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 TEHNIČNO POROČILO 

 
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki smo izdelali skladno z Uredbo o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). 
 

 

1 Splošno 

 
Predmet dokumentacije je nadzidava osrednjega dela obstoječega Doma starejših 
občanov Grosuplje v etaži 1. in 2. nadstropja, z nadzidavo osrednjega dela se obstoječa 
etažnost doma ne spreminja, saj je maksimalna etažnost K+P+1N+2N+M. Nadzidava je 
predvidena nad obstoječo recepcijo in delom jedilnice v kleti oz. pisarnami v pritličju, na 
mestu sedanjega zastekljenega zimskega vrta v 1. nadstropju ter v 2. nadstropju. 
Nadzidava je predvidena v dveh identičnih etažah. Priključki na GJI ostajajo 
nespremenjeni in se vanje ne posega. V obravnavanem primeru gre za prizidavo objekta 
pri kateri se horizontalni gabariti objekta ne povečujejo. 
 
Zaradi nadzidave osrednjega dela bo prišlo tudi do odstranjevalnih del.  
V NGGO smo odpadke klasificirali in jim določili predvideno količino. 
 

 
Splošne opombe 
 
Določbe elaborata Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, se v skladu s 3. členom 
Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 34/08), ne 
uporabljajo za odpadke, ki pri gradbenih delih ne nastanejo neposredno kot posledica 
postopkov izvajanja gradbenih del, kot so odpadna embalaža, ki ovija gradbeni material 
ali gradbene izdelke, ali komunalni odpadki, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču. 
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2  Odstranjevalna dela 

 
Odstranjevalna dela nadzidave obsegajo: 

Odstranjevalna dela v pritličju (obstoječe pisarne): 

- dve solarni tubi 

- odstranitev vseh radiatorjev 

 

Odstranjevalna dela v nadstropju: 

V sklopu nadzidave prostorov bo prišlo do odstranjevalnih del v 1. in 2. nadstropju. 

Odstranjevalna dela predstavljajo: 

- Iznos opreme  

- Odstranitev zimskega vrta (zasteklitve v pvc profilih) 

- odstranitev ograj klančine in same klančine 

- odstranitev zglobne - zložljive stene 

-  Odstranitev sestave strehe do AB plošče v območju nadzidave (pločevina, opaž v 
naklonu, izolacija, špirovci…) 

-  odstranitev šestih obstoječih odduhov na pločevinasti strehi 

-  Odstranitev tlakov do AB plošče v obočju nadzidave 

- Odstranitev poševne strehe, vključno s strešnimi okni (7 oken), od kapne lege do 
vmesne lege (območje nadzidave 2. nadstropja) 

-  Odstranitev strešnega okna v mansardi ter poševne strehe v območju izvedbe 
izhoda na streho 

- Rušitev prikazanih sten 

- Odstranitev elementov strojnih instalacij (klimat, razvodi, elementi prezračevanja, 
elementi ogrevanja) 

- Odstranitev elementov elektro instalacij  

-         odstranitev obstoječega odvodnjavanja ravne strehe nad prvim nadstropjem in dela 
poševne strehe zadnje etaže (mansarde) 

 

Opremo in naprave, ki se jo bo še naprej uporabljalo tudi po izvedenih GO delih, je 
potrebno varno skladiščiti za kasnejšo ponovno uporabo (dogovor z DSO Grosuplje). 

 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI LJUDI IN SOSEDNJIH NEPREMIČNIN TER 
VAROVANJA OKOLJA V ČASU ODSTRANITVE OBJEKTA 
 
Varstvo pri delu: 
Pri odstranjevanju je potrebno upoštevati vsa določila Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – 
ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) 
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Varnostni ukrepi pri odstranjevanju: 
Vsa dela morajo potekati skladno z izdelanimi ukrepi varstva pri delu. Pred začetkom 
odstranjevanja je potrebno gradbišče ustrezno zavarovati.  
Odstranjevanje smejo opravljati le strokovno usposobljeni delavci. Delo mora potekati pod 
neposrednim stalnim nadzorom strokovne osebe.  
Nadzor nad deli bo izvajal BIRO VERITAS d.o.o., Medvode zanj Peter Guzelj, 
inž.gradb.,IZS G-2034. 
 
Ukrepi za preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi: 
Pred odstranjevanjem je potrebno z objektov pazljivo odstraniti in očistiti vse možne 
povzročitelje prahu (pesek, prah, smeti,…). Deli konstrukcije, pri katerih se pri 
odstranjevanju proizvaja veliko emisije prahu je potrebno močiti z vodo. Posebno 
pazljivost je potrebno nameniti tudi nakladanju gradbenih odpadkov na transportno 
sredstvo.  
 
