PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje

MOST ČEZ DOLENJSKI POTOK

Investitor Občina Ilirska Bistrica namerava urediti obstoječi most na lokalni cesti
LC 135181 Dolenjski potok – odcep Mala Bukovica.
Načrt je nastal na podlagi geodetskega načrta terenskega ogleda.
Na lokalni cesti LC 135181 Dolenjski potok – odcep Mala Bukovica tik glavni cesti
G1-6, odsek 0343 Ilirska Bistrica – Jelšane.Projekt zajema:
-rekonstrukcijo mostu in obnova vozišča
-ureditev naveza na lokalno cesto LC 135181 Dolenjski potok – odcep Mala
Bukovica
-ureditev struge potoka Dolenjski potok
-ureditev cestnega priključka na glavno cesto G1-6, odsek 0343 Ilirska Bistrica Jelšane v km 4.0+167

novogradnja - novozgrajen objekt
rekonstrukcija
odstranitev

DOKUMENTACIJA
PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije
19-034-034

številka projekta

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta

Elaborat gospodarjenja z gradbenimi podatki

številka načrta

19-034-034-GO

datum izdelave

april 2019

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega
arhitekta, pooblaščenega inženirja ali
druge osebe

Almir Čajlaković, dipl.inž.grad.

G-3089
identifikacijska številka
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe)

KRASINVEST inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana

sedež družbe

Partizanska cesta 30, 6210 Sežana

vodja projekta

NATAŠA ĐUKIĆ VASIĆ , univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka

G-0728
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

NATAŠA ĐUKIĆ
VASIĆ
univ.dipl.inž.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta
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1. SPLOŠNO

Investitor Občina Ilirska Bistrica namerava urediti obstoječi most na lokalni
cesti LC 135181 Dolenjski potok – odcep Mala Bukovica.
Načrt je nastal na podlagi geodetskega načrta terenskega ogleda.
Na lokalni cesti LC 135181 Dolenjski potok – odcep Mala Bukovica tik
glavni cesti G1-6, odsek 0343 Ilirska Bistrica – Jelšane.
Projekt zajema:
-rekonstrukcijo mostu in obnova vozišča
-ureditev naveza na lokalno cesto LC 135181 Dolenjski potok – odcep
Mala Bukovica
-ureditev cestnega priključka na glavno cesto G1-6, odsek 0343 Ilirska
Bistrica – Jelšane v km 4.0+167
-ureditev struge potoka Dolenjski potok

Pregledna situacija

Podatki o investitorju
Investitor je Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
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Podatki o zemljišču na katerih je predviden poseg
Predvideni posegi za most bodo tangirali parcele parc. št.
-2039/3, 2040/1, 2038/60, 1584/10, 1222/13, vse k.o. Mala Bukovica.

Predvideni posegi za cesto bodo tangirali parcele parc. št.
-2039/1, 2039/3, 2038/60, 2040/1, 1584/10, 1222/170, 1222/13, 1222/168
vse k.o. Mala Bukovica.
Potek ceste je že zdaj posegel v zasebna zemljišča, za samo izvedbo del
pa si bo moral investitor zagotoviti soglasja, oz. ustrezne pogodbe z lastniki
zemljišč, s katerimi bodo le ti dovolili poseg na svoja zemljišča.
Opis obstoječega stanja
Obstoječi most je: višine ca 1.49 do 1.59 m, širine 5.0 m. Povprečni padec
struge na obravnavanem območju je cca 0.38 %, širina struge pa varira
3.62 m-5.50 m. Naklon brežin je 1:1.
Normalni prečni profil obstoječega mostu:
-vozišče zaključeno z ograjo
5.10 m
Skupaj
5.10 m

Slika 1:Obstoječi most
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Slika 2: Obstoječi Dolenjski potok gorvodno

Slika 3: Obstoječi potok dolvodno
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Slika 4: Obstoječi cestni priključek

