (Finali Trading d.o.o., 2013; CGP 
d.d., 2013; CH d.o.o., 2013; Kamnolom Zala, 2013; TRIK kamenine d.o.o., 2013) 
 Finali 

trading 
d.o.o. 

Peskokop 
Smolovec 

Kamnolom 
Cerov log 

Kamnolom 
Žusem  

Kamnolom 
Zala  

Pesek: 
frakcija 0 - 4 

8.54 EUR/m³ 16,10 
EUR/m³ 

9,76 
EUR/m³ 

 17,09 
EUR/m³ 

Mešanica po 
naročilu: 
frakcija 0 - 
16 

7.32 EUR/m³ 13,44 
EUR/m³ 

6,83 
EUR/m³ 

11,59 
EUR/m³ 

10,98 
EUR/m³ 

Tampon: 
frakcija 0- 
32 

5.14 EUR/m³ 9,65 EUR/m³ 6,83 
EUR/m³ 

10,74 
EUR/m³ 

8,54 
EUR/m³ 

Tampon po 
naročilu: 
frakcija 0 - 
60 

4.82 EUR/m³ / 6,34 
EUR/m³ 

10,37 
EUR/m³ 

7,93 
EUR/m³ 

Tampon: 
frakcija 100 

4.88 EUR/m³ / / / / 

Tampon: 
frakcija 0 - 
100 

4.76 EUR/m³ / 6,22 
EUR/m³ 

/ / 

 
 
Iz preglednice 9 je razvidno, da cene materiala iz kamnolomov nihajo, v vseh primerih pa 
so višje od cen iz predelovalnice GO. Končni proizvodi, ki jih predelovalnica GO ponuja, so 
reciklirane mineralne surovine, kot so peski različnih frakcij in peski za tampone. V primeru 
nakupa recikliranega materiala ima uporabnik prihranek, ohranja naravne vire 
nedotaknjene, spodbuja trajnostni razvoj in ohranja nezaseden prostor na odlagališčih.  
 
 
3.2.4  Postopek predelave (Finali Trading d.o.o., 2013) 
 
Na deponiji in predelovalnici podjetja Finali Trading, ki se nahaja na lokaciji v Srminu, 
Koper, se poslužujejo predelovalnega postopka R5 – »recikliranje/pridobivanje drugih 
anorganskih materialov« in pri posameznih primerih ravnanja z izkopanimi zemljinami 
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postopka R10 – »vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje«. To 
vključuje čiščenje tal, izvedeno kot predelava zemlje in recikliranje anorganskih GM. Za 
izvedbo tovrstnega dela imajo v uporabi stroj kopač za nalaganje inertnega in čim bolj 
homogenega mineralnega odpadnega GM na mobilni gosenični drobilec EXEC 
MEGABITE (slika 5), ki zdrobi material na neenakomerno velike frakcije, z magnetnim 
ločevalnikom izloči prisotne kovinske kose, nato pa se kamene frakcije po vibracijskem 
traku prenesejo do sejalnika EXTEC TURBOTRAC (slika 6). Na drobilcu je za dodatno 
kontrolo prisoten delavec, ki ročno izloči neprimerne odpadke (npr. embalaža). Sejalnik 
zdrobljen material z vibracijskimi sitnimi ploščami nato loči na tri poljubno velike frakcije 
peska od 0 do 4 mm, od 0 do 32 mm in od 0 do 100 mm.  
 
 

 
Slika 5: Shema predelovalnega stroja Extec Megabite (drobilec) 

 
 
Zmogljivost drobilca kamenja, nastavljenega na izhodno velikost kamenih agregatov 100 
mm, je od 140 do 220 ton na uro. To pomeni, da je v enem dnevu možno predelati 
približno 800 m³ odpadnega GM, kar je skoraj štirikratna količina mineralnega odpadnega 
materiala, ki je nastal v primeru rušenja objekta, omenjenega v tej nalogi. Material, 
zdrobljen na 100 mm velike kamene agregate, so presejali na tri različno velike frakcije, ki 
so pripravljene na ponovno uporabo. 
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Slika 6: Shema predelovalnega stroja Extec Turbotrac (sejalec) 

 
 
3.2.4 Postopek standardizacije proizvodov v predelovalnici gradbenih odpadkov 
Finali Trading d.o.o. (Finali Trading d.o.o., 2010b) 
 
Podjetje je za laboratorijsko preiskavo vzorcev ločeno predrobljenih gradbenih ruševin in 
posledično standardizacijo, pooblastilo Inštitut za GM IGMAT d.d.. Preiskave so bile 
izvedene po SIST EN in DIN standardih. Zadnje uradno poročilo je bilo naročeno in 
spisano leta 2010 in je še vedno v veljavi. Preiskani so bili vzorci vseh treh frakcij, torej v 
velikosti 0/4 mm, 0/32 mm in 0/100 mm. Vsi trije vzorci so s svojimi lastnostmi izpolnili 
pogoje za pridobitev harmoniziranega standarda SIST EN 1610 za zasipe, najmanjša 
frakcija za bolj specifične zasipe cevi v kanalih, PTP SCS, knjiga 3 za nasipe in zasipe, in 
frakciji 0/32 mm in 0/100 mm tudi PTP za modernizacije železniških prog. 
 
