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1. TEHNIČNO POROČILO 
 
1. Splošno 
 
Elaborat predstavlja ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali med rušenjem starejše 
stanovanjske hiše, locirane na parceli št. *66, 896/2 in 897/2, k.o. Bločice. 
 
 
2. Situacija 
 
Obstoječa stanovanjska hiša, ki se bo rušila se nahaja v  ureditvenem območju naselja 
Bloška Polica, kjer je po planskih dokumentih rušenje možno. V okolici so zgrajene 
stanovanjske hiše in gospodarska poslopja. Okrog objekta je urejeno funkcionalno zemljišče. 
 
Zemljišče obsega: 
 

• zemljišče pod objektom 

• zelenice 
 
 
3. Obstoječe stanje 
 
Za rušenje je predvidena stanovanjska hiša, nepravilne tlorisne oblike, skrajnih dimenzij 5,13 
m x 19,10 m. Stanovanjska hiša, obsega pritličje in neizkoriščeno podstrešje. Kapna višina 
objekta na najvišjem delu znaša 2,27 m. Temelji in nosilni zidovi  v pritličju in podstrešju so 
zidani iz kamna v apneni malti. Debelina nosilnih zidov je 50,0 cm. Stropna konstrukcija nad 
pritličjem je lesen strop. Streha je nesimetrična dvokapnica z naklonom strešine 43°. 
Ostrešje je lesena konstrukcija podprta z nosilnimi zidovi in lesenimi sohami. Strešine so 
prekrite z opečnim zareznikom nad gospodarskim delom objekta in salonitno kritino nad 
stanovanjskim delom objekta. Notranje stene in stropovi so ometani. Notranji stenski ometi 
so mestoma razpokani oziroma se luščijo zaradi neustrezne hidroizolacije objekta. Tlak v 
pritličju je izdelan iz nearmiranega betona in lesa. Objekt ni priključen na vodovodno, elektro 
in TK omrežje. Pred rušenjem objekta je ponovno potrebno preveriti, da objekt ni priključen 
na vodovodno, elektro in TK omrežje. 
 
 

4. Potek del 
 
Potek odstranjevanja objektov: 
 

• odstranitev vse notranje opreme, 

• organizacija platoja za deponiranje in nakladanje ruševin na SV strani 
objekta, 

• odstranjevanje stavbnega pohištva in drugih gradbenih elementov, ki 
jih je možno demontirati pred rušenjem objekta 

• postavitev varnostne ograje in namestitev opozorilnih tabel  

• odstranitev opečne kritine, azbestne kritine in lesenih letev, 

• posamično odstranjevanje posameznih delov ostrešja  

• strojno rušenje nosilnih sten zatrepov, 

• rušenje lesenega stropa, 

• strojno rušenje nosilnih sten pritličja, 

• mletje ruševin in vgradnja v nasip za zasip gradbene jame 
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• odvoz viška ruševin k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih 
odpadkov. 
 

 
  
5. Opis nastanka in ocena količine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali med gradnjo. 
 
Ocenjuje se da bodo med rušenjem objektov nastali sledeči gradbeni odpadi: 
 
Strešna opeka:  Strešno opeko se bo naložilo na kamion in odpeljalo k koncesionarju za 
ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. ( 2,50 m3) 
 
Salonitna kritina:  Salonitno kritino se bo naložilo na kamion in odpeljalo k koncesionarju za 
ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. ( 2,00 m3) 
 
Leseno ostrešje, stropi in podi:  Kose lesa se bo razrezalo in porabilo za kurjavo. (20,00 
m3). 
 