Prepovedano je kakršnokoli kurjenje in zažiganje gradbenih odpadkov na mestu rušenja. 
Zaradi zaščite zraka:  
• dosledno upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in gradbenih strojev ter 
naprav, predvsem z dobrim vzdrževanjem in kontrolo mehanizacije, 
• dovoz in odvoz gradbenega materiala ne izvajati v sušnem in vetrovnem vremenu 
oziroma vlažiti nezaščitene površine in izvajati pokrit prevoz sipkih materialov v takih 
razmerah.  
Zaradi zaščite tal in vode:  
• gradbeni stroji in transportna vozila za odvoz in dovoz z gradbišča morajo biti tehnično 
brezhibni, da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode, vzdrževanje pa se mora izvajati 
izven gradbišča.  
 Zaradi varstva pred hrupom:  
• v času odstranjevalnih del je potrebno upoštevati določila Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) 
 
 
Ukrepi za zagotavljanje varnosti sosednjih nepremičnin: 
Pri odstranjevalnih delih za nadzidavo je potrebno posebno pozornost posvetiti 
obstoječemu objektu.  
Pred odstranjevalnimi deli je potrebno pravočasno ukreniti, kar je treba, tako za varnost 
delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki 
se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka.  
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3  Prikaz vrste in količine odpadkov 
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3.1 Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega 
objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta: 
 

Skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in seznamom odpadkov 
(Uradni list EU; 2014/955/EU, 30.12. 2014) se 

gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju uvrščajo v skupino s klasifikacijo št. 17  

 
Količina in razvrstitev gradbenih odpadkov, ki bodo nastali med rušitvijo:  
 

17 01 Beton, opeke, ploščice in keramika 

17 01 07 Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, ki niso 
navedene v 17 01 06 

 
2 

 
m3 

17 02 Les, steklo in plastika 

17 02 01 Les 7,0 m3 

17 02 02 Steklo 2,4 m3 

17 02 03 Plastika 2,3 m3 

17 03 Bitumenske mešanice, premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran 

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 03 017 
 

 
2 

 
m3 

17 04 Kovine (vključno z zlitinami) 

17 04 07 Mešanica kovin 1,5 m3 

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 0,05 t 

17 09 Drugi gradbeni odpadki in ruševine 

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 

28 m3 

 
Rušitvena dela se obračunavajo po izmerah, dobljenih na mestu, odvozi pa z 
upoštevanjem koeficientov razrahljivosti. 
 

 
3.2 Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred 
odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina  

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

/ 

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

/ 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran / 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / 

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

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

/ 

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

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi / 

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

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest / 

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

/ 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest / 

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

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

/ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
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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 

/ 

  

 
3.3 Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste 
gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Odpadki, ki se 
bodo zbirali 
ločeno na 
gradbišču 

DA/NE 

17 01 01 Beton / 

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 

NE 

17 02 01 Les DA 

17 02 02 Steklo NE 

17 02 03 Plastika NE 

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 NE 

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 DA 

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 NE 

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 

/ 
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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 iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

NE 

  

 
3.4 Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelovali na gradbišču in 
postopek obdelave: 

 
Klasifikacijska številka 

odpadka  
Naziv odpadka  Količina (t) Postopek obdelave 

17 01 01 Beton / / 

17 01 02 Opeke / / 

17 01 03 Ploščice in keramika / / 

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

/ / 

17 02 01 Les / / 

17 02 02 Steklo / / 

17 02 03 Plastika / / 

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

/ / 

17 04 01 Baker, bron in medenina / / 

17 04 02 Aluminij / / 

17 04 03 Svinec / / 

17 04 04 Cink / / 

17 04 05 Železo in jeklo / / 

17 04 06 Kositer / / 

17 04 07 Mešanice kovin / / 

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

/ / 

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

/ / 

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

/ / 

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

/ / 

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

/ / 

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

/ / 

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

/ / 

   

 
3.5 Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja 
gradbenih del na gradbišču in podatek o predvidenem načinu ravnanja z njim: 
 
Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na 
gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim: 

 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden način 
ravnanja z njimi 



 

 NGGO / DSO Grosuplje - NADZIDAVA 9/14 

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 

  

 

 
V skladu z 10. členom Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list 
RS 34/08) okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za pripravo zemeljskega izkopa 
zaradi njegove ponovne uporabe, če gre za zemeljski izkop: 
- s prostornino izkopa manj kot 30.000 m3 in med izkopavanjem ni opažena 
onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega 
mineralnega materiala in ga investitor  
uporabi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih, na gradbišču, kjer je zemeljski izkop pridobljen, ali na drugem gradbišču, kjer je 
investitor, ali  
- za katerega je iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega 
izkopa s preskusnimi metodami razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi 
snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki in ga investitor uporabi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, na gradbišču, kjer je zemeljski izkop 
pridobljen, ali na drugem gradbišču, kjer je investitor;  
- za katerega so pogoji za izpolnjevanje zahtev po tej uredbi določeni v 
okoljevarstvenem soglasju, izdanem k nameravani gradnji objekta, zaradi katere se 
namerava uporabiti zemeljski izkop. 

