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0.2 KAZALO VSEBINE ELABORATA

0.1 Naslovna stran

0.2 Kazalo vsebine elaborata

0.3 Uporabljeni predpisi in viri

0.4 Tehnično poročilo

0.5 Priloge
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0.3 UPORABLJENI PREDPISI IN VIRI
Načrt gospodarjenja z gradbeni odpadki je izdelan na osnovi:
- Zakona o varstvu okolja / ZVO-1 /
- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
- Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

0.4 TEHNIČNO POROČILO
Predvidena gradnja se nahaja na parcelah št. 839/2 (A=601 m2), 838/4 (A=1055 m2), 838/2 (A=1257 m2), 833/2
(A=15100 m2), 833/3 (A=6478 m2), vse k.o. 692 Spodnji Duplek. Skupna površina parcel je 24.491,00 m2.

Na parceli št. 833/3, k.o. Spodnji Duplek, se nahajajo šolski objekt, vrtec in obstoječa telovadnica. Na parcelah št.
833/2, 838/2, 838/4, vse k.o. Spodnji Duplek, se nahaja obstoječe šolsko parkirišče.
Za predvideno novogradnjo večnamenske športne dvorane se namenijo obstoječa parkirna mesta na navedenem
parkirišču kot tudi dodatna parkirna mesta ob severni strani šolske stavbe. Preko obstoječega parkirišča, ki omogoča
dostop do območja na vzhodni strani predvidene gradnje, se vzpostavita dva tlakovana dostopa, ki služita tako dostopu
obiskovalcev kot tudi intervenciji in servisu oz. dostavi.
Primarna raba predvidene večnamenske športne dvorane bo uporaba v času pouka v OŠ oz. v času varstva v vrtcu ob
OŠ. V popoldanskem času bo objekt namenjen dejavnostim društev, klubov, občanov ipd.

Na delovišču se bodo opravljala gradbena dela. Na osnovi 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur.l. RS 34/2008), vsebuje načrt podatke o:
- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču
- ravnanju z zemeljskim izkopom, predvsem onesnaženim
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je potrebno oddati v predelavo ali odstraniti
- predvidenih načinih predelave in odstranitvi gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci del gradbene odpadke oddajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
Iz dokazil o prevzemu gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastalih
gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, na katero se nanaša prevzem
gradbenih odpadkov.

Za pripravo gradbišča za izvedbo temeljev in talne plošče se predvidi plitvi zemeljski izkop V=980 m3. Izkopana zemlja
se deponira na zemljišču za gradnjo in se ponovno uporabi za nasipavanje terena ob predvidenem objektu (teren v
smeri proti severu postopoma prehaja na koto, nižjo ca. 1 m od kote na skrajnem južnem robu območja pozidave). V
območju izkopa se ne predvideva onesnaženja zemljine z nevarnimi snovmi.

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

Klasifikacijska številka
odpadka

Naziv odpadka Količina
(m3)

Postopek obdelave

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

980 m3 D1

SKUPAJ: 980 m3
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Investitor Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek, pooblašča pogodbenega izvajalca,
da bo na gradbišču ločeno zbiral gradbene odpadke in ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov izpolnil Evidenčni
list o ravnanju z odpadki (DZS Obr.8,180), določenim s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

IZLOČITEV NEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV
Nevarni gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, se odstranijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo
azbest (Ur.l. 34/2008).

Na osnovi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. 34/2008), člen 3, je prepovedana:
- ponovna uporaba azbestnocementnih izdelkov in priprava azbestnih odpadkov za njihovo
ponovno uporabo
- recikliranje azbestnih odpadkov

Dovoljena postopka sta:
- utrjevanje in
- uničenje azbestnih vlaken

OBDELAVA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU
Na gradbišču ne bo posebne obdelave gradbenih odpadkov, zemeljski izkop se bo po izkopu ponovno uporabil na licu
mesta.
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PRILOGE:
- EVIDENČNI LIST O RAVNANJU Z ODPADKI


