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Opomba: “Evropska komisija podpira diseminacijo tega konkretnega gradiva, vendar ni odgovorna za vsebine, ki
odražajo poglede avtorjev odgovorov, prav tako Evropska komisija ni odgovorna za uporabo teh informacij.”

Ta priročnik je nastal v sklopu projekta SKILLCO, sofinanciran s strani Evropske Komisije (Erasmus+ Programa in EACEA.
Več informacij o samem projektu in njegovih aktivnostih najdete na spletnih straneh projekta www. skillco.eu.

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA.
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SIEPPKA2-SSA

OUT 3.2 – WP3, SKILLCO green skill, str. 2

Uvod
V mednarodnem projektu Skillco je bila ena izmed štirih identificiranih vrzeli v gradbeništvu zelena spretnost,
natančneje “Ponovna uporaba gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja in pravilno ravnanje z njimi, na primeru
hiše Skillco”.
Namen priročnika je predstavitev pravilnega načrtovanja in izvedbe različnih gradbenih del s čim manj gradbenimi
odpadki in sočasnim upoštevanjem varnih pogojev dela. Poseben poudarek je namenjen gradnji, adaptaciji, prenovi
oziroma odstranitvi stavbe. Predpogoj za odstranitev stavbe je seveda obstoj “stare” hiše Skillco, ki je bila zgrajena
pred leti.
Priročnik ni namenjen le dijakom, temveč tudi investitorjem, oblikovalcem, izvajalcem gradbenih del, zbiralcem in
predelovalcem gradbenih odpadkov ter uporabnikom recikliranih gradbenih odpadkov.
Poleg predstavitve načrtovanja in izvedbe gradbenih del je namen priročnika tudi informiranje ključnih deležnikov o
administrativnih, zakonodajnih in tehničnih postopkih, da gradbeni odpadki pridobijo status odpadka in postanejo
surovina za ponovno uporabo v gradbeništvu. Zaradi vse večjega pomena zelenih spretnosti pričakujemo, da bo ta
priročnik doprinesel k ozaveščanju in odpravljanju predsodkov ter pomanjkljivih informacij o recikliranju gradbenih
odpadkov.
Priročnik obstaja v več različnih nacionalnih različicah, delno prilagojenih glede na državo (slovenska, madžarska in
nemška različica). Celotno gradivo je dostopno tudi na Skillco aplikaciji (SkillgApp), katero si je mogoče naložiti
brezplačno iz App Store (Apple IOS) in Google Play (Android).
Želimo si, da bi uporabniki tega priročnika prenesli usvojeno znanje v svojo vsakodnevno prakso in na ta način
prispevali k izboljšanju učinkovitosti gradbeništva, k izboljšanju zaposljivosti gradbenih delavcev in dijakov.
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1

Uvodni miselni izziv

Za lažje razumevanje priročnika pa vam v začetku predstavljamo uvodni zeleni izziv.
Razmisli o naslednjem praktičnem izzivu oz. delovni nalogi:
Na spodnji sliki je je prikazana stara hiša, recimo ji stara Skillco hiša. Oprema v stari hiši SKILLCO mora biti odstranjena,
prenoviti je treba okna, izolacijo in streho pa na novo prekriti. Del prenove je tudi celotna tehnična (mehanska)
oprema hiše. Celotna hiša mora biti prenovljena v skladu s standardi energetske učinkovitosti. Tudi okolica hiše,
drevesa in grmičevje, ki so si utrla svojo pot v notranjost hiše in ki na nekaterih mestih že zapirajo vhod v hišo, se mora
odstraniti in hortikulturno urediti.

Slika 1: Stara Skillco hiša [6]

Stara Skillco hiša naj bi ob koncu temeljite prenove izgledala tako kot kaže slika v nadaljevanju:
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Slika 2: Prenovljena SKILLCO hiša [1]

MISELNI IZZIV: Kako bi kot izvajalec del načrtovali skupaj z investitorjem aktivnosti prenove? Pripravite
kratek delovni načrt z delovnimi fazami in aktivnostmi, ki so z njimi povezane in ga prediskutirajte skupaj s
svojim nadrejenim/mentorjem/izkušenim sodelavcem.

2

Zakonodajni okvir

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV so odpadki, ki jih pridobimo med postopkom izvajanja
gradbenih del, prenove, adaptacije ali pri rušenju gradbenega objekta. Klasifikacijski seznam uvršča gradbene odpadke
v kategorijo odpadkov s številko 17.
Povsod po svetu predstavljajo gradbeni odpadki enega izmed najbolj obširnih vrst odpadkov. V Evropi predstavljajo
proizvedeni gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov na letni ravni 25-30 % delež v primerjavi z drugimi vrstami
odpadkov. Glede na tip materiala obstajajo zelo različni in raznoliki materiali v stavbah oz. v stavbnih elementih, kot so
mineralni gradbeni odpadki (beton in zidaki).. Tudi asfalt, kovine, les, izolacijski materiali in plastika se pojavljajo v
velikih količinah. V Evropski uniji so tovrstni gradbeni odpadki prednostni tok odpadkov ko obravnavamo odpadke.
Postopki upravljanja z gradbenimi odpadki niso dosti drugačni od postopkov upravljanja z drugimi odpadki in zajemajo
predvsem ločeno zbiranje, transport, predelavo in odstranitev odpadkov kot tudi kontrolo nad odpadki. V ospredju
ravnanja z odpadki je predvsem skrb za dobrobit okolja in širše družbe. Le to pa dosežemo s preprečevanjem
proizvajanja in ponovne uporabe, recikliranja oz. predelovanje odpadkov. Odlaganje odpadkov se šteje kot manj
primerno ravnanje in se mu seveda želimo izogniti.
Preden začnemo z delom, bi moral vsak gradbeni delovodja ali gradbeni obrtnik/gradbeni nadzornik itn. poznati
nacionalni oz. regionalni zakonodajni okvir in definicijo odpadnih gradbenih materialov. Nacionalna zakonodaja je
vedno osnovana na evropski zakonodaji. Ravnanje z odpadki je v EU urejeno s posebno področno direktivo.
Veljavna nacionalna področna zakonodaje v Sloveniji 1:
Področna zakonodaja v Sloveniji in EU
• Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13)
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB)
• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15)
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08) se mora uskladiti (dopolniti) z novo

1 http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpadki/
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uredbo!
• 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 (Uradni list RS, št. 60/06)
• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)
• Gradbeni zakon (23., 29., 63 člen) + Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.)- 21., 22. člen
• Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 34/08)
• Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)
• Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18); nevarni odpadek, nenevarni
odpadek, inertni odpadek
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Veljavna EU krovna področna zakonodaja:

DIREKTIVA (EU) 2018/851 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o
spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih2
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, namenjene doseganju tega do leta 2020 najmanj 70% (po teži) nenevarnih
gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov!
Ključne usmeritve Direktive o odpadkih 2008/98/ES

Manj odpadkov

Glej uredbo o
odpadkih

Ponovna uporaba
SKILLCO

Recikliranje

priročnik

Druga
predelava
Odlaganje
Slika 3: Petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki [2]

Prehod v družbo recikliranja
Pripoznati omejitve naravnih virov planeta Zemlja, pri rasti gospodarstva upoštevati omejitve planeta Zemlja in zato
prednostno delovati skladno s področno politiko EU in slediti konceptu krožnega gospodarstva in zmanjševati potrebo
po energiji in naravnih surovinah:
1. zmanjšati količino gradbenih odpadkov,
2. povečati delež ponovne uporabe gradbenih odpadkov,
3. povečati delež recikliranja gradbeništvu,
4. drugače predelati/obdelati gradbene odpadke in odpadke pri rušenju objektov,
5. postopno odpraviti odlaganje „na tiste odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati in jih ni mogoče predelati“.
Gradbeni odpadek je vir za gradbene proizvode ker:
•
•
•
•
•

2

se lahko porabi velike količine odpadkov (obstaja masna uravnoteženost: velik vir odpadkov in velika potreba
po materialih),
so novi proizvodi lahko boljši / cenejši od tradicionalnih (tudi ker so uporabniki so v lokalnem okolju (kratke
transportne poti),
se toksične snovi v odpadkih se imobilizirajo,
iščemo realistične in uravnotežene rešitve (ponudba in povpraševanje, cena recikliranja),
obvladamo izvedljivost s tradicionalno gradbeniško tehnologijo,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.ENG [14]
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•

po predelavi odpadek izgubi status odpadka in postane sekundarna surovina.