2. PREDVIDENA UREDITEV
Predvidena je rekonstrukcija mostu, dela ceste in ureditev struge.
2.1 Most
Obstoječi most se v celoti poruši in nadomesti z novim mostom.
Novi most bo armirano betonski z razponom v osi 11.20 m. Širina mostu
bo znašala 5.0 m, z enostranskim hodnikom za pešče širine 1.75 m.
Temelji bodo pasovni, debelina plošče bo 45 cm in se bo naslanjala na
armiranobetonski zid debeline 50 cm. Plošča bo zaključena z mostno kapo
širine 75 cm na levi strani, na desni strani pa širine 1.75 m. Na mostno
kapo se bo vgradila ograja iz pravokotnih profilov z vertikalnimi polnili
višine 1.20 m. Predvidena plošča bo visela proti glavni cesti v naklonu
2.50 %. Vozišče bo zaključeno z žaganim granitnim robnikom 20/23 višine
18 cm.
Po pravilniku o projektiranju cest (60.člen) velja, da se odprtina pod
mostom in v cestnem prepustu dimenzionira za pretočno količino
pogostosti pojava visoke vode Q100 na cesti s projektno hitrostjo večjo od
60 km/h in ceste v naselju ter za pojav visoke vode Q20 na ostalih cestah.
Naselje je območje, ki ga tvori skupina najmanj 10 stanovanjskih stavb
med katerimi ni večje razdalje kot 100 metrov. Projektna hitrost na
obravnavanem delu je manjša od 60 km/h. Iz tega sledi, da bi se omenjeni
most projektiralo na Q20, vendar je zahteva investitorja, da se most
projektira na Q100 z 0.5 m varnostne višine. Potrebno je tudi regulirati
strugo saj obstoječa ne prevaja pretokov s stoletno povratno dobo.
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2.2 Struga
Ureditev struge potoka se izvede gorvodno od mosta v dolžini 83 m in
dolvodno od mosta v dolžini 117 m. Struga se na tem delu očisti in uredi
naklon dolvodno in gorvodno v naklonu 0.38 %. Dolvodno se ta naklon
uredi v dolžini 117 m, gorvodno pa v dolžini 35 m, na tej dolžini se uredi
kaskada višine 0.60 m. V območju mostu se dno struge in brežine tlakuje,
brežine se uredijo v naklonu 1:1 do 1:5 na mestu navezave na obstoječe
brežine. Na tlakovanem delu struge se uredi poglobljen del za prehod rib.

Slika 5:Prerez struge

2.3 Cesta
Cesta se od glavne ceste dviguje v naklonu 2.5 % v dolžini 26.60 m, nato
se vzdolžni naklon spremeni v naklon -0.80 % v dolžini 57 m in se v profilu
P8 naveže na obstoječe.
2. Investitorjeve obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki







hranjenje in začasno skladiščenje na gradbišču ločeno po vrstah,
preprečiti mešanje nevarnih gradbenih odpadkov,
ločena oddaja zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov,
pred rušitvijo se odstranijo vsi nevarni odpadki,
hraniti/začasno skladiščiti tako, da se ne onesnažuje okolja,
odpadke odlagati v zabojnike, nameščene na gradbišču ali ob njem.
Investitorjeve obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki:







hranjenje in začasno skladiščenje na gradbišču ločeno po vrstah,
preprečiti mešanje nevarnih gradbenih odpadkov,
ločena oddaja zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov,
pred rušitvijo se odstranijo vsi nevarni odpadki,
hraniti/začasno skladiščiti tako, da se ne onesnažuje okolja,
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odpadke odlagati v zabojnike, nameščene na gradbišču ali ob njem.
Obveznosti v zvezi z dokumentacijo – investitor:







Izdelava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
Naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred pričetkom gradnje,
Pooblastilo izvajalcu del glede ravnanja z odpadki na gradbišču,
Evidenčni listi,
Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
Evidenčni list se od 01.01.2013 izpolnjuje in podpisuje elektronsko v sistemu
IS-ODPADKI. Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim podpisom potrdita
elektronsko imetnik in prevzemnik odpadkov. Evidenčni list pripravi pošiljatelj
odpadkov delno ali prevzemnik odpadkov v celoti. Za elektronsko
podpisovanje evidenčnih listov je potrebno pridobiti digitalno potrdilo in
odobren dostop v sistem.
Navedba usmeritev oz. pogoji glede varstva okolja zaradi nastanka
odpadkov:
Oseba, ki naroči graditev objekta ali jo sam izvaja, (v nadaljnjem besedilu:
investitor) mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali
začasno skladiščijo odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
Če zaradi narave gradbenih del ni mogoče preprečiti mešanja posameznih vrst
nevarnih gradbenih odpadkov med seboj ali z drugimi gradbenimi odpadki,
mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del ločeno od drugih
odpadkov hranijo ali skladiščijo nevarne gradbene odpadke, če pa to ni
izvedljivo, pa da jih oddajajo ločeno po posameznih vrstah neposredno
zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
Če pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja
gradbenih odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred rušenjem objekta
odstranijo vsi nevarni gradbeni odpadki iz skupine odpadkov s klasifikacijsko
številko 17.
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke
hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in
je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali
prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na
gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene
odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na
gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez
njihovega prekladanja.
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I. Vsebina NGGO mora biti sledeča:
1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega
objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:
Klasifikacijska
številka odpadka

Naziv odpadka

Predvidena količina
(t)

17 01 01

Beton

54,7

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

/

30,3

/

3450
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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:

3535

2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred
odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:
Klasifikacijska
številka odpadka

Naziv odpadka

Predvidena količina
(t)

17 01 06*

Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in
keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

/

17 02 04*

Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so
z njimi onesnaženi

/

17 03 01*

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

/

17 03 03*

Premogov katran in katranski izdelki

/

17 04 09*

Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

/

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in
druge nevarne snovi

/

17 05 03*

Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

/

17 05 05*

Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi

/

17 05 07*

Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje
nevarne snovi

/

17 06 01*

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

/

17 06 03*

Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi
ali jih vsebujejo

/

17 06 05*

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

/

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z
nevarnimi snovmi

/

17 09 01*

Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki

/
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vsebujejo živo srebro
17 09 02*

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

/

17 09 03*

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

/

17 09 04

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

/

SKUPAJ:

/

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

Klasifikacijska
številka odpadka

Naziv odpadka

Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na
gradbišču
DA/NE

17 01 01

Beton

DA

17 01 02

Opeke

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

NE

17 02 01

Les

NE

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

NE

17 03 01*

Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

NE

17 03 02

Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01

DA

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

NE

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
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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

DA

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

NE

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

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 obdelavi na gradbišču in
postopek obdelave:
Klasifikacijska
številka odpadka

Naziv odpadka

Količina
(t)

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

/

Postopek
obdelave
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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

/

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
3

(m )

17 05 03*

Zemljina in kamenje, ki vsebujeta
nevarne snovi

0

17 05 04

Zemljina in kamenje, ki nista navedena
pod 17 05 03

2300

17 05 05*

Izkopani material, ki vsebuje nevarne
snovi

0

17 05 06

Izkopani material, ki ni naveden pod 17
05 05

0

17 05 07*

Tolčenec izpod železniških tirov in
pragov, ki vsebuje nevarne snovi

0

17 05 08

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

0

Predviden način
ravnanja z njimi

Odvoz
predelavo
gradbenih
odpadkov

v

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal
zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:
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Klasifikacijska
številka odpadka

Naziv odpadka

Prostornina

Predviden izvor

3

(m )

17 05 03*

Zemljina in kamenje, ki vsebujeta
nevarne snovi

0

17 05 04

Zemljina in kamenje, ki nista navedena
pod 17 05 03

0

17 05 05*

Izkopani material, ki vsebuje nevarne
snovi

0

17 05 06

Izkopani material, ki ni naveden pod 17
05 05

0

17 05 07*

Tolčenec izpod železniških tirov in
pragov, ki vsebuje nevarne snovi

0

17 05 08

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

0

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

Naziv odpadka

Predvidena količina, ki
jo bo oddali zbiralcu

17 01 01

Beton

54,7

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

Komu
Pooblaščenemu
zbiralcu odpadkov

/

30,3

Pooblaščenemu
zbiralcu
odpadkov

/
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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:

3450

Odvoz
predelavo
gradbenih
odpadkov

v

3535
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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

Izvajalec
obdelave

(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

/

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

/
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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

/

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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