Malta, beton, opeka, kamen:  Malto, beton, opeko in kamen, ki bo nastal pri rušenju 
nosilnih zidov in temeljev se bo zmlelo na gradbišču in vgradilo v nasip, višek ruševin se bo 
naložilo na kamion in odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. 
(120,00 m3) 
 
PVC odpadke, kovinske odpadek, steklo ... : Omenjene odpadke se bo sortiralo na 
gradbišču in odpelje v zbirni center za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov 
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1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi rušenja obstoječega objekta: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

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 

306,30 

17 02 01 Les 8,00 

17 02 02 Steklo 0,20 

17 02 03 Plastika / 

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

/ 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov 
katran 

/ 

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

/ 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / 

17 04 01 Baker, bron in medenina / 

17 04 02 Aluminij / 

17 04 03 Svinec / 

17 04 04 Cink / 

17 04 05 Železo in jeklo 0,50 

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 

 

 

/ 
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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 5,00 

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: 320,00 

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

objekta, če gre za odstranitev objekta: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina 

(t) 

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

/ 

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

/ 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov 
katran 

/ 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / 

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

/ 

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

/ 
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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 5,00 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

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

/ 

SKUPAJ: 5,00 

 
 
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 ne 

17 01 02 Opeke ne 

17 01 03 Ploščice in keramika ne 

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

ne 

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

da 

17 02 01 Les da 

17 02 02 Steklo da 

17 02 03 Plastika da 

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

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

ne 

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

ne 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki ne 

17 04 01 Baker, bron in medenina ne 

17 04 02 Aluminij ne 

17 04 03 Svinec ne 

17 04 04 Cink ne 

17 04 05 Železo in jeklo da 

17 04 06 Kositer ne 

17 04 07 Mešanice kovin ne 

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

ne 

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

ne 

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

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

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

ne 

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

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

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

ne 

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

ne 

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest ne 

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

ne 

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

ne 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest da 

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

ne 

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

ne 

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

ne 

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) 

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

ne 

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 

ne 

SKUPAJ:  

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

obdelave: 
  

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Količina 

(t) 

Postopek 
obdelave 

17 01 01 Beton / / 

17 01 02 Opeke / / 

17 01 03 Ploščice in keramika / / 

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

/ 

 

/ 

17 02 01 Les / / 

17 02 02 Steklo / / 

17 02 03 Plastika / / 

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

/ / 

17 04 01 Baker, bron in medenina / / 

17 04 02 Aluminij / / 

17 04 03 Svinec / / 

17 04 04 Cink / / 

17 04 05 Železo in jeklo / / 

17 04 06 Kositer / / 

17 04 07 Mešanice kovin / / 

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

/ / 

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

/ / 

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 

 

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

/ / 

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

/ / 

SKUPAJ:   

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

gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden način 
ravnanja z njimi 

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

/ / 

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista 
navedena 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 

/ / 

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

izvajanja gradbenih del na gradbišču: 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Prostornina 

(m3) 

Predviden izvor 

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

/ / 

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

/ / 

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje 
nevarne snovi 

/ / 

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

/ / 

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

/ / 

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

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

odpadkov. 
 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina, ki jo bo 
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 

306,30 zbiralcu 
gradbenih 
odpadkov  

17 02 01 Les 8,00 zbiralcu 
gradbenih 
odpadkov 

17 02 02 Steklo 0,20 zbiralcu 
gradbenih 
odpadkov 

17 02 03 Plastika / / 

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

/ / 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo 
premogov katran 

/ / 

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

/ / 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / / 

17 04 01 Baker, bron in medenina / / 

17 04 02 Aluminij / / 

17 04 03 Svinec / / 

17 04 04 Cink / / 

17 04 05 Železo in jeklo 0,50 zbiralcu 
gradbenih 
odpadkov 

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 / / 
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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 

5,00 zbiralcu 
gradbenih 
odpadkov 

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: 320,00 t  
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8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s 

podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave 
gradbenih odpadkov.  