Vsi odpadki so v EU klasificirani. Dejanski klasifikacijski seznam / katalog odpadkov najdemo v dokumentu:

SKLEP KOMISIJE z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 3
Skupni EU Katalog (klasifikacijski seznam) vsebuje seznam odpadkov, določenih s šestmestno številčno kodo. Različne
vrste odpadkov so razdeljene v 20 poglavij. Številke teh poglavij so prva dvomestna števila kode odpadkov. Poglavje 17
združuje „Gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)“,
vendar je mogoče nekatere odpadke, najdene na gradbišču, povezati z drugimi poglavji. Ne glede na vrsto je treba
opozoriti, da bi morali biti v zgradbi prisotni tudi drugi odpadki, kot so pohištvo, varnostna oprema in podobno, ki jih
je treba evidentirati pri presoji ravnanja z odpadki. Tudi nevarni gradbeni odpadki so zajeti v predmetnem
klasifikacijskem seznamu odpadkov. Na slednjem so vsi nevarni odpadki označeni z zvezdico in 6-mestno klasifikacijsko
številko. Poleg oznake “nevarni odpadki”, morajo biti tudi prikazane nevarne lastnosti v skladu zakonodajo.
Različne vrste odpadkov, ki jih je treba identificirati, bi morale spadati skupino inertnih odpadkov ali v skupino
neinertnih nenevarnih odpadkov ali v skupino nevarnih odpadkov.
V tabeli v nadaljevanju so naštete vrste gradbenih odpadkov po EU katalogu.
Tabela 1: Veljavna EU Klasifikacija gradbenih odpadkov (EWC) in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju objektov (DW)[3]

3

17

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI, KI NASTANEJO PRI RUŠENJU OBJEKTOV (VKLJUČENA TUDI IZKOPANA ZEMLJA
IZ KONTAMINIRANIH OBMOČIJ)

17 01

BETON, ZIDAKI, PLOŠČICE IN KERAMIKA

17 01 01

Beton

17 01 02

Zidaki

17 01 03

Ploščice in keramika

17 01 06*

Mešanice betona, ali ločeni delčki betona, zidaki, ploščice in keramika, ki vsebujejo nevarne snovi

17 01 07

Druge mešanice betona, zidakov, ploščic in keramike kot tiste, omenjene 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 kontaminirani oz. vsebujejo nevarne snovi

17 03

BITUMINOZNE MEŠANICE, PREMOGOV KATRAN IN PRODUKTI IZ KATRANA

17 03 01*

Bituminozne mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02

Druge Bituminozne mešanice, kot tiste omenjene v 17 03 01

17 03 03*

Premogov katran in produkti iz katrana

17 04

KOVINE (IN NJIHOVE ZLITINE)

17 04 01

Baker, bron, medenina

17 04 02

Aluminij

17 04 03

Svinec

17 04 04

Cink

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014D0955 [3]
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17 04 05

Železo in jeklo

17 04 06

Kositer

17 04 07

Mešane kovine

17 04 09*

Odpadki iz kovine kontaminirani z nevarnimi snovmi

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo olje, katranski premog in druge nevarne snovi

17 04 11

Drugi kabli kot tisti, omenjeni v 17 04 10

17 05

ZEMLJA (VKLJUČUJE TUDI IZKOPANO ZEMLJO IZ KONTAMINIRANIH OBMOČIJ), KAMNI IN ZEMELJSKI IZKOPI

17 05 03*

Zemlja in kamni, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05 04

Druga zemlja in kamni kot tisti, omenjeni v 17 05 03

17 05 05*

Zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05 06

Drugi zemeljski izkopi, kot tisti omenjeni v 17 05 05

17 05 07*

Tolčenec iz železniških nasipov, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 08

Drugi Tolčenec iz železniških nasipov kot tisti, omenjeni v 17 05 07

17 06

IZOLACIJSKI MATERIALI IN GRADBENI MATERIALI, KI VSEBUJEJO AZBEST

17 06 01*

Izolacijski materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03*

Drugi izolacijski materiali, ki vsebujejo nevarne snovi

17 06 04

Drugi izolacijski materiali kot tisti omenjeni v 17 06 01 in 17 06 03

17 06 05*

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08

GRADBENI MATERIALI NA OSNOVI MAVCA

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi mavca kontaminirani z nevarnimi snovmi

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi mavca, drugi kot tisti omenjeni v 17 08 01

17 09

DRUGI GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI, KI NASTANEJO PRI RUŠENJU OBJEKTOV

17 09 01*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov in vsebujejo živo srebro

17 09 02*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov in vsebujejo PCB (na primer tesnilne mase, ki
vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB,
kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov (vključeni tudi mešani odpadki) in vsebujejo
nevarne snovi

17 09 04

Drugi mešani gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov kot tisti omenjeni v 17 09 01, 17 09 02
in 17 09 03
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'Zeleni' trendi v gradbeništvu

Eden izmed težav Evrope je vse večje pomanjkanje surovin (letni evropski delež v globalni proizvodnji surovin je le 5
%). Kritični primanjkljaj se kaže predvsem v zadnjih letih. Evropa je neto uvoznik surovin. Pričakuje se, da bo v obdobju
med letom 2020 in 2050 les, eden izmed pomembnih virov, postal zelo redka surovina. Ravno iz tega razloga je
trenutni trend v gradbeni industriji tudi recikliranje in optimizacija vrednostnih verig za boljšo življenjsko dobo
izdelkov. Poseben poudarek je namenjen oblikovanju izdelkov in storitev, ki sledijo konceptu krožnega gospodarstva,
ki je vgrajeno tudi v zadnjo EU področno zakonodajo, predstavljeno na prvih straneh:
“Države članice EU bodo morale sprejeti ukrepe, ki bodo promovirali selektivno rušenje z namenom, da se omogoči
trajnostno naravnano odstranitev in hkrati varno ravnanje z nevarnimi snovmi. Vzpostaviti se mora obvezna praksa
ponovne uporabe in visoko kakovostnega recikliranja s predhodno selektivno odstranitvijo materialov. Zagotovite je
treba vzpostavitev sortirnih sistemov za gradbene odpadke in odpadke, ki nastanejo pri rušenju objektov vsaj za les,
mineralne frakcije (beton, zidaki, ploščice, keramika, kamni), kovina, steklo, plastika in omet.”
Ključni deležniki s področja gradbeništva in ravnanja z gradbenimi odpadki (investitorji, izvajalci, proizvajalci izdelkov,
javni organi – javni ponudniki gradbenih del itn.) bi morali biti pazljivi pri uporabi surovin (novih produktov) in tudi
razmisliti o tem, kako bi zmanjšali gradbene odpadke, ki nastajajo v različnih gradbenih storitvenih procesih. Za velik
razvoj trenutno aktualnih praks pri uporabi gradbenih odpadkov, in iniciativah za izboljšanje materialov in njihovo
implementacijo skrbi Evropska skupnost za inovacije in znanje na področju surovin, ki je bila ustanovljena s strani
enote Evropske komisije v letu 20084.
Pomembni dokument:
SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN
ODBORU REGIJ o seznamu kritičnih surovin za EU za leto 20175 .

Slika 4: Kaj je krožno gospodarstvo? [4]

4

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials [15]

5

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0490:FIN:SL:PDF [16 ]
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Dokumentacija, dokazila in evidence gradbenih odpadkov

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, za katere se
gradbeno dovoljenje pridobiva v integralnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja graditev, poleg vsebin, določenih v
7. do 10. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list
RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) mora vsebovati tudi:
… podatke o predvidenih vrstah in količinah gradbenih odpadkov (vključno z nevarnimi odpadki) ter predvidenem
ravnanju z njimi.
In nadalje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta projektna dokumentacija za izvedbo gradnje,
ne glede na določbe 15. do 20. člena prej omenjenega pravilnika, vsebuje tehnično poročilo tudi:
… način in lokacijo za deponiranje gradbenih odpadkov.

4.1

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki - NGGO

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je zelo pomemben del priprave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD). Zahteva se po veljavni Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL
RS 34/08). Z njegovo pripravo, bo proizvajalec priskrbel podatke o vrstah in količini pričakovanih končnih proizvedenih
gradbenih odpadkov na samem gradbišču in o postopkih in metodah o ravnanju z njimi. Zaradi okoljskih in
gospodarskih razlogov je cilj načrtovati najvišje ravni predelovanja odpadkov pri gradnji in kontinuirana uporaba
recikliranih materialov.
Gradbenemu dovoljenju mora investitor priložiti še načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, če gre za gradnjo
novega objekta, rekonstrukcijo obstoječega objekta ali če gre za odstranitev stavbe, pridobitev gradbenega dovoljenja
je predpisan v skladu z Gradbenim zakonom.
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potrebno priložiti gradbenemu dovoljenju, če je investitor fizična oseba
in če ne gre za gradnjo oziroma za rekonstrukcijo kompleksnega objekta, razen če gre za gradnjo oz. rekonstrukcijo
stavbe, za katero se predvideva:
•
•

da je volumen izkopavanja zemlje 1,000 m³ ali več,
da je izkop zemlje tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi moral biti klasificiran kot nevaren gradbeni
odpadek v skladu z Uredbo, ki ureja področje gospodarjenja z odpadki

NGGO mora izdelati investitor. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih
odpadkov vsebovati podatke o:
-

4.2

izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja
tudi odstranitev objekta,
ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
obdelavi gradbenih odpadkov 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 gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišč

Za dosego dolgoročnega cilja zagotoviti učinkovito varovanje zdravja ljudi in varstva okolja ter v izogib škodljivim
učinkom na zdravje ljudi in zmanjšanju tveganja za rastline je zakonodajalec s študijami prepoznal pomemben vpliv
emisije delcev na okolje iz velikih gradbišč. Emisije raznovrstnih delcev iz gradbišč predstavljajo enega glavnih izvorov
obremenitev s prašnimi delci v Sloveniji, predvsem znotraj urbanih naselij.
Investitor mora zagotoviti pripravo elaborata za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišč in ga priložiti
projektu za implementacijo (UL RS 21/11).
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Omenjeni elaborat bi moral biti pripravljen za naslednje gradbišče:
•
•

na katerem se izvaja gradnja več kot 12 mesecev, ali
na območju naselja, ki ima status mesta ali na degradiranem območju, kjer gradbišče presega 4,000 m² ali pa
kapaciteta gradbišča presega 10,000 m³, ali
za druga območja, ki niso omenjena v prejšnjih alinejah, kjer gradbišče presega 10,000 m² ali kapaciteta
gradbišča presega 20,000 m³.