Vrste preiskav: 
 

1) zrnavost zmesi kamnitih zrn (količnik neenakomernosti zrnavosti ocenjuje območje 
dovoljenega nihanja sestave zmesi kamnitih zrn) 

2) določevanje prisotnosti humusa (pesku v stekleni čaši se doda raztopina 
natrijevega hidroksida, ki se po enem dnevu obarva, glede na vsebnost organskih 
delcev) 

3) Proctorjev preizkus (poskus zgoščevanja zmesi kamnitih zrn pod določenimi pogoji, 
ki služi določitvi odvisnosti med deležem vlage in gostoto suhe zmesi) 

 
 
 
 



	   	  

34	  

	  

 

3.2.4.1  Povzetek poročil in ocene laboratorijskih preiskav 
 
 
3.2.4.1.1  Separirane predrobljene gradbene ruševine 0/4 mm 
 
 
3.2.4.1.1.1  Humoznost 

 
Zahteva: negativni test – barva svetlejša od standardne barve 
Rezultat vzorca 1: negativen test – barva svetlejša od standardne barve 
Rezultat vzorca 2: pozitiven test – barva temnejša od standardne barve 
 
Preiskana sta bila dva vzorca, od katerih eden ni izkazoval potencialne prisotnosti 
humoznih delcev in je bila barva svetlejša od standardne barve, drugi pa je izkazoval 
potencialno prisotnost in je bil rezultat testa pozitiven, torej barva temnejša od standardne 
barve. V laboratoriju predpostavljajo, da lahko frakcija vsebuje ostanke delcev lesa, zato je 
odsvetovana uporaba v betonih in maltah brez predhodne kvantitativne določitve vsebnosti 
in vpliva potencialno humoznih delcev.  
 
 
3.2.4.1.1.2  Zrnavost 

 
Delež zrn velikosti do 0,063 mm = 20,2 % 
Delež zrn velikosti do  0,02 mm = 0,3 %  
Zahteva za količnik neenakomernosti zrnavosti: U = > 6 
Količnik neenakomernosti zrnavosti: U = 27,1   
Maksimalno zrno = 8 mm 
 
Vzorec recikliranega peska dosega zahtevane standarde zrnavosti in je primeren za 
predvideno uporabo v betonu, tlakovcih in maltah. 
 
 
3.2.4.1.1.3 Gostota in optimalna vlažnost po Proctorju 

 
Maksimalna gostota: 1761 kg/m³, brez potrebne korekcije 
Optimalna vlažnost: 16,0 %, brez potrebne korekcije 
 
Za optimalen učinek vgrajevanja v gradbene objekte in dosego največje suhe gostote je 
potrebno materialu dodati približno 16 % delež vode.  
 
Standard SIST EN 1610 podaja tudi splošno zahtevo, da mora biti uporabljen material 
skladen z zahtevami projekta. Zaradi navedenega ocenjuje, da je uporabnost oziroma 
ustreznost preiskanega vzorca za dani namen uporabe odvisna predvsem od projektnih 
zahtev na posameznem delovišču. To pomeni, da je priporočljivo lastnosti materiala pred 
uporabo v specifičnih gradbenih projektih preveriti, če le-ti ustrezajo zahtevam za uporabo.  
 
 



	   	  

35	  

	  

 
3.2.4.1.2 Ločene predrobljene gradbene ruševine 0/32 mm 
 
 
3.2.4.1.2.1  Humoznost 
 
Zahteva: negativni test – barva svetlejša od standardne barve 
Rezultat vzorca: negativen test – barva svetlejša od standardne barve 
 
Preiskani vzorec ustreza zahtevanim standardom, vendar so v poročilu vseeno priporočili, 
da proizvajalec pred predelavo ruševin izvaja poostreno ločevanje, ki naj zagotovi čim 
manjšo kontaminacijo proizvoda z lesom in ostalimi organskimi snovmi. 
 
 
3.2.4.1.2.2  Zrnavost 

  
Delež zrn velikosti do 0,063 mm = 4,9 % 
Zahteva za količnik neenakomernosti zrnavosti: U = > 6 
 
Količnik neenakomernosti zrnavosti U = 14,5  
Maksimalno zrno = 31, 5 mm 
 
Vzorec recikliranega peska dosega zahtevane standarde zrnavosti in je primeren za 
predvideno uporabo v tamponih in betonu. 
 
 
3.2.4.1.2.3  Gostota in optimalna vlažnost po Proctorju 
 
Maksimalna gostota = 1933 kg/m³, brez potrebe korekcije 
Optimalna vlažnost = 10,2 %, brez potrebe korekcije 
 
Za optimalen učinek vgradnje in tem višjo suho gostoto je potrebno materialu dodati 
relativno velik delež vode (9 – 12 %: cca 200 litrov/m³ vgrajenega nasipa). V suhem 
vremenu se priporoča polivanje drobljenca na deponiji z vodo. 
 
 
3.2.4.1.3  Separirane predrobljene gradbene ruševine 0/100 mm 

 
 

3.2.4.1.3.1  Humoznost 
 

Zahteva: negativni test – barva svetlejša od standardne barve 
Rezultat vzorca: negativen test – barva svetlejša od standardne barve 
 
Preiskani vzorec ustreza zahtevanim standardom, vendar so v poročilu vseeno priporočili, 
da proizvajalec pred in po predelavi ruševin izvaja poostreno ločevanje, ki naj zagotovi čim 
manjšo kontaminacijo proizvoda z ostanki lesa.  
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3.2.4.1.3.2  Zrnavost 

 
Delež zrn v velikosti do 0,063 mm = 5,6 mm 
Zahteva za količnik neenakomernosti zrnavosti: U = > 6 
Količnik neenakomernosti zrnavosti U = 111,4  
Maksimalno zrno = 125 mm  
 
Preiskani vzorec ustreza zahtevanim standardom, vendar so v poročilu priporočili, da v 
primeru uporabe materiala za zasipe in nasipe manjših dimenzij proizvajalec s čeljustnim 
drobilcem pripravi drobljenec z manjšo velikostjo maksimalnih zrn. Težavo praviloma 
predstavljajo ploščasti in/ali podolgovati kosi opečnatih strešnikov in keramike, ki se na 
omenjeni način najverjetneje dodatno zdrobijo.  
 
 
3.2.4.1.3.3  Gostota in optimalna vlažnost po Proctorju 

 
Maksimalna gostota = 2000 kg/m³;  korekcija – maksimalna gostota = 2163 kg/m³ 
Optimalna vlažnost = 10,8 %; korekcija – optimalna vlažnost = 7 % 
 
Za zagotavljanje optimalnega učinka vgrajevanja v gradbene objekte in največjo suho 
gostoto je potrebno materialu dodati relativno velik delež vode (7 – 11 %). 
 