 
3.6      Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu 
gradbenih odpadkov: 

 
Klasifikacijska številka 

odpadka  
Naziv odpadka  Predvidena količina, ki 

jo bodo oddali zbiralcu 
Komu 

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 

3 t 
Poobl. zbiralcu 

17 02 01 Les 3,29 t Poobl. zbiralcu 

17 02 02 Steklo 6 t Poobl. zbiralcu 

17 02 03 Plastika 1,4 t Poobl. zbiralcu 

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

/ / 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo / / 
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premogov katran 

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

2,8 t Poobl. zbiralcu 

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 4,05 t Poobl. zbiralcu 

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 

0,05 t Poobl. zbiralcu 

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 

44,8 t Poobl. zbiralcu 
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navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 
in 17 09 03 

   

Opomba: * – odpadki, ki so predvideni za oddajo zbiralcu, bodo predani pooblaščenim 
zbiralcem gradbenih odpadkov s strani Agencije RS za okolje ( http://www.arso.gov.si/varstvo 
okolja/odpadki/podatki/ ). V fazi izdelave Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki zbiralci 
gradbenih odpadkov še niso izbrani, saj pogodba z izvajalci gradbenih del še ni podpisana 

 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
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4 Ugotovitve 

 
Pri delu se strogo upošteva predpise o varstvu pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z 
gradbenimi odpadki (glej točko - 5  Predpisi - tega elaborata). 
Vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri odstranjevalnih delih, so nenevarni. 
 
 

Opis začasnega deponiranja 

Gradbeni odpadki se bodo med gradnjo začasno deponirali na gradbeni parceli objekta 
(po tehnologiji izvajalca) in se bodo v čim krajšem času ali sproti odvažali na stalno 
deponijo lokalnega zbiralca gradbenih odpadkov. 
Prav tako mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo 
ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu 
gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih 
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca 
gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto. 

 
Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih 
vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne 
onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. 
Gradbeni odpadki se bodo med samimi rušitvenimi deli začasno deponirali na zemljišču, 
ki je v lasti investitorja (po tehnologiji izvajalca) in se bodo v čim krajšem času odvažali na 
stalno deponijo lokalnega zbiralca odpadkov. Odpadki se bodo deponirali ločeno po 
vrstah. 
Kovinske elemente je potrebno selekcionirati in odpeljati na ustrezno deponijo v 
predelavo, ali prodati še uporabne dele.  
 

Opis dokončnega ravnanja z gradbenimi odpadki 

Zbiranje, deponiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje gradbenih odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi 
čezmerno obremenjevali okolje. Odpadke se odpelje na stalno deponijo v skladu z Uredbo 
o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur.l. RS 34/2008). Predelavo 
gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno soglasje in so 
uvrščene na seznam predelovalcev odpadkov MOP, ARSO. 

Zemeljskih izkopov ni predvvidenih oz. so ti minimalni (nov peskolov). 
Investitor oz. zanj izvajalec mora za gradbene odpadke, za katere ni zagotovil oddaje v 
skladu s 6. členom, sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center. 

Izvajalec je dolžan pravilno deponiranje izkazati s potrdilom.  
 

V kolikor bi se iz kakršnih koli razlogov med gradnjo pokazalo, da je količina 
gradbenih odpadkov večja oz. odpadki spadajo med nevarne odpadke (česar nikakor ni 
pričakovati), je izvajalec dolžan urgirati skladno z zakonodajo oz. z določili Uredbe o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 
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PRILOGA  
Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih 
odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo 
za ponovno uporabo v skladu z 8. členom te uredbe 
 
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 

- za manj kot     5.000 m3 zemeljskega 
izkopa ni obvezna oddaja zbiralcu 
gradbenih odpadkov v skladu s 7. 
členom te uredbe,  
- 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 
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5  Predpisi 

  
PRI RAVNANJU Z GRADBENIMI ODPADKI JE POTREBNO UPOŠTEVATI: 
 

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

• Gradbeni zakon GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 

• Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE) 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)  

• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni 
list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)  

• Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. SRS, št. 45/95, 66/96 in RS 95/02, 
41/04) 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09 in 50/13)  

• Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS št. 105/2000 in Ur. l. RS št. 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08) 

•  Uredbo 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 dne 09.06.06). 

• Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 
št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE) 

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 
110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 
84/18 – ZIURKOE) 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3569
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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