•

Poročilo vključuje zahteve in merila za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišč in vključuje tudi pravila
ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijska pravila na gradbišču.

4.3

Evidenčni list

Za vsak gradbeni odpadek mora biti izpolnjen evidenčni list za katerega je zadolžen izvirni povzročitelj odpadkov.
Evidenčni list je listina, s katero se potrdita oddaja in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadki na območju Republike
Slovenije premeščajo s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali skladiščenja na kraj predhodnega skladiščenja,
skladiščenja ali obdelave odpadkov.
Ob predložitvi vsake pošiljke gradbenih odpadkov izvajalcu za ravnanje z gradbenimi odpadki, mora investitor (ali za
njega izvajalec del) pridobiti od prevzemnika odpadkov evidenčni list, kjer se potrdi sprejem in oddaja pošiljke
gradbenih odpadkov za nadaljnje postopke predelave.
Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema za ravnanje z odpadki in je veljaven, ko ga s
svojim elektronskim podpisom potrdita izvirni povzročitelj odpadkov in zbiralec ali izvajalec obdelave ali trgovec. Od
1. januarja 2013 je na ARSO spletišču dostopna spletna aplikacija IS-ODPADKI6, ki je namenjena elektronski podpori in
spremljanju pošiljk gradbenih odpadkov z evidenčnimi listi in predstavlja tudi podporo pri letnemu poročanju o
ravnanju z odpadki. Podpisana evidenčna lista s strani izvajalca, ki oddaja gradbene odpadke v predelavo in s strani
prevzemnika odpadkov je dokaz, da je nadaljnja obdelava odpadkov zagotovljena. Ta evidenčni list se mora hraniti vsaj
5 let. IS-Odpadki je spletna aplikacija namenjena elektronski podpori pri spremljanju pošiljk odpadkov z evidenčnimi
listi in podpori pri letnem poročanju o ravnanju z odpadki. IS-Odpadki omogoča elektronsko izpolnjevanje in
elektronsko podpisovanje evidenčnega lista, ki je listina, s katero se potrjuje oddajanje in sprejemanje pošiljk
odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije. Nekateri podatki v obrazcih letnih poročil se avtomatsko
prenesejo iz podatkov v evidenčnih listih. Kvaliteta podatkov v letnih poročilih je odvisna od kvalitete podatkov v
evidenčnih listih.
Evidenčni list mora vsebovati podatke o:
•
•
•
•
•
•
•
•

izvirnem povzročitelju, ki oddaja odpadke, in kraju oddaje pošiljke odpadkov;
prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu;
zbiralcu, če odpadke prevzema zbiralec in kraju prevzema;
izvajalcu obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in kraju prevzema pošiljke
odpadkov;
klasifikacijski številki in količini odpadkov v pošiljki, ki se oddajo in prevzemajo;
kraju predhodnega skladiščenja, če odpadke prevzema zbiralec;
kraju in postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec;
osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za oddajo in prevzem odpadkov.

Evidenčni list mora biti potrjen v 30 dneh po prevzemu pošiljke nenevarnih odpadkov, v primeru nevarnih odpadkov
pa naslednji delovni dan po prevzemu pošiljke nevarnih odpadkov.
Kopijo izpolnjenega evidenčnega lista, ki mora pri prevozu spremljati pošiljko nevarnih odpadkov, mora pred začetkom
prevoza podpisati tudi prevoznik.

6

http://okolje.arso.gov.si/odpadki/ [17]
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Postopek rušenja

Predstavljamo vam nekaj možnosti, kako ravnati z gradbenimi odpadki na gradbišču enodružinske hiše iz sredine 80-ih,
90-ih let. Pogosto ni potrebe po odstranitvi (deponiranju) teh materialov, ampak pomislimo raje na Koncept krožnega
gospodarstva in začnimo razmišljati ‘ZELENO’.
V tem modulu, bi vam radi predstavili možne rešitve ob prenovi, gradnji, rekonstrukciji, adaptaciji ali odstranitvi stavbe
oz. kako ob tem ravnati z nastalimi gradbenimi odpadki.
Najprej pa, preden se lotimo česarkoli na gradbišču, moramo slediti naslednjemu pravilu:
RUŠENJE, ČE JE LE MOŽNO, SE MORA IZVESTI PO SELEKTIVNO KONCEPTU:
Ključne aktivnosti procesa selektivnega rušenja so:
1.
2.
3.

Predhodni administrativni postopki pred začetkom rušenja: Izdelava predhodne dokumentacij: analiza vrste
in količine predvidenih nastalih gradbenih odpadkov, evidentiranje nevarnih snovi oz. nevarnih odpadkov,
osnovnih navodil za delo, varnostnih načrtov in načrtov rušenja (izbor tehnologije):
Operativno tehnološki postopki na delovišču/gradbišču
Rušenje (dela) stavbe obratnem vrstnem redu, kot je bila le-ta zgrajena

Ko načrtujemo prenovo, obnovo, gradnjo rekonstrukcijo, adaptacijo stavbe itd., moramo vedeti tudi to, da hitro in
neselektivno rušenje stavbe ni vedno najbolj ustrezna rešitev oziroma stroškovno učinkovita rešitev ali pa tehnično
sploh mogoča izvedba! Dejstvo pa je, da selektivno rušenje prinaša najboljše rezultate in tudi zmanjša vpliv na okolje
(obremenjevanje okolja zaradi končnega odlaganja odpadkov). Selektivno rušenje je sistematično, ustrezno
kontrolirano rušenje s ciljem pridobiti kakovostne materiale, ki jih lahko predelamo in recikliramo in s tem povečamo
možnosti za njihovo nadaljnjo uporabo ali ponovno uporabo. Glavno načelo selektivnega rušenja je razgradnja stavbe
v obratnem vrstnem redu, kot je bila zgrajena, glede na primerno predhodno pripravljen načrt rušenja in Načrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V kontekstu selektivnega rušenja je lahko uporabljena kakršnakoli tehnika
rušenja, s ciljem ločevanja posameznih materialov, ki sestavljajo posamezni gradbeni element kolikor je to le mogoče.
Opozoriti je treba, da je uporaba predelanih gradbenih odpadkov možna in smiselna (stroškovno učinkovita) samo v
primeru, če so ti odpadki primerno sortirani in ločeni že v začetku, saj to zagotavlja boljšo kakovost vhodnih surovin, ki
se nato uporabijo v proizvodnem obratu (betonarni, asfaltni bazi ipd.)
Z uporabo oziroma vgradnjo gradbenih proizvodov iz recikliranih odpadkov, se nadomestijo naravni materiali (viri!), in
v dobrobit družbe (zaradi zdravja okolja in ljudi). To pomeni, ne samo da se z uporabo teh materialov pusti nižjo
okoljsko (ekološko) sled (nižja poraba energije in zmanjšanje onesnaženja z delci, ki prispevajo k nastanku učinka tople
grede), ampak da se na ta način zmanjša tudi okoljsko onesnaženje in se izboljšajo pogoji za nastanek novih poslovnih
priložnosti in ustvarjanju delovnih mest v krožnem gospodarstvu.
Zavedati pa se moramo, da ob selektivnem rušenju, lahko naletimo na potencialno nevarne in kontaminirane
materiale (azbest, policiklični aromatski ogljikovodiki, npr. katran, poliklorirani bifenili (pcb), mineralna olja, svinčeve
barve, onesnaženje zaradi preteklih aktivnosti).

5.1

Aktivnosti pred začetkom rušenja

5.1.1 Administrativni postopki
Administrativni postopki so primarne aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja in če je potrebno tudi za rušenje
stavbe. Le ti vključujejo:
•

izdelavo potrebne dokumentacije, vključujoč med drugim tudi podatke o vrsti in količini pričakovanih nastalih
gradbenih odpadkov med rušenjem stavbe

Če želimo pripraviti kvalitetno dokumentacijo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki (npr. načrt dela o odstranjevanju
gradbenih odpadkov, natančen popis materialov in načrt gospodarjenja z nastalimi odpadki) je ključno dobro
sodelovanje med oblikovalcem/arhitektom in investitorjem. Investitor je odgovoren za pripravo omenjene
dokumentacije.
•

beleženje podatkov o nevarnih snoveh; nevarnih odpadkih

Nevarne snovi so lahko prisotne v objektu, kot so npr.: asfalt, policiklični aromatični ogljikovodiki (PAH), poliklorirani
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bifenili (PCB), poliklorirani terfenili (PCT), težke kovine, prah, mineralna olja in barve, ki vsebujejo nevarne snovi, zato
je potrebna predhodni pregled stavbe in odstranitev teh snovi pred rušenjem. Beleženje nevarnih snovi in opis
ravnanja z njimi predstavlja pomemben del omenjene dokumentacije.
Ob rekonstrukciji oz. ob odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju od 1950 do 1980 ali ki je bila rekonstruirana v
tem obdobju in se ob tem zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja pred začetkom gradbenih del, je nujno zagotoviti
popis o vgrajenih gradbenih materialih, ki vsebujejo PCB-je in/ali PCT-je. Ta skupina gradbenih materialov vsebuje na
primer:
•

tesnilne mase med betonskimi elementi, tesnila na oknih in drugih steklenih in keramičnih produktih in
tesnilne mase na raznih stikališčih v sanitarnih prostorih,
stenske in stropne ploščice,
lepila,
stropne plošče v katerih so PCB / PCT mehčala ali gasilni aparati v katerih so omenjen snovi,
gradbeni zidaki iz plastike in
izolacija in zavijanje električnih naprav.