 
3.3  Primer projekta ReBirth  

  
Projekt ReBirth, se zavzema za uspešnejšo vzpostavitev sistema ravnanja z GO v 
Sloveniji. Pri tem se trudijo slediti uspešnim primerom iz tujine, kjer tovrstne odpadke že 
vrsto let uspešno uporabljajo kot vir surovin. V Evropi GO predstavljajo v povprečju 25 – 
30 % skupne količine letno nastalih odpadkov in pravilno ločeni in predelani lahko 
postanejo nov GM za uporabo na področju visokih in nizkih gradenj. Sodelujoči pri projektu 
se zavedajo, da znanje kot tudi dobra praksa optimalne uporabe odpadkov v gradbeništvu 
že obstaja. Njihov cilj in želja pa je to prenesti v prakso tudi v Sloveniji. Njihov slogan se 
glasi: Odpadek je začetek novega! (ReBirth, 2013). 
 
Na podlagi primerov dobre prakse skuša projekt ReBirth skozi organizirane delavnice in 
konference širši, nestrokovni javnosti in upravnim osebam na področju gradbeništva 
prikazati možne načine predelave in ponovne uporabe GO. Upoštevanje in uporaba 
najboljših postopkov, ki so že razviti, bi nas pripeljalo do trajnostnega upravljanja naravnih 
virov, prostora objektov v katerih živimo in večje ekonomičnosti in okoljevarstva (ReBirth, 
2013). 
 
Splošni cilji projekta so prispevati k višji stopnji recikliranja gradbenih in industrijskih 
odpadkov ter njihovi povečani uporabi v gradbeništvu (ReBirth, 2013):  
 

-‐ trajna rast recikliranja industrijskih in GO; 
-‐ 10 % povečano recikliranje GO do leta 2015; 
-‐ 15 % povečano recikliranje inertnih industrijskih odpadkov do leta 2015; 
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-‐ 1,5 % prihranek naravnih materialov; 
-‐ zasuk trenda nelegalnega odlaganja GO; 
-‐ prispevek k nacionalnemu dolgoročnemu cilju 70 % recikliranja do leta 2020 (Ur.l. 

RS, št. 34/2008).  
 
Partnerji, ki projekt podpirajo in prispevajo k uresničitvi zastavljenih ciljev: 
 

-‐ Zavod za gradbeništvo Slovenije (koordinator) 
-‐ Gospodarska zbornica Slovenije 
-‐ PKG Šprinzer Mirko s.p. 
-‐ Primorje d.d. 
-‐ Klaro d.o.o. 
-‐ Mayer McCann d.o.o. 
-‐ Structum d.o.o 

 
Projekt sofinancirata Evropska skupnost (s finančnim inštrumentom LIFE+) in Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje, vodi pa ga dr. Alenka Mauko iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije. 
Slednja trdi, da je praksa uporabe recikliranih materialov v Sloveniji slaba in ocenjuje, da 
se vnovič uporabi od 20 do 30 % GO, čeprav statistični podatki zaradi napak predstavljajo 
večji delež (60 %). Prav tako trdi Mirko Šprinzer, da so navedeni deleži v resnici nižji kot 
na papirju, vsaj kar se tiče deleža predelanih materialov, ki se kot legalni izdelek ponovno 
vrnejo na trg. Po statističnih podatkih vstopi v predelavo (zbiranje, mletje, sejanje) že 
približno 50 % GO, medtem ko po njegovih ocenah na trg GM vrnemo le približno 10 % 
tega materiala. Takšen prepad med evidentiranimi in dejanskimi podatki predpostavljajo 
oziroma potrjujejo na podlagi primerjave količine GO, ki so dani v predelavo, s količino 
recikliranih gradbenih proizvodov, ki dosežejo postopek certificiranja. Problem naj bi 
nastopil, ko predelovalci niso tudi proizvajalci certificiranih novih proizvodov in takrat se 
lahko sled za odpadkom, oddanim v predelavo, izgubi. Gospod Šprinzer še dodaja, da 
podjetja očitno v predelavi GO vidijo zaslužek, glede na to da se njihovo število veča. Ko 
gre odpadek skozi ves zakonit proces in postane certificiran recikliran GM, na trgu dosega 
vrednost približno dve tretjini materiala iz naravnih virov. Predpostavlja tudi, da ostale, ne-
certificirane reciklirane GM, po nižji ceni prodajo uporabnikom, ki jih nekontrolirano 
uporabijo. Kar se tiče uporabe tega recikliranega GM v večjih gradbenih podjetjih, pa 
predvideva, da ni pogosta zaradi nezaupanja v material in razpoložljivosti naravnega 
materiala, ki ga imamo v Sloveniji. Te predsodke o negotovosti recikliranega materiala 
poskušajo s projektom ReBirth ovreči. Partnerji projekta upajo na pozitiven izid vsemu 
drugemu nenaklonjene recesije, saj prinaša uporaba recikliranega materiala prednosti 
zaradi nižje cene. Hkrati pa se podjetja počasi ozaveščajo in dobivajo znanje o njegovih 
prednostih in novih vrstah tehnologij in metod, ki so nam na razpolago (Šalamun A. 2013). 
 