 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena 
količina, ki bo 

oddana 
obdelovalcu 

(t) 

Izvajalec 
obdelave 

17 01 01 Beton / / 

17 01 02 Opeke / / 

17 01 03 Ploščice in keramika / / 

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

/ / 

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

/ / 

17 02 01 Les / / 

17 02 02 Steklo / / 

17 02 03 Plastika / / 

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

/ / 

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo 
premogov katran 

/ / 

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

/ / 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki / / 

17 04 01 Baker, bron in medenina / / 

17 04 02 Aluminij / / 

17 04 03 Svinec / / 

17 04 04 Cink / / 

17 04 05 Železo in jeklo / / 

17 04 06 Kositer / / 

17 04 07 Mešanice kovin / / 

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

/ / 

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

/ / 

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

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

/ / 
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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: /  

 
opozorilo: 
 
Gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, so gradbeni materiali, ki so vgrajeni v stavbo, in sicer 
so to lahko:  
- dilatacijske tesnilne mase med betonskimi 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 in  
- izolacija ter ovoji električne napeljave.  
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6. Način sortiranja in zbiranja gradbenih odpadkov 
 
17 01 07 mešanice betona, 

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

Kamen, opeko, malto in beton, ki nastane pri rušenju 
nosilnih zidov se bo nalagalo direktno na kamion in 
odpeljalo k koncesionarju za ločeno zbiranje gradbenih 
odpadkov. 

17 02 01 les 
 

Med rušenjem bo na gradbišču stal kamion za prevoz 
lesa na kason katerega se bo nalagalo odstranjen les, ki 
se ga bo odpeljalo na deponijo investitorja, kjer ga bo 
razrezal za kurjavo. 
  

170202 steklo Steklo se bo zbiralo v zabojniku na parceli investitorja in 
se ga bo po končanih deli odpeljalo k koncesionarju za 
ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. 
 

170405 železo Železo se bo zbiralo v zabojniku na parceli investitorja in 
se ga bo po končanih deli odpeljalo k koncesionarju za 
ločeno zbiranje gradbenih odpadkov. 
 

 
 
7. Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih 
 
Investitor (ne izvajalec del!) mora za nastale gradbene odpadke poskrbeti tako, da jih odda 
zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Lahko jih tudi obdela sam, 
če za to pridobi okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki 
oz. posamezne, z uredbo določene gradbene odpadke sam pripravi za ponovno uporabo, ne 
da bi za to pridobil okoljevarstveno dovoljenje. Če količina gradbenih odpadkov v celotnem 
času izvajanja gradbenih del ne preseže največje, z uredbo določene količine, mora 
zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center, ki ga uporablja zbiralec gradbenih odpadkov. 
 
Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje 
zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov: 

  

Vrsta gradbenih odpadkov: 
 

Največja količina gradbenih odpadkov: 

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

50,0 m3 

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, 
razen odpadnih azbest-cementnih gradbenih 
izdelkov 
 

0,5 m3 

Odpadni azbest-cementni gradbeni izdelki 
 

5,0 m3 

Les, steklo, plastika 
 

10,0 m3 

Bitumenske mešanica, katran in katranirani 
izdelki 
 

15,0 m3 
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Kovine 
 

100,0 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 5,0 m3 

 
 
Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika 
odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih 
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti 
enega od izvajalcev del. 
 
Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi mora investitor dostaviti 
ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva najpozneje v treh mesecih 
od pridobitve uporabnega dovoljenja (obrazec priložen). 
 
 
8. Ravnanje z drugimi odpadki 
 
Za vsako ravnanje z odpadki, ki niso zajeti v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur. l. RS, št 34/2008), kot je na primer odpadna embalaža ali komunalni 
odpadki delavcev na gradbišču se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. 
 
 
 
 
                                                                                            odgovorni projektant: 
 
                                                                                    Klemen. ŽAGAR, u.d.i.g.   G-2099 
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PRILOGA 5 
 
 

POSTOPKI PREDELAVE 
 

R1 Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije 
R2 Pridobivanje topil / regeneracija 
R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s 
kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja) 
R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin 
R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov 
R6 Regeneracija kislin ali baz 
R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja 
R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev 
R9 Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja 
R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje 
R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom pod R1 – R10 
R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 – R11 
R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 – R12 (razen začasnega 
skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 
 
 
Opomba: Namen te priloge je našteti postopke predelave, kakršni nastopajo v praksi. 
Predelava odpadkov mora biti izvedena v skladu s 5. členom te uredbe. 