•
•
•
•
•

Za gradbene materiale, ki vsebujejo PCB / PCT in katerih količina presega 50 kg, je nujno zagotoviti opis postopkov za
ločevanje, ločeno zbiranje, dostavo in načrtovane metode za predelavo teh materialov. V primeru, ko količina
gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB / PCT, presega 1,000 kg, mora investitor zagotoviti, da je izdelan in izveden
Elaborat o dekontaminaciji stavbe (Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišč) pred začetkom
rušenja.
•

izdelava varnostnega načrta in osnovna navodila za uporabo

Investitor mora med drugim zagotoviti tudi pripravo varnostnega načrta in osnovnih pisnih navodil za izvedbo del, na
primer informacije za delavce: merila za preprečevanje emisij z azbestnimi vlakni v okolje, navodila za pravilno
ravnanje z odpadki, navodila za obvladovanje izrednih razmer in navodila za prvo pomoč.
5.1.2

Operativno-tehnološki postopki

Serija zaporednih pripravljalnih del, ki morajo biti opravljena pred samim rušenjem stavbe. Pred samim rušenjem je
potrebno poskrbeti za:
•
•
•
•
•
•
•

5.2

zavarovanje gradbišča,
odklop vseh inštalacij,
demontaža in prenos električne in druge opreme,
odstranitev pohištva, stavbnega pohištva in druge opreme,
postavitev potrebnih začasnih gradbišč,
zagotoviti potrebno količino vode za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev med rušenjem
konstrukcije, in
postavitev gradbišča.

Selektivno rušenje

Ključne faze operativnega procesa selektivnega rušenja stavbe so:
•
•
•
•
•

odstranitev opreme in notranjega pohištva,
odstranitev gradbenega pohištva (okna, vrata) \ odstranjevanje nevarnih materialov (v talnih ali stenskih
oblogah, na strehi, ...),
selektivno rušenje hiše (v obratnem vrstnem redu gradnje hiše),
ločevanje materialov od rušenja na ločene frakcije (ločeno odložene na mestu),
predelava, recikliranje, ponovna uporaba gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov.

Glavne značilnosti selektivnega rušenja:
•
•
•
•

večji delež ročnih opravil (zlasti ročno razstavljanje, avtogeno / plamensko rezanje),
kombinacija več vrst postopkov rušenja v enem objektu,
podroben predhodni pregled stavbe in njenih strukturnih elementov, vključno s podrobnim popisom,
uporabljeni gradbeni materiali in vse prisotne nevarne snovi,
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Vrste postopkov rušenja
Glede na vrsto ali vrsto predmeta rušenja, so uporabljene različne vrste postopkov rušenja:
•

•
•
•

mehanski postopki:
o lomljenje, rušenje (npr. zidarska, udarna in rušilna kladiva, drobilci, robotika),
o rezanje (npr. železne škarje, hidravlične škarje za rušenje betona, opeke in železa, bagri),
o rušenje z lomljenjem, klikanjem, vtiskovanjem, obrezovanjem (npr. drobljenje, grabež),
o mehansko mletje in lupljenje (na primer rezkalniki, posebni bagri),
o vrtanje (vrtalna pnevmatska kladiva),
o brušenje, žaganje (brusilniki, žage),
hidrodinamični postopki (rušenje objektov pod visokim vodnim pritiskom),
toplotni procesi (plinski rezalniki in gorilniki),
kemijski procesi (peskanje).

Slika 5: Ključne faze operativnega procesa selektivnega rušenja stavbe [2]

5.3

Delovna orodja in stroji za rušenje

Rušenje visokih stavb poteka z uporabo ustreznih namenskih strojev in strojne opreme, ki po potrebi zagotavlja tudi
inštalacijo dodatne opreme in orodja. Najpogostejši uporabljeni postopki rušenja visokih stavb so mehanski postopki
rušenja, kjer je v praksi glede na fleksibilnost in izvedbo orodja, posebej uveljavljena uporaba kombinacije
hidravličnega bagra in ročnega orodja za rušenje, na primer klešče in škarje.
•
•
•
•
•
•

Rušenje z ročnim orodjem za rušenje:
o Zidarski kladivo, škarje za armaturno železo, drobilec (lomilka)
Rušenje z ročnim električnim orodjem:
o Električno udarno kladivo, električni kotni brusilnik
Rušenje z ročnim hidravličnim orodjem:
o Hidravlične škarje, hidravlični drobilec za beton, hidravlični drobilec za opeko
Rušenje z robotsko tehniko:
o Robot za rušenje na daljinski upravljalnik, rušenje betona z robotsko tehniko
Strojno rušenje s hidravličnim bagrom (na gosenicah ali kolesih):
o Strojno rušenje z bagrom, hidravlična kladiva, klešče za rušenje (škarje)
Stroji za transport in naprave za močenje:
o Grabež, stroj za transport-demper, naprava za močenje

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA.
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SIEPPKA2-SSA

OUT 3.2 – WP3, SKILLCO green skill, str. 19

PREDSTAVITEV DELOVNEGA ORODJA in STROJEV ZA RUŠENJE
•

Rušenje z ročnim orodjem za rušenje:
o Zidarski kladivo, škarje za armaturno železo, drobilec

Zidarsko kladivo

Škarje za armaturno železo

Drobilec (lomilka)

Slika 6: Ročno orodje za rušenje [2]

•

Rušenje z ročnim električnim orodjem:
o Električno udarno kladivo, električni kotni brusilnik, električni kotni brusilnik

Električno udarno kladivo

Električno udarno kladivo

Električni kotni brusilnik

Slika 7: Ročno električno orodje za rušenje [2]

•

Rušenje s pomočjo ročnega hidravličnega orodja:
o Hidravlične škarje, hidravlični drobilec za beton, hidravlični drobilec za opeko

Hidravlične škarje

Hidravlični drobilec za beton

Hidravlični drobilec za opeko

Slika 8: Ročno hidravlično orodje za rušenje [2]

•

Rušenje z robotsko tehniko:
o Robot za rušenje na daljinski upravljalnik, Rušenje betona z robotsko tehniko

Slika 9: Rušenje z robotsko tehniko [2]
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Robot za rušenje na daljinski upravljalnik
•

Rušenje betona z robotsko tehniko

Mehansko rušenje s hidravličnim bagrom (na gosenicah ali kolesih):
o Strojno rušenje z bagrom, hidravlična kladiva, klešče za rušenje (škarje)

Strojno rušenje z bagrom

Hidravlična kladiva

Rušilne klešče (škarje)

Slika 10: Strojno rušenje s hidravličnim bagrom (na gosenicah ali kolesih) [2]

•

Stroji za transport in naprave za močenje
o Grabež, stroj za transport, naprava za močenje

Grabež

Stroj za transport-demper

Naprava za močenje

Slika 11: Stroji za transport in naprave za močenje [2]

VPRAŠANJE ZA RAZMISLEK: S katerim orodjem in stroji bi se lotil rušenja stare SKILLCO hiše, če je
objekt mehansko odporen in stabilen?