Med drugim so v projektu ReBirth izpostavili napako, nastalo pri prevodu klasifikacijskega 
seznama odpadkov v slovenščino, kar bistveno spremeni vrsto GO in njegovo vlogo pri 
seštevku odstotka recikliranih GO. Če je trditev pravilna, so vsa poročila in evidence o 
količinah odpadkov, ki jih vodimo, napačne. Napaka naj bi bila v prevodu odpadka pod 
klasifikacijsko številko 17 05 06, imenovan izkopani material. Trdijo, da so to izkopi iz 
vodnih teles, saj je v angleški Direktivi o odpadkih uporabljen izraz »Dredging spoil«. Po 
mnenju projektne skupine bi vse zemeljske izkope, ki niso iz vodnih teles, morali 
opredeljevati kot odpadek skupine 17 05 04 »zemlja in kamenje«, le-ta pa se ne všteva v 
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izračun doseganja ciljev ponovne uporabe, recikliranja in predelave GO, ki mora do leta 
2020 doseči 70 % nastale skupne teže (Šprinzer M., 2013). 
 
 
4 RAZPRAVA 
 
 
4.1 Vzpostavitev toka informacij med Agencijo RS za okolje in upravnimi 
enotami 
 
Z diplomsko nalogo sem želela ugotoviti in prikazati delovanje na področju ravnanja z GO 
v Sloveniji, za zaključek pa predložiti možnosti za izboljšavo le-tega. Raziskava se je 
zapletla že na samem začetku, pri prebiranju uradnih dokumentov, saj se realnega stanja 
v Sloveniji na področju GO ne more enostavno prikazati in analizirati. Statistični podatki, ki 
bi morali biti gonilo za postavljanje novih smernic za napredek, so namreč pomanjkljivi. 
Predpostavljam, da je za to krivo nepopolno vodenje evidenčnih listov, nevestno pošiljanje 
poročil o ravnanju z GO po končanem gradbenem delu in pomanjkanje inšpektorskih 
uslužbencev za nadzor nad gradbenimi deli in spoštovanjem zakonodajnih predpisov. 
Predpostavljam, da je pomanjkanje poročil v arhivu ARSO med drugim tudi posledica 
protislovja v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Uredba  navaja, 
da je poročilo o ravnanju z GO za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebno poslati 
najkasneje 15 mesecev po končanem gradbenem delu oziroma najkasneje v 3-eh 
mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
ki ga izdaja upravna enota, naj bi teoretično bilo oddano poročilo na ARSO. ARSO in 
upravna enota med seboj nimata vzpostavljenega toka informaciji, ki bi omogočal 
dosledno spremljanje ravnanja z GO pri gradbenih delih. Z vzpostavitvijo te povezave, bi 
pomanjkljivosti odkrili veliko prej in bi jih lahko pravočasno sankcionirali.  
 
 
4.2 Informacijski sistem – odpadki za točne statistične podatke 
 
Na račun vzpostavitve Informacijskega sistema – odpadki, ki je bil vzpostavljen s 1. 
januarjem 2013, se prihodnje leto pričakuje točnejše in jasnejše podatke o toku in količini 
GO v Sloveniji za leto 2013. Na podlagi teh podatkov bo mogoče zastaviti primeren 
operativni program za ravnanje z GO, ki bo pripomogel k boljši usmeritvi in hitrejšemu 
napredku. Razhajajoča se mnenja o teoretičnem procentu predelanih odpadkov se bodo 
združila na podlagi digitalnega programa, ki predstavlja povezavo in prenos digitalnih 
evidenčnih listov med zbiralci in predelovalci GO. V program je bilo registriranih veliko več 
oseb kot pričakovano, zato se pričakuje občutna razlika v evidentiranih količinah. Trenutno 
se lahko iz statističnih podatkov razbere, da je procent predelanih GO po letu 2007 višji od 
procenta odloženih, vendar se trend večanja razlike konča po letu 2010, saj podatkov o 
količinah predelanih in odloženih GO ni. Največje so količine začasno skladiščenih 
odpadkov. To je lahko rezultat premajhnega povpraševanja in interesa za uporabo 
recikliranih gradbenih proizvodov v Slovenskem gradbenem sektorju, lahko pa je to le 
uradno ime za »izgubljene« količine. Največji delež ponovne uporabe GO predstavlja 
ponovna uporaba zemeljskih izkopov za zasutja po končani gradnji in razne sanacije in 
uporaba predelanih GO za infrastrukturna in cestna gradbena dela.  
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4.3 Predlogi za izboljšavo predelovalnih metod mineralnega gradbenega 
odpadka 
 
Za dosego cilja, reciklirati 70 % GO do leta 2020, bi bilo potrebno povečati uporabo 
recikliranih gradbenih proizvodov v gradbenem sektorju. To lahko dosežemo z 
ozaveščanjem in promocijo o kakovosti tovrstnih gradbenih proizvodov, predvsem pa z 
izboljšanjem kakovosti le-teh. V Sloveniji uporabljamo standardne metode predelave: 
selektivno zbiranje, drobljenje, mletje in ločevanje na frakcije, v skladu z zahtevami 
standardizacije. Pesek različnih frakcij lahko uporabljamo za nasipe železnic, zasutja in 
sanacije, tampone, drenaže, ceste in ostalo infrastrukturo. Z osvojitvijo izboljšanih metod 
predelave bi se kvaliteta materiala izboljšala, kar bi dovoljevalo uporabo v strukturnih 
gradnjah. Razvite so metode zmanjševanja vsebnosti cementnih delcev v kamenih 
agregatih, kar zmanjša poroznost in vodno absorpcijo GM in s tem izboljša njegove 
tehnične karakteristike. Za izboljšanje kvalitete recikliranega peska lahko uporabimo 
postopek gostotnega ločevanja, ciklonskega vodnega ločevanja, magnetnega ločevanja, 
postopek z vertikalno udarno gredjo ali pa termično obdelavo. Vsi navedeni postopki 
omogočajo izločevanje finih delcev, ki vsebujejo večinski delež cementne paste. 
Raziskave so pokazale, da se kamene agregate lažje loči od cementne paste, če so bolj 
fino mleti. Vsebnost cementne paste, ki v povprečju predstavlja vsaj 20 % recikliranega 
peska, lahko izločimo z omenjenimi metodami, ki razkrivajo, da se pasta nahaja v najbolj 
finem delu peska. Sama bi za začetno izboljšavo predelovalne metode k obdelavi 
recikliranega peska dodala še eno stopnjo in to je vibrirajoče sito z velikostjo rešetk 0,15 
mm. Ta postopek še ni bil preizkušen, vendar so v dveh raziskavah izločevanja cementne 
paste prišli do zaključka, da se ta večinoma nahaja v frakcijah manjših od 0,15 mm. 
 