5.4

Primeri gradbenih odpadkov oziroma odpadkov iz rušenja

Na naslednjih straneh bi vam radi predstavili, katere vrste gradbenih odpadkov lahko nastanejo ob prenovi
stanovanjske hiše.
Ker je za veliko materialov, to še posebej velja za izolacijske stene, strope in strehe, potekal proces prehoda iz umetnih
v naravne in reciklirane materiale, je namen tega priročnika podrobneje preučiti, kaj je treba upoštevati pri obravnavi
teh omenjenih materialov.
Preden pa bomo obravnavali te izolacijske materiale, pa je potrebno pogledati še ostale materiale s katerimi se
srečamo ob prenavljanju starih hiš.
Primeri gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja, ki so nastali pri rekonstrukcije stavbe:
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Stari okenski okvirji, steklo, senčila

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:
Slika 12: Stari okenski okvirji [5]

Stare talne obloge

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:
Slika 13: Stare talne obloge [5]

Stari betonski elementi

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:
Slika 14: Stari betonski elementi [5]

Stari ostanki dvojne stene z izolacijskim materialom in lesenimi
oporniki

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:
Slika 15: Stari ostanki dvojne stene z izolacijskim
materialom in lesenimi oporniki [5]

Stari elementi iz mavca

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:

Slika 16: Stari elementi iz mavca [5]
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Stari ostanki in oporniki

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:

Slika 17: Stari ostanki aluminjastih okvirjev [5]

Grmovje in deli dreves

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:

Slika 18: Grmovje in deli dreves [6]

Stari kabli za električno napeljavo

Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:

Slika 19: Stari kabli za električno napeljavo [6]

Stare zarjavele kovinske cevi za ogrevanje stavbe
Poskusite razvrstiti te odpadke v skladu s klasifikacijo EU:

Slika 20: Stare zarjavele kovinske cevi za
ogrevanje [7]
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5.5 Kontrolni list za ravnanje z gradbenimi odpadki
Tabela 2: Kontrolni list za ravnanje z gradbenimi odpadki
Tabela 2: Kontrolni list za ravnanje z gradbenimi odpadki [2]

Kontrolni list za ravnanje z gradbenimi odpadki
INVESTITOR:
OBJEKT:
IZVAJALEC DEL:
POOBLAŠČENEC ZA GRADBENE ODPADKE
Št.
kontrolne
aktivnosti

Zadeva kontrolne aktivnosti

Zadolžitev

1

Izdelava popisa odpadkov v PGD
projektni dokumentaciji

Projektant

2

Načrt odstranjevalnih del (v primeru
rušitve)

Projektant

3

Elaborat preprečevanja in
zmanjševanja emisij delcev iz
gradbišča

VZD pooblaščenec

5

Elaborat varnosti in zdravja pri delu

VZD pooblaščenec

6

Načrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki

Projektant

7

Elaborat zapore občinskih in državnih
cest

VZD pooblaščenec/ Projektant

8

Navodila za varno delo z delovnim
orodjem in stroji

Izvajalec

9

Izvajanje rušitvenih del

Izvajalec in nadzornik

10

Naročilo za oddajo gradbenih
odpadkov (pred začetkom izvajanja
del)

Pooblaščenec

11

Oddajanje gradbenih odpadkov med
procesom izvajanja del, spletna baza
ARSO »IS –Odpadki« (pridobivanje
evidenčnih listov)

Pooblaščenec

12

Izdelava Poročila o nastalih gradbenih
odpadkih in ravnanju z njimi

Pooblaščenec

13

Dostava Poročila pristojni inšpekciji za
okolje (če ni UD)

Investitor (s pooblastilom –
dogovorom v njegovem imenu
izvajalec; za plačilo)

14

Dostava Poročila na ARSO

Investitor

Kdaj se aktivnost ne
zahteva
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6 Primeri ponovne uporabe in recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov iz
rušenja
Z nenevarnimi gradbenimi odpadki oz. materiali, ki nastanejo po rušenju, in so značilni za družinsko hišo moramo v
luči doseganja ciljev krožne ekonomije (gospodarstva) premišljeno ravnati; jih ponovno uporabiti, reciklirati, drugače
predelati ali če ne gre drugače, trajno deponirati (OPOMNIK: poglavje št. 2 in Ključne usmeritve Direktive o odpadkih
2008/98/ES!).
Vezano na tematiko ponovne uporabe in recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja, se je v zadnjem času
na evropski ravni nedavno pojavila iniciativa za oblikovanje CEN Tehničnega odbora za krožno ekonomijo v gradbenem
sektorju (CEN Technical Committee on Circular Economy in the Construction Sector), ki bi deloval v okviru Evropskega
odbora za standardizacijo (European Committee for Standardization - CEN) in bi bil odgovoren za pripravo prostovoljnih
novih področnih standardov (osnovne terminologije, konceptov poslovanja, praks na terenu, tehnologije gradnje ipd.)
za krožno ekonomijo v gradbenem sektorju.
Glavni cilj omenjenega CEN Tehničnega odbora za krožno ekonomijo v gradbenem sektorju bo kot že rečeno razvoj
nabora standardov z namenom promocije krožne ekonomije v vrednostni verigi gradbenega sektorja. Standardi bodo
opisovali skupne metode, ki bodo podpirale recikliranje materialov in produktov iz stavb in gradbenih objektov (pri
gradnji cest, mostov) in bodo splošno uporabni in veljavni. Podpirali bodo prehod v krožno ekonomijo z določanjem
okvirjev in pogojev krožne ekonomije v gradbenem sektorju, z določitvijo virov stavb in gradbenih objektov, selektivnega
rušenja stavb in objektov, metod za registracijo informacij o materialih in proizvodih in njihovi lokaciji (t.i. 'resource
mapping') pri projektiranju zgradb za namen njihove demontaže. Poleg tega se bodo osredotočili na upravljanje z
odpadki med gradbenim procesom in na razvoj metod za zagotavljanje kakovosti, testiranje in klasifikacijo recikliranih
materialov.
Glavno načelo pri recikliranih gradbenih odpadkih in odpadkih iz rušenja v luči krožne ekonomije v gradbenem
sektorju, ki nas mora voditi je, da se omenjeni materiali (odpadki) uporabljajo v njihovi čim bolj podobni prvotni
funkciji in njihovi čim bližji prvotni fizični lokaciji in tako visoko v hierarhiji odpadkov kot je le možno (glej sliko v 2.
poglavju Ključne usmeritve Direktive o odpadkih 2008/98/).
Ključni deležniki s področja gradbeništva se zavedamo, da predstavlja problematika krožne ekonomije v gradbenem
sektorju velik izziv in da je na tem področju še veliko nedorečenega. Že v sklopu projekta Skillco smo bili pri nastajanju
tega priročnika seznanjeni z različnimi možnimi strokovnimi izrazi, poslovnimi modeli ipd., zato menimo, da bo z novimi
evropskimi področnimi standardi (četudi neobveznimi) narejen velik napredek, ki bo oblikoval in določal krožno
ekonomijo v gradbenem sektorju.

6.1

Zmanjševanje in preprečevanje nastajanja gradbenih odpadkov

ZMANJŠEVANJE: v splošnem primeri ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov (glej prilogo št. 4 Uredbe o
odpadkih), in ukrepi v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem nastajanja nevarnih gradbenih odpadkov:
Primer: Pri izvedbi rušitvenih del se izogibajte:
•
•

6.2

nepotrebnemu onesnaženju drugih materialov in okolice (preprečujemo z ustreznim ravnanjem z nevarnimi
snovmi),
kontaminaciji zemlje, zraka (zunanjost hiše) in notranjosti stavbe pri rušenju ali prenovi.

Ponovna uporaba gradbenih odpadkov

PONOVNA UPORABA: ponovno uporabiti, ko so odpadki zbrani
Primer: Stari in zdravi leseni tramovi iz lesenega ogrodja strehe so lahko ponovno uporabljeni za novo izdelavo lesenih
oken! Zapomnite si, z gradbenimi odpadki lahko zaslužite, če jih dostavite v ustreznem stanju ustrezni ciljni skupiniproizvodnem obratu!
Primer: Nenevarni gradbeni odpadki se lahko uporabijo za novo umetniško delo (skulpture) na vrtu (kot polnilni
material!). Zapomnite si, z gradbenimi odpadki lahko ustvarite izdelek z novo dodano vrednostjo in ga morda prodate!
Primer: Stare uporabljene zidake lahko ponovno uporabite (take kot so) za izgradnjo letne vrtne kuhinje (za tla, mizo,
zid,…) ali za postavitev vrtne ograje ali vrtnih poti.
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6.3

Predelava in recikliranje gradbenih odpadkov

Predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili
predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za
izpolnitev določene funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije.
Recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za
prvotni ali drug namen. Recikliranje vključuje tudi ponovno predelavo organskih snovi. Za recikliranje se ne šteje
energetska predelava ali ponovna predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje.
Primer: Uporaba lesenih gradbenih odpadkov kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije. Npr. na lokaciji ali izven
lokacije, v sežigalnici. Možnost zaslužka s prodajo gradbenih odpadkov!
RECIKLIRANJE (PREDELAVA): uporabiti, ko se z odpadki naredijo določene spremembe (se jih predela); gradbeni
odpadki kot sekundarni vir!
Primer: Vsi kovinski gradbeni odpadki se lahko prodajo lokalnim komunalnim centrom za zbiranje odpadkov ali drugim
trgovcem, ki se ukvarjajo z odpadnimi surovinami. Možnost zaslužka s prodajo gradbenih odpadkov!
Primer: Stari in zdravi leseni tramovi iz lesenega ogrodja strehe so lahko ponovno uporabljeni za novo izdelavo
lesenih »retro« oken! V nekaterih državah so razvili posebne mobilne aplikacije za podporo pri zbiranju in prodaji
rabljenih izdelkov iz lesa. Možnost zaslužka s prodajo gradbenih odpadkov!
Primer: Beton, mineralne omete in opeke iz stare hiše zberemo ločeno in prodamo obratu za proizvodnjo betona
(betonarni). V slednjem se gradbene odpadke najprej predela v recikliran agregat (alternativni material, ki se doda v
svežo betonsko mešanico). Reciklirani agregati imajo v praksi preizkušeno uporabno vrednost, postopki njihove
tehnične predelave so znani in preverjeni, za njih veljajo isti standardi kot za naravne materiale. Možnost zaslužka s
prodajo gradbenih odpadkov!
Gradbeni odpadki v predstavljenem primeru nadomestijo naravni agregat (agregat mineralnega izvora, ki je bil le
mehansko predelan), lahko pa tudi konvencionalna veziva: cement, apno, bitumen, modificirana veziva: veziva na
osnovi odpadkov (pepeli, žlindre, mulji). Za recikliran agregat veljajo isti standardi in potrjevanje skladnosti kot za
naravni agregat.
Agregat je eden od osnovnih gradbenih materialov v gradbeništvu. Okviren delež agregata je sledeč:
•
•
•

80 % v betonu
90 % v asfaltu
100 % v nevezanih plasteh.

Zahteve za agregat:
•
•
•

odporen na atmosferske vplive in antropogeno onesnaževanje,
odporen proti mehanskim obremenitvam,
ustrezna zrnavost, ki mu zagotavlja dobre nosilne in filtrne lastnosti (nevezana plast).

Trenutna kakovost recikliranega agregata:
•
•
•

Reciklirani agregati so heterogeni po sestavi, kakovost zelo variira.
Visokokakovostni, po meri narejeni kompoziti so redki.
Tehnike, ki bi lahko izboljšale kakovost (npr. pranje, magneti, zračni curek,) se praktično ne uporabljajo.

Ocenjuje se, da je svetovna poraba 95 % naravnih in 5 % alternativnih (recikliranih, umetnih) agregatov.
Reciklirani agregat: agregat, ki nastane s predelavo neorganskega materiala, ki je bil pred tem že vgrajen, npr. agregat
iz odpadkov iz rušenja stavbe.
Umetni agregat: agregat mineralnega izvora, pripravljen v industrijskem procesu, pod vplivom toplotnih ali drugih
sprememb.
Največji potencial za uporabo recikliranih agregatov v gradbeništvu je pri izdelavi nevezanih nosilnih ali nenosilnih
plasti, ki se uporabljajo za različne namene (na primer: za protihrupne nasipe, za spodnji in zgornji ustroj ceste,
vključujoč plasti vozišča) in za zamenjavo naravnega agregata pri izdelavi asfaltnih in betonskih mešanic.
Naslednja slika prikazuje primere možne uporabe recikliranih agregatov v gradbeništvu
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Slika 21: Možnosti uporabe recikliranega agregata v gradbeništvu [2]

6.3.1 Tehnologija recikliranja gradbenih odpadkov
Tehnologija in tehnologija predelave recikliranja gradbenih odpadkov je bila razvita s pomočjo strojne opreme in
tehnologije mehanskega procesnega inženirstva, ki se uporablja v gradbeni industriji, rudarstvu, kemični industriji in
na mnogih drugih področjih.
Ustrezno ločene mineralne frakcije gradbenih odpadkov iz selektivno porušenega objekta (beton, zidak, asfalt,
keramika, kamen) se lahko pretvorijo v frakcije recikliranega agregata s sredstvi mobilne oz. stacionarne drobilnosejalne naprave:
•
•

na samem mestu nastanka odpadkov (in-place recycling);
v prostorih pooblaščenega zbiralca ali recikliranje v obratu (in-plant recycling).

Slika 22: Mobilni premični drobilec v gradbeništvu [2]
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Slika 23: Stacionarna drobilno sejalna naprava [2]

Primerjava prednosti in slabosti recikliranja gradbenih odpadkov glede na prostor predelave kaže na to da:
•
•
•

recikliranje na lokaciji ne predstavlja stroškov alternativnega prevoza ruševin
ruševine na gradbišču lažje ločujemo, vendar je za recikliranje je potreben dodaten prostor, ki ga običajno
primanjkuje, poleg tega prihaja do emisij hrupa in prahu,,
uporaba mobilnih strojev je finančno sprejemljiva le, če je na gradbišču več kot 5000 ton odpadkov, ki jih je
mogoče reciklirati.

Izbira primerne tehnologije in tehnik za predelavo gradbenih odpadkov je odvisna predvsem od:
•
•
•

zahtevane kakovosti končnega izdelka ali njegovega predvidenega namena za nadaljnjo uporabo;
združljivosti strojne opreme (zmogljivosti, varčevanje z energijo, varnost) in
zahtevami v zvezi z emisijami hrupa, prahu in izpušnih plinov.

Med postopkom reciklaže gradbenih odpadkov je treba zagotoviti, da bo transportna pot odpadkov do predelovalnega
obrata ali predelanega materiala do kraja namestitve čim krajša in da je material ustrezno vlaži, saj se s tem
preprečuje onesnaženje s trdnimi delci, zlasti s tistimi pod velikostjo 10 mikrometrov.
Postopek recikliranja je v grobem sestavljen iz sortiranja odpadkov, drobljenja in sejanja. Sortiranje je lahko ročno ali
strojno, pri čemer moramo odstraniti čim več takih snovi iz odpadkov, ki bi lahko vplivale na kakovost končnega
izdelka.
Običajna metoda predelave je sestavljena iz naslednjih posameznih faz:
•
•
•
•
•

doziranje ustrezno ločenih inertnih gradbenih odpadkov,
primarno sejanje,
primarno drobljenje in odstranjevanje kovin s pomočjo magnetnega ločilnika,
sekundarno drobljenje (če je potrebno),
sejanje v reciklirane frakcije agregata.
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6.4

Odlaganje gradbenih odpadkov

ODLAGANJE: Zadnja in najmanj zaželena izbira glede ravnanja z gradbenimi odpadki. To pa ne velja za strupene,
karcinogene in onesnažene gradbene odpadke. Za slednje je to trenutno ob stanju tehniku edina možna rešitev
ravnanja (za te odpadke so po vsej Evropi ustanovljena posebna odlagališča, ki sprejemajo to vrstne gradbene
odpadke).
Pomembno: nobenih gradbenih odpadkov ne sme odlagati v naravi (npr. v gozdove, jame, kamnolome, gramoznice
itd.). Taki načini odlaganja so neustrezni in zato prepovedani in se kaznujejo z globami.

Slika 24: Primer divjega odlagališča gradbenih odpadkov [2]

Slika 25: Primer divjega odlagališča nevarnih odpadkov (azbestna kritina) [2]
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7

EU Smernice za presojo ravnanja z odpadki pred rušenjem in obnovo zgradb

Evropska komisija je maja 2018 izdala v več jezikih Smernice za presojo ravnanja z odpadki pred rušenjem in obnovo
zgradb, septembra 2019 pa Protokol EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Oba
dokumenta preglejte in uporabljajte pri delu na področju ravnanja z gradbenimi odpadki7.

Slika 26: Naslovna stran: Smernice za presojo ravnanja z odpadki pred rušenjem in obnovo zgradb [8]

Slika 27: Naslovna stran: Protokol EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov [8]

7

Evropska komisija: http://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en [8]
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V nadaljevanju podajamo izbor nekaj ključnih vsebin predmetnih EU področnih smernic.
Udeleženci v presoji ravnanja z odpadki:

Slika 28: Udeleženci v presoji ravnanja z odpadki [8]

Postopek odločanja pri pripravi popisa in priporočil za ravnanje z odpadki

Slika 29: Postopek odločanja pri pripravi popisa in priporočil za ravnanje z odpadki [8]
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Priporočljiv popis materialov se pripravi glede na ravni poročanja iz “EU Protokola” za merjenje gradbenih odpadkov z
naslednjimi možnostmi (ENCORD, 2013; povzeto po Evropska Komisija 2018, str.16) :
Tabela 3: Ravni sporočanja frakcij odpadkov [8]

Osnovni podatki

Nevaren

Vmesni podatki

Nevaren

Podrobni podatki

Nenevaren

Nenevaren (material, ki
ni inerten)

Nenevaren
(inerten)

Vrsta materiala + koda odpadka (EWC+EURAL)

»Popis elementov (neobvezno) lahko ima podobno strukturo. Opozoriti je treba, da materialov elementov, navedenih
v tem delu, ni mogoče izključiti iz popisa odpadnih materialov (razen pod »določeno ponovno uporabo). »(ENCORD,
2013; povzeto po Evropska Komisija 2018, str.16) :
Tabela 4: Ravni sporočanja elementov odpadkov [8]

Osnovni podatki

Nevaren

Vmesni podatki

Nevaren

Podrobni podatki

Nevaren

Nenevaren

Nenevaren (ni za
ponovno uporabo)

Nenevaren (ni za
ponovno
uporabo)

Nenevaren
(za ponovno uporabo)

Za morebitno
ponovno uporabo
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Slika 30: Kontrolni seznam [8]
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8

Primeri za študij iz prakse

8.1 Pregled popisa količin in vrst gradbenih materialov iz SKILLCO hiše (po EWC)
Tabela 5: Pregled popisa količin in vrst gradbenih materialov iz SKILLCO hiše (po EWC)[1]

Popis
materialov iz
hiše SKILLCO.
Pregled vrste
materialov in
količin.