Pri izračunu deleža naravnih virov, ki bi jih ohranili nedotaknjene na račun optimizirane 
izrabe mineralnih GO, sem ugotovila da je številka relativno majhna. Delež vseh GO, v 
razmerju z izkopanimi naravnimi viri, znaša v letu 2010 le 15 %. S predpostavko, da so 
podatki o količinah točni, menim, da bi se lahko nadomestek izkopa naravnih virov z 
recikliranimi GO iz 2 % povečal na vsaj 12 %.  
 
Za izboljšavo kvalitete izhodnega GM v predelovalnici bi predlagala manjše število 
predelovalnih centrov oziroma največ 10, primerno razporejenih po Sloveniji. Prednost 
številnih predelovalnic, ki odpravljajo problem več ali manj lastnih odpadkov, je ta, da 
odpadki ne končajo na odlagališču, vendar pa je vprašljiva njihova kvaliteta. Ali se material 
uporabi v gradnji ali pa se ga enostavno uporabi za nasutja, morda celo nelegalna, se ne 
more dokazati. Dejstvo, da bi ena velika predelovalnica GO, ki se sprotno modernizira in 
uporablja najnovejše metode predelave, izdajala bolj kvaliteten material, kot 
predelovalnica, ki predeluje samo z namenom odpravljanja odpadkov, ki jih ne sme 
odlagati, pa je gotovo. Z načinom sistematično razporejenih centrov predelave GO in 
primerno organizacijo transportnih poti GO iz vira njihovega nastanka do predelovalnice, 
pa bi zmanjšalo tudi stroške in emisije nepotrebnega prevažanja. 
 
 
4.4 Obnova Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
 
Pomemben dejavnik pri povečevanju deleža recikliranega GO je tudi nujna obnova uredbe 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Poleg protislovij, omenjenih v prvem 
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odstavku, je po zakonu s to uredbo še vedno veljaven Operativni program ravnanja z 
gradbenimi odpadki za obdobje 2004 do konca 2008, vse dokler ne bo napisan nov 
program, ki bo v skladu z Uredbo. Program, ki pokriva preteklo obdobje, je napisan po 
smernicah za ravnanje z GO, podanimi na podlagi Strateške usmeritve republike Slovenije 
iz leta 1996. Razjasniti je potrebno tudi neuradne napake v prevodu klasifikacijskega 
seznama GO ki so jih »odkrili« v programu ReBirth. Sodelujoči, ki poskušajo na primerih 
dobre prakse ravnanja z GO izboljšati splošno stanje, trdijo, da bi moral biti odpadek 17 05 
06, izkopni material, v resnici imenovan izkop iz vodnih teles (ang: dredging spoil). Vse 
zemeljske izkope, ki niso iz vodnih teles, bi bilo potrebno opredeljevati kot odpadek 
skupine 17 05 04, zemlja in kamenje, le-ta pa se ne upošteva pri izračunavanju doseganja 
ciljev ponovne uporabe, recikliranja in predelave GO, ki mora do leta 2020 doseči 70 % 
nastale skupne teže. Na ARSO te izjave še niso komentirali, zato bi po mojem mnenju 
morali v bližnji prihodnosti tovrstne potencialne nepravilnosti razjasniti in odpraviti. 
 
 
4.5 Okoljske dajatve 
 
Dodatne posodobitve, ki bi jih priporočila za zvišanje recikliranega deleža odpadkov, je 
zaračunavanje takse pri kupovanju naravnega materiala. Kljub temu da je recikliran GM 
cenejši, je na trgu za reciklirane GM povpraševanje še vedno slabo. Res je, da so 
koncesnine na izkopan naravni material že aktualne, vendar bi jih bilo treba povesti na 
višjo raven. Naslednji korak bi bila zakonska prepoved, ne zgolj denarno zaračunavanje 
odlaganja odpadnega GM na deponijo, razen v primeru določeno nizkega procenta 
vsebnosti materiala s potencialom za ponovno uporabo. Takšno zakonodajo imajo že zelo 
dolgo na Nizozemskem, kjer je prepovedano odložiti GO, ki ima več kot 12 % vsebnosti 
materiala z možnostjo izkoristka. Nizozemska je vodilna država v izkoristku odpadnega 
GM v Evropi, kar potrjuje 94 % delež predelanih GO v letu 2010. Večino kamenih 
agregatov predelajo in ponovno uporabijo predvsem v cestogradnji ali kot nadomestek 
gramoza in peska, manjši delež GO pa se porabi za povratek energije v sežigalnicah 
(3.5 %) (Neubauer C. in sod., 2008).  
 
 

5 ZAKLJUČKI 
 
Za uspešnejše doseganje zastavljenih ciljev je potrebno izvesti natančen pregled 
trenutnega stanja. Za prikaz trenutnega stanja pa bi bilo potrebno izboljšati doslednost 
vodenja statističnih podatkov o količinah nastalih, predelanih in odloženih GO v Sloveniji.  
Po predvidevanjih se bo prikaz stanja izboljšal s podatki za tekoče leto. Podlaga je 
vzpostavitev Informacijskega sistema – odpadki za digitalno vodenje evidenčnih listov ob 
premeščanju odpadkov. Dodatno bi lahko vodenje statističnih podatkov izboljšali z 
vzpostavitvijo informacijskega sistema med upravnimi enotami in ARSO, ki bi služil 
digitalni registraciji investitorjev in izvajalcev gradbenih del, za katera morajo pridobiti 
gradbena dovoljenja, in poslati poročilo na ARSO kot pogoj za pridobitev uporabnega 
dovoljenja.  
 