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI, KI NASTANEJO PRI
RUŠENJU OBJEKTOV (VKLJUČENA TUDI IZKOPANA
ZEMLJA IZ KONTAMINIRANIH OBMOČIJ)

GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI, KI
NASTANEJO PRI RUŠENJU OBJEKTA
SKILLCO HIPA

17 01

BETON, ZIDAKI, PLOŠČICE IN KERAMIKA

BETON, ZIDAKI, PLOŠČICE IN
KERAMIKA

17 01 01

Beton

80,75 m3

17 01 02

Zidaki

83,79 m3

17 01 03

Ploščice in keramika

00,10 m3

17 01 06*

Mešanice betona, ali ločeni delčki betona, zidaki,
ploščice in keramika, ki vsebujejo nevarne snovi

17 01 07

Druge mešanice betona, zidakov, ploščic in keramike
kot tiste, omenjene 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 kontaminirani oz. vsebujejo
nevarne snovi

17 03

BITUMINOZNE MEŠANICE, PREMOGOV KATRAN IN
PRODUKTI IZ KATRANA

17 03 01*

Bituminozne mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02

Druge Bituminozne mešanice, kot tiste omenjene
v 17 03 01

17 03 03*

Premogov katran in produkti iz katrana

17 04

KOVINE (IN NJIHOVE ZLITINE)

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

0,72 m3
LES, STEKLO IN PLASTIKA
15,52 m3
110,68 m2

BITUMINOZNE MEŠANICE,
PREMOGOV KATRAN IN PRODUKTI
IZ KATRANA

1,86 m3

KOVINE (IN NJIHOVE ZLITINE)
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17 04 07

Mešane kovine

17 04 09*

Odpadki iz kovine kontaminirani z nevarnimi snovmi

17 04 10*

Kabli, ki vsebujejo olje, katranski premog in druge
nevarne snovi

17 04 11

Drugi kabli kot tisti, omenjeni v 17 04 10

17 05

ZEMLJA (VKLJUČUJE TUDI IZKOPANO ZEMLJO IZ
KONTAMINIRANIH OBMOČIJ), KAMNI IN ZEMELJSKI
IZKOPI

17 05 03*

Zemlja in kamni, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05 04

Druga zemlja in kamni kot tisti, omenjeni v 17 05 03

17 05 05*

Zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne snovi

17 05 06

Drugi zemeljski izkopi, kot tisti omenjeni v 17 05 05

17 05 07*

Tolčenec iz železniških nasipov, ki vsebuje nevarne
snovi

17 05 08

Drugi Tolčenec iz železniških nasipov kot tisti, omenjeni
v 17 05 07

17 06

IZOLACIJSKI MATERIALI IN GRADBENI MATERIALI, KI
VSEBUJEJO AZBEST

17 06 01*

Izolacijski materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03*

Drugi izolacijski materiali, ki vsebujejo nevarne snovi

17 06 04

Drugi izolacijski materiali kot tisti omenjeni v 17 06 01
in 17 06 03

17 06 05*

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08

GRADBENI MATERIALI NA OSNOVI MAVCA

17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi mavca kontaminirani z
nevarnimi snovmi

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi mavca, drugi kot tisti
omenjeni v 17 08 01

17 09

DRUGI GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI, KI
NASTANEJO PRI RUŠENJU OBJEKTOV

17 09 01*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri
rušenju objektov in vsebujejo živo srebro

17 09 02*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri
rušenju objektov in vsebujejo PCB (na primer tesnilne
mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki
vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo

ZEMLJA (VKLJUČUJE TUDI IZKOPANO
ZEMLJO IZ KONTAMINIRANIH
OBMOČIJ), KAMNI IN ZEMELJSKI
IZKOPI

20,5 m3

99,57 m3

IZOLACIJSKI MATERIALI IN
GRADBENI MATERIALI, KI
VSEBUJEJO AZBEST

89,00 m3

GRADBENI MATERIALI NA OSNOVI
MAVCA

16,82 m3, omet
DRUGI GRADBENI ODPADKI IN
ODPADKI, KI NASTANEJO PRI
RUŠENJU OBJEKTOV
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PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)
17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri
rušenju objektov (vključeni tudi mešani odpadki) in
vsebujejo nevarne snovi

17 09 04

Drugi mešani gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo
pri rušenju objektov kot tisti omenjeni v 17 09 01,
17 09 02 in 17 09 03

0,84 m2 – jekleni vratni okvirji
25,18 m2 – leseni okenski okvirji

NALOGA: Razmisli in določi kako ravnati s posameznimi gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja in
kako bi izpolnil evidenčne liste ter jih oddal na platformo SI-ODPADKI. Upoštevaj, da je volumen
materiala, ki se odstrani in naloži na vozilo za odvoz večji kot volumen vgrajenih materialov v hišo
SKILLCO.

Slika 31: Prenovljena Skillco hiša [1]
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8.2 Varnost in zdravje pri delu in ravnanje z gradbenimi odpadki
Na naslednjih straneh so prikazani elementi varstva in zdravja pri delu za vsako vrsto (skupino) odpadkov.
Opomba: Označeni znaki pomenijo: nosite posebne zaščitna oblačila v primeru nevarnih snovi!
Kot primer smo navedli 8 različnih vrst oz. skupin odpadkov 8, sedaj pa bi vam radi predstavili, kaj lahko s temi
različnimi materiali naredimo. Poleg tega bi vam radi pokazali, kateri ukrepi za varstvo in varovanje zdravja pri delu so
obvezni, ko imamo opravka s temi različnimi vrstami gradbenih odpadkov:

1. izdelek

Glavni elementi

Okno

1.
2.
3.
4.

Kit
Steklo
Les
Kovinski ročaj

Specifična tveganja pri
delu z materialom

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO
Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega orodja
Zdrs, padec, rušenje predmeta
Stik z ostrimi predmeti
Vdihavanje delcev/hlapov
Delo na višini
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji
Ves čas

Čelada
Ves čas

Zaščitna
maska
Prašenje
(ni azbesta)

Odsevna
oblačila
Po potrebi
(promet, …)

Varovalne
rokavice
Pri uporabi
el. orodja

Delovna
obleka
Ves čas

Zaščita sluha
Pri uporabi el.
orodja

Varovalna
očala
Pri uporabi
določenega
el. orodja
Druga:

Zaščita
dihal
Azbest,
močno
prašenje

Varnostni pas z
vrvjo
Nezavarovana
višina

V enem izdelku torej v tem primeru najdemo 4 različne materiale. V tem
primeru (in tudi v drugih primerih) moramo raziskati, kateri materiali sestavljajo
izdelek in pri tem oceniti njihovo starost, ki je podlaga za ugotavljanje, če ti
materiali vsebujejo nevarne snovi (kot je npr. azbest). Še posebej v zgodnjih
60ih, 70ih in 80ih letih je bil azbest sestavni del okenskega kita. To sicer ni nujno,
lahko pa je to dejstvo, zato moramo okenski kit iz starih hiš pregledati in z njimi
previdno ravnati! Steklo, lesene okvirje in kovinski ročaj moramo ločiti in kot
take jih lahko vključimo gospodarski cikel, kot kaže slika.

Viri fotografij v osmih tabelah so že opredeljeni v poglavju 5.4 Primeri gradbenih odpadkov oziroma odpadkov iz rušenja, zato jih nismo še enkrat
navajali.
8

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA.
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SIEPPKA2-SSA

OUT 3.2 – WP3, SKILLCO green skill, str. 37

2. izdelek
Talna obloga

Glavni elementi
1.
2.

Talna obloga
Lepila
UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Specifična tveganja pri
delu z materialom

▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega orodja
Vdihavanje delcev/hlapov
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba osebne
varovalne opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalne
rokavice

Zaščita
sluha

Varovalna
očala

Zaščita
dihal

Ves čas

Ves čas

Pri uporabi
el. orodja

Pri uporabi
el. orodja

Pri uporabi
določenega
el. orodja

Azbest,
močno
prašenje

Druga:

Zaščitna
maska

Odsevna
oblačila

Delovna
obleka

Prašenje

Po potrebi

Ves čas

(ni azbesta)

(promet, …)
Še posebej v starih hišah so bile talne obloge popolnoma povezane s
tlemi. To pomeni večjo delovno obremenitev pri odstranitvi in večjo
pozornost na sestavine v lepilu. Tudi tukaj obstaja tveganje, da stara
lepila vsebujejo azbest, poleg drugih snovi. V primeru, da vezivo
vsebuje azbest, moramo slediti posebnim navodilom in ukrepom!
Lepila, ki vsebujejo azbest morajo biti ločena v posebnih vrečah. V
primeru najdbe (identifikacije) nevarnih snovi, je obvezna uporaba
posebne osebne varovalne opreme in zaščitne obleke! To previdnostno
načelo velja na splošno pri rokovanju z gradbenimi odpadki! Ponovno
velja tudi, da morajo biti vsi odpadni gradbeni materiali ločeno
odstranjeni in prav tako tudi ločeno odloženi. Talna obloga spada v
kategorijo “ostali odpadki” in običajno konča v sežigalnici.

Delo z azbestom in zakonodaja in drugi koristni spletni naslov:
http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/organizacija_irsd/inspekcija_nadzora_varnosti_in_zdravja_pri_delu/nadzor_v
arnosti_na_zacasnih_in_premicnih_delovnih_mestih/delo_z_azbestom/ [9]

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA.
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SIEPPKA2-SSA

OUT 3.2 – WP3, SKILLCO green skill, str. 38
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Varnost-in-zdravje-pridelu/azbest [10]
3. izdelek

Glavni elementi

Beton

1.
2.