Pri doseganju ciljev predstavlja pomemben dejavnik tudi trg oziroma potrošniki 
recikliranega GM. Za primarno izboljšavo na tem področju bi bilo pomembno spodbuditi 
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promocijo o možnostih uporabe recikliranega materiala v gradnji in njegovih kvalitetnih 
lastnostih, hkrati pa tudi ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja naravnih virov kamenih 
materialov. Ob vzpostavitvi trga recikliranih GM bi bilo potrebno zagotoviti najboljšo 
razpoložljivo kvaliteto ponujenih materialov. To se lahko doseže z osvojitvijo najnovejših 
metod odstranjevanja cementne paste iz mineralnih GO med predelavo in selektivnim 
rušenjem objektov.  
 
Za najbolj racionalen način zbiranja in predelovanja GM bi bilo priporočljivo izbrati nekaj 
najbolj uspešnih predelovalnic s kvalitetnim izhodnim materialom, jih sistematično in 
vzajemno povezati in pretvoriti v predelovalne centre z efektivnimi potmi transporta 
mineralnih GO.  
 
Za uspešno izvajanje prakse ravnanja z mineralnimi GO je potrebno posodobiti in izboljšati 
zakonske podlage. Najpomembnejšo uredbo na področju ravnanja z GO, Uredbo o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je nujno posodobiti in vključiti nov 
Operativni program ravnanja z GO, ki bo napisan po najnovejših smernicah. Nujna je tudi 
uradna razjasnitev dvoma o točnosti prevoda klasifikacijskega števila odpadka 17 05 06. 
Za dodatno spodbuditev recikliranja oziroma omejitev odlaganja mineralnih GO, bi bilo 
priporočljivo poostriti okoljske dajatve na odložen GO in koncesnine na izkop naravnega 
kamenega materiala.  
 
Z upoštevanjem prenovljene zakonodaje in ostalih omenjenih priporočil, bi lahko z 
nadomestkom recikliranega GM zmanjšali izkop naravnih GM za 12 %. 



	   	  

42	  

	  

6 VIRI 
 
1) ARSO. 2013a. ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje – IS odpadki. 

Ljubljana. 
URL: http://okolje.arso.gov.si/odpadki/ (pregledano 21. 9. 2013) 

2) ARSO. 2013b. ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje – Seznam 
predelovalcev odpadkov. Ljubljana. 
URL: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/predelovalci_30_9_2
013.pdf (pregledano 13.5.2013) 

3) Bressi G., Volpe G., Pavesi E. 2011. Pridobivanje recikliranih kamenih agregatov iz 
inertnih odpadkov. SARMa priročnik, Milano. 
URL: http://www.sarmaproject.eu/uploads/media/SARMA_Manual_CDW_SI.pdf 
(pregledano 3.6.2013) 

4) CGP d.d. 2013. Cenik materiala. Novo mesto. 
URL: http://www.cgp.si/prodaja/kamniti-materiali/cenik/ (pregledano 23.7.2013) 

5) CH d.o.o. 2013. Cenik materiala. Ljubljana. 
URL: http://www.ch-sgd.si/cenik_materiala.html (pregledano 23.7.2013) 

6) Cotič Z. 2012. Uporaba odpadkov v gradbeništvu – primeri iz prakse. Projekt 
ReBirth. 
URL: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDk
QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.zag.si%2Fdownload_file_web.php%3Fhash%3D
e94184dcb7bd7d0e832340e28b025b2c0663.dat&ei=kfxoUt21IsmRtQabroDgAg&usg
=AFQjCNGWspwpNEONi57TKGnFnADDAltr9w&bvm=bv.55123115,d.Yms 
(pregledano 28.7.2013) 

7) Dinos d.d. 2013. Kovinski odpadki in ostanki. Ljubljana. 
URL: http://www.dinos.si/kovinski-odpadki (pregledano 4.9.2013) 

8) Direktiva 2008/98/ES: Direktiva evropskega parlamenta in sveta z dne 19. Novembra 
2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. 

9) EKO – T.D.S. d.o.o. 2011. Tehnično poročilo rušenja objekta. Trzin.  
10) European Commission. Environment, Waste, Review on the thematic strategy on the 

prevention and recycling of waste. 
URL: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm (pregledano 3.7.2013) 

11) Finali Trading d.o.o. 2008. Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v 
preteklem letu. Koper.  

12) Finali Trading d.o.o. 2009. Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v 
preteklem letu. Koper.  

13) Finali Trading d.o.o. 2010a. Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v 
preteklem letu. Koper.  

14) Finali Trading d.o.o. 2010b. Poročilo o laboratorijskih preiskavah vzorca. Koper. 
15) Finali Trading d.o.o. 2011. Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v 

preteklem letu. Koper.  
16) Finali Trading d.o.o. 2012. Letno poročilo o predelavi/odstranjevanju odpadkov v 

preteklem letu. Koper.  
17) IEEP. 2010. IEEP – Institute for European environmental policy – Final report. 

Supporting the thematic strategy on waste prevention and recycling.  
URL: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Final%20Report%20final%2025%20
Oct.pdf (pregledano 27.7.2013) 

18) Kamnlom Zala. 2013. Cenik materiala. Idrija. 



	   	  

43	  

	  

URL: http://kamnolomzala.si/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Item
id=11 (pregledano 23.7.2013) 

19) Kanižaj V. 2010. Kontrola kakovosti gradbenih proizvodov in ugotavljanje skladnosti 
ob uporabi harmoniziranih standardov. Diplomsko delo. Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za gradbeništvo. Maribor 

20) Kneissl P. 2005. Tematska strategija za preprečevanje in reciklažo odpadkov. 
Konferenca Evropske unije GUBA. Ljubljana. 

21) Kokolj B. 2010. Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na 
kamenih materialih. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo. Ljubljana 

22) Kuikka S. 2012. LCA of the demolition of the building. Master's of science thesis in 
the master's degree rogramme industrial ecology. Swedish Environmental Research 
Institute 

23) Kumlanc P. 2005. Reciklaža gradbenih odpadkov in ponovna uporaba v cestogradnji. 
Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 
Ljubljana 

24) Manzi S., Mazzotti C., Bignozzi M.C. 2013. Short and long-term behaviour of 
structural concrete with recycled concrete aggregate. Cement and Concrete 
Composits 37: 312 – 318 

25) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 2013. Telefonski kontakt – delovno področje 
Rudarstvo. Ljubljana. (Pridobljeno: 29.8.2013) 

26) Monier V., Hestin M., Trarieux M., Mimid S., Domrose L., Van Acoleyen M., Hjerp P., 
Mudgal S. 2011. Bio Intelligence Service – Service contract on manegment of 
construction and demolition waste – SR1, Final report. 
URL: http://www.eu-smr.eu/cdw/docs/BIO_Construction%20and%20Demolition%20
Waste_Final%20report_09022011.pdf (pregledano 17.9.2013)  

27) MOP. 2004. MOP – Ministrstvo za okolje in prostor. Arhivsko spletno mesto. 
Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki od 2004 do konca 2008. 94. 
redna seja dne 14.10.2004, Ljubljana. 
URL: http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okol
je/varstvo_okolja/operativni_programi/op_gradbeni_odpadki_2008.pdf (pregledano 
23.5.2013) 

28) Najdi.si. 2013. Zemljevid – Celovška cesta 469, Ljubljana. 
URL: http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Celov%C5%A1ka+cesta+469&hpa
ge=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page (pregledano 5.8.2013) 

29) Neubauer C. Bohmer S., Moser G., Peltoniemi M., Schachermayer E., Tesar M., 
Walter B., Winter B. 2008. Aggregates case study – Final report. Institute for 
perspective technological studies. Vienna. 
URL: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/waste/documents/Aggregates_Case_S
tudy_Final_Report_UBA_080331.pdf (pregledano 15.7.2013) 

30) Özkan E. 2011. Selective demolition of redundant and earthquake damaged 
buildings in Turkey. METU Journal of the Faculty of the Architecture 29:1): 139 –152  

31) ReBirth . 2013. ReBirth brošura– Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih 
odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu. EU projekt Life, Ljubljana 
URL: www.re-birth.eu/scripts/download.php?file=/data/upload/rebirth_brosura_web.p
df (pregledano 4. 9. 2013) 

32) Sodobni pristop k vzdrževanju vozne podlage. 2013. Oglasna priloga. Finance 100. 
URL: http://www.finance.si/8340972/Sodobni-pristop-k-vzdr%C5%BEevanju-vozne-
podlage (pregledano 24.7.2013) 



	   	  

44	  

	  

33) SURS. 2013. SURS – Statistični urad Republike Slovenije – Podatkovni portal. 
Ljubljana. 
URL: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Okolje/27_okolje/02_Odpadki/02_27063_
odpadki_iz_dej/02_27063_odpadki_iz_dej.asp (pregledano 12.5.2013) 

34) Šalamun A. 2013. Reciklirani gradbeni materiali so za tretjino cenejši. Finance 130. 
URL: http://oe.finance.si/8343552/Reciklirani-gradbeni-materiali-so-za-tretjino-
cenej%C5%A1i (24.10.2013) 

35) Šircelj M., Cezar J. 2006. Sanacije cest – od načrtovanja do izvedbe reciklaže z 
uporabo penjenega bitumna. 8. slovenski kongres o cestah in prometu. 25. – 27. 
Oktober 2006, Portorož. 

36) Šprinzer M. 2013. ReBirth – Ravnanje z gradbenimi odpadki. Ljubljana. 
URL: http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&v
ed=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.zag.si%2Fdownload_file_web.php%3F
hash%3D5d7a6f389aa944cadc1324361ba229840674.dat&ei=EPJoUvK9AsjmswbN
6YDgAw&usg=AFQjCNFa2r8xSIttKvTRI8nnFrW6Xr-ovA&bvm=bv.55123115,d.Yms 
(pregledano 28.8.2013) 

37) Tisa d.o.o. 2013. Prevzem lesnih ostankov. Ljubljana. 
URL: http://www.tisa.si/f_prevzem_ostankov.php (pregledano 4.9.2013) 

38) TRIK kamenine d.o.o. 2013. Cenik materiala. Rogaška Slatina. 
URL: http://www.trik-kamenine.si/S20000/Cenik (pregledano 23.7.2013) 

39) Ulsen C., Kahn H., Hawlitschek G., Masini E.A., Angulo S.C., John V.M. 2013. 
Production of recycled sand from construction and demolition waste. Construction 
and building materials 40: 1168 - 1173 

40) Ulsen C. Kahn H., Hawlitschek G., Masini E.A., Angulo S.C. 2013. Separability 
studies of construction and demolition waste recycled sand. Waste Manegment 33: 
656 - 662 

41) Ur. L. RS, št. 9/2001: Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je 
treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov.  

42) Ur. L. RS, št. 54/2001: Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih 
proizvodov. 

43) Ur. l. RS, št. 88/2005: Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari 
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo. 

44) Ur. l. RS, št. 2/2006: ReNPVO – Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 
2005 – 2012 – Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki. 

45) Ur. l. RS, št. 39/2006: Zakon o varstvu okolja.  
46) Ur. l. RS, št. 60/2006: 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.  

47) Ur. l. RS, št. 78/2006: Uredba o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje.  

48) Ur. l. RS, št. 34/2008: Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah.  
49) Ur. l. RS, št. 34/2008: Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.  
50) Ur. l. RS, št. 34/2008: Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih 

terfenilov.  
51) Ur. l. RS, št. 34/2008: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.  
52) Ur. l. RS, št. 34/2008: Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.  
53) Ur. l. RS, št. 21/2011: Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 

gradbišč.  
54) Ur. l. RS, št. 91/2011: Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo.  



	   	  

45	  

	  

55) Ur. l. RS, št. 103/2011: Uredba o odpadkih.  
56) Urbančič J., Kovač N., Celič K., Cegnar T., Uhan J., Tehovnik M., Švab M., Kovačič 

M., Turšič J., Zupan M., Grčman H., Lobnik F., Tič I., Kuhelj L., Jerman J., Turk I., 
Vukadin B., Polanec V., Šolar S., Burja, A., Peterlin M., Glažar T., Udovič N.M., Kolar 
A. 2010. ARSO – Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2009. Št.: 51101-38/2008. 
Str.: 238 

57) WRAP, 2004. WRAP – Working together for a wold without waste. AggRegain – 
European Standards for Aggregates. 
URL: http://aggregain.wrap.org.uk/quality/aggregates_standards/european.html 
(pregledano 24.6.2013) 

58) Xinwei M., Zhaoxiang H., Xuezing L. 2010. Reactivity of dehydrated cement paste 
from waste concrete subjected to heat treatment. Second international conference on 
sustainable construction materials and technologies. June 28 – June 30, 2010, 
Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy. 

59) Založnik R. 2008. Ravnanje z gradbenimi odpadki. Diplomsko delo. Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana. 



	   	  

	  

	  

PRILOGA 1 
 

Klasifikacijski seznam gradbenih odpadkov (Ur. l. RS, št. 103/2011) 
 

17  GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI PRI RUŠENJU OBJEKTOV 
(vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območji)  

 
17 01  Beton, opeka, ploščice in keramika  
17 01 01 beton  
17 01 02 opeka  
17 01 03 ploščice, keramika in strešna opeka  
17 01 06* mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki 

vsebujejo nevarne snovi  
17 01 07 mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso zajete v 17 01 06  
   
17 02  Les, steklo in plastika  
17 02 01 les  
17 02 02 steklo  
17 02 03 plastika  
17 02 04* steklo, plastika in les, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi ali 

vsebujejo nevarne snovi  
   
17 03  Bitumenske mešanice, premogov katran in katranski izdelki  
17 03 01* bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran  
17 03 02 bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01  
17 03 03* premogov katran in katranski izdelki  
   
17 04  Kovine (vključno z zlitinami)  
17 04 01 baker, bron, 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 mešane kovine  
17 04 09* kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi  
17 04 10* kabli, ki vsebujejo olja, premogov katran in druge nevarne snovi  
17 04 11 kabli, ki niso zajeti v 17 04 10  
   
17 05  Zemlja (vključno z izkopano zemljino z onesnaženih krajev), 

kamenje in zemeljski izkopi  
17 05 03* zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi  
17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03  
17 05 05* zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne snovi  
17 05 06 zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 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 zajet v 17 05 07  
   



	   	  

	  

	  

17 06  Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  
17 06 01* izolirni materiali, ki vsebujejo azbest  
17 06 03* drugi izolirni materiali, ki jih sestavljajo ali vsebujejo nevarne snovi  
17 06 04 izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06 03  
17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  
   
17 08  Gradbeni materiali na osnovi gipsa  
17 08 01* gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki so onesnaženi z nevarnimi 

snovmi  
17 08 02 gradbeni materiali na osnovi gipsa, ki niso zajeti v 17 08 01  
   
17 09 Drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov  
17 09 01* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo živo 

srebro  
17 09 02* gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki vsebujejo PCB (na 

primer: tesnila, ki vsebujejo PCB; tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo 
PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)  

17 09 03* drugi gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (vključno z 
mešanimi odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi  

17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03  

 



	   	  

	  

	  

PRILOGA 2 
 

Obrazec načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (ARSO, 2013) 
 

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:   
 



	   	  

	  

	  

PRILOGA 3 
 

Obrazec poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi (ARSO, 
2013) 

 
Investitor:   
Objekt: 
Lokacija:  
Gradbeno dovoljenje: 
Načrti: 
Izdelovalec poročila:  
Zakonodaja: 
Št. poročila:  
Datum:  
 

1) Podatki o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem 
gradbenih odpadkov: 

 
Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina  

    
    
    
    
 Skupna količina kg  
 Predvidena skupna količina  kg  
 Razlika   
 
 

2) Podatki o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina  

    
    
    
    
 
 

3) Podatki o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na 
kraju nastanka: 

 
Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina 

    
    
    



	   	  

	  

	  

    
 
 

4) Podatki o količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o 
nadaljnjem ravnanju s produkti obdelave: 

 
Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina 

    
    
    
    
 
 

5) Podatki o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na 
gradbišču, ki je bil na gradbišču ponovno uporabljen: 

 
Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina 

    
    
    
    
 
 

6) Podatki o 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: 

 
Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina 

    
    
    
    
 
 

7) Podatki o prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni 
nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču: 

 
Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina 

    
    
    
    
 



	   	  

	  

	  

 
8) Podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in o 

načinu nadaljnjega ravnanja z njim: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Opis odpadka Enota mere Količina 

    
    
    
    
 
 

9)  Podatki o zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov: 
 
Zap. Št. Ime firme zbiralca Sedež firme zbiralca Opis materiala 

    
    
    
    
    

 
 

10) Podatki o zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov: 
 

Zap. Št. Št. evidenčnega 
lista 

Zbiralec Vrsta odpadka 

    
    
    
    

 



	   	  

	  

	  

PRILOGA 4 
 

Izpolnjen evidenčni list v primeru rušenega objekta, ob predaji gradbenih 
odpadkov v predelovalnico EKO – T.D.S. d.o.o. (Arhiv EKO – T.D.S. do.o.) 

 

 



	   	  

	  

	  

PRILOGA 5 
 

Cenik podjetja Finali Trading d.o.o. 
 

 