Betonski bloki
Okvir za okrepitev
UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Specifična tveganja pri
delu z materialom

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega in pnevmatskega orodja
Zdrs, padec, rušenje predmeta
Stik z ostrimi predmeti
Vdihavanje delcev
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalne
rokavice

Zaščita
sluha

Varovalna
očala

Zaščitna
maska

Ves čas

Ves čas

Ves čas

Pri
uporabi el.
orodja

Pri uporabi
določeneg
a el. orodja

Manjše
prašenje

Druga:

Zaščita dihal

Odsevna
oblačila

Močno
prašenje

Po potrebi

Delovna
obleka
Ves čas

(promet, …)
Izkopljite dele talne plošče stare Skillco hiše in betonske bloke ločite v
kontejner. Pomislite na še vedno skrite armaturne palice! Tudi te
moramo primerno ločiti. Čeprav sodobni drobilniki betona
prepoznavajo železne dele v preostalem betonu, zato celotnih
armaturnih kletk ne bi smeli več vključiti. Zdrobljen beton je lahko tudi
del gospodarskega cikla in ga lahko vzamemo kot nasutje pri polaganju
instalacij.
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4. izdelek
Stari ostanki dvojne
stene z izolacijskim
materialom in
lesenimi oporniki

Glavni elementi
1.
2.
3.

Fasadna opeka
Opeka
Izolacijske plošče iz vlaken
UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Specifična tveganja
pri delu z materialom

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega in pnevmatskega orodja
Zdrs, padec, rušenje predmeta
Stik z ostrimi predmeti
Vdihavanje delcev
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalne
rokavice

Zaščita
sluha

Varovalna
očala

Zaščitna
maska

Ves čas

Ves čas

Ves čas

Pri
uporabi el.
orodja
Druga:

Pri uporabi
določenega
el. orodja

Manjše
prašenje
(opeka)

Zaščita dihal

Odsevna
oblačila
Po potrebi
(promet, …)

Delovna
obleka
Ves čas

Po potrebi
(promet, …)

Ves čas

Močno
prašenje
(vlakna od
izolacije,
azbest)
Močno
prašenje
(vlakna od
izolacije,
azbest)

Ti odpadki bodo nastali z odstranitvijo zunanjih sten ali predelnih sten, v
tem primeru fasadna opeka ni potrebna. V Sloveniji se lahko gradbeni
odpadki odlagajo v posebnih centrih za recikliranje. Sprejmejo le selektivno
zbrane gradbene materiale in odpadke iz rušenja objektov (za posamezne
vrste odpadkov je možno zbiranje tudi pri več različnih centri npr. za
mavec, les ipd.). Odpadke ki vsebujejo mavec (npr. mavčne plošče,
betonski bloki) in onesnaženi odpadki (npr. z oljem, katranom, bitumen,
barve, laki, lepila, nitro razredčila), ne sprejemajo v centrih za recikliranje,
ampak v Centrih za onesnažene odpadke oz. v posebnih centrih za
gradbene odpadke.
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Odpadki mineralne volne, ki nastanejo med inštalacijo (vgradnjo), razstavljanjem oz. prenovo objektov, morajo biti
ločeni od ostalih odpadkov, prav tako pa jih moramo ločeno tudi odlagati! Mineralni gradbeni odpadki vključujejo
beton, estrihe, kamne, opeke, ploščice, tlakovce, plovec, gramoz, steklene prizme, silikatne opeke in pesek.
Prosimo, informirajte se o možnostih odlaganja odpadkov v vašem kraju, občini, regiji oz. državi. Še posebej to velja za
gradbena podjetja, ki proizvajajo gradbene odpadke v večjih količinah. Za njih velja, da morajo gradbene odpadke
odlagati pri posebnih in večjih ponudnikih storitev predelave odpadkov.
Bolj podrobno bomo o izolacijskem materialu (npr. o tistem, ki se nahaja znotraj dvojnih sten), govorili v nadaljevanju
tega priročnika. Še posebno pozornost bomo namenili izolacijskim ploščam iz naravnih vlaken, ki jih bomo predstavili z
namenom poudarka zelene filozofije ‘ZELENIH SPRETNOSTI’.

5. Izdelek

Glavni elementi

Stari mavčni elementi

1: Gradbeni materiali na osnovi mavca
UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Specifična tveganja
pri delu z materialom

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega orodja
Zdrs, padec, rušenje predmeta
Stik z ostrimi predmeti
Vdihavanje delcev
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalne
rokavice

Zaščita
sluha

Varovalna
očala

Zaščitna
maska

Ves čas

Ves čas

Ves čas

Pri uporabi
el. orodja

Pri uporabi
določenega
el. orodja

Manjše
prašenje
(opeka)

Druga:

Zaščita dihal

Odsevna
oblačila

močno
prašenje
(vlakna od
izolacije,
azbest)

Po potrebi

Delovna
obleka
Ves čas

(promet, …)
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Odpadke, ki vsebujejo mavec (npr. mavčne plošče, betonski bloki) in
onesnaženi odpadki (npr. z oljem, katranom, bitumen, barve, laki, lepila, (nitro)
razredčila), ne sprejemajo v centrih za recikliranje, ampak v Centrih za
onesnažene odpadke oz. v posebnih centrih za gradbene odpadke.
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6. izdelek

Glavni elementi

Stari ostanki in oporniki kot tudi stare kovinske cevi za
ogrevanje

1-2

UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO
Specifična tveganja
pri delu z materialom

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega orodja
Zdrs, padec, rušenje predmeta
Stik z ostrimi predmeti
Vdihavanje delcev
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalne
rokavice

Zaščita
sluha

Varovalna
očala

Zaščitna
maska

Ves čas

Ves čas

Ves čas

Pri uporabi
el. orodja

Pri uporabi
določenega
el. orodja

Manjše
prašenje

Druga:

Zaščita dihal

Odsevna
oblačila

močno
prašenje
(azbest)

Po potrebi

Delovna
obleka
Ves čas

(promet, …)
Kovinske odpadke lahko prodamo. Veliko podjetij, ki se ukvarja z
rušenjem stavb zasluži s prodajo kovinskih ostankov kovinskim
odlagališčem in predelovalnim obratom. Vendar moramo biti pazljivi,
kovinski ostanki ne smejo vsebovati primesi kakršnih koli drugih
odpadkov, na primer ostankov ometa ali betona. Ločevanje teh
odpadkov je ključno. Opozorilo: stare cevi so lahko prevlečene z
azbestom!
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7. izdelek

Glavni element

Grmovje in deli dreves

1: zeleni odpad
UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Specifična tveganja
pri delu z materialom

▪
▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega in motornega orodja
Zdrs, padec, rušenje predmeta
Stik z ostrimi predmeti
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalne
rokavice

Zaščita
sluha

Zaščita
obraza

Odsevna
oblačila

Ves čas

Ves čas

Ves čas

Pri uporabi
motornega
orodja

Pri uporabi
motornega
orodja

Po potrebi
(promet,
…)

Druga:

Delovna
obleka
Ves čas
Odpadke z zelenih površin moramo odlagati na kompost oz. v obrat za
kompostiranje. Ob tem je treba biti pazljiv, da na kompost ne
odlagamo plastičnih cvetličnih loncev in plastičnih vrečk, saj le-te
seveda niso razgradljive, razen v primeru ko so narejeni iz
biorazgradljivih polimerov na osnovi škroba . V primeru, da želite na
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kompost odvreči snop drevesnih vej, jih povežite z ličjem in ne z vrvjo
ali s plastičnim kablom!
Druga možnost je, da veje zdrobite in tako pridobite zdrobljeno lubje s
katerim lahko prekrijete poti na vrtu ali ga uporabite kot zastirko.

8. izdelek

Glavni elementi

Stari kabli

1.
2.

Kovina
Plastični ovoj

UKREPI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO
Specifična tveganja
pri delu z materialom

▪
▪
▪
▪

Prenašanje bremen
Uporaba el. ročnega orodja
Stik z ostrimi predmeti
Zdrsi, spotiki, padci oseb

Obvezna uporaba
osebne varovalne
opreme
Varovalni
čevlji

Čelada

Varovalna
rokavice

Varovalna
očala

Ves čas

Ves čas

Ves čas

Pri uporabi
določenega
el. orodja

Druga:
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Delovna
obleka
Ves čas

Odsevna
oblačila
Po potrebi
(promet,
…)
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Kovinske odpadke je lahko prodati. Podjetja, ki se
ukvarjajo z rušenjem stavb, zaslužijo s prodajo kovinskih
odpadkov ali z elektroinštalacijskimi kabli.

Sedaj, ko smo vas seznanili z različnimi vrstami gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov ter s
potrebno osebno varovalno opremo (OVO), bi vam radi predstavili še izolacijske materiale oz. snovi iz katerih so
sestavljeni in kakšno je pravilno ravnanje z njimi oz. kako se jih na ustrezen način reciklira. Odgovorite na
vprašanja kviza in testa v nadaljevanju tega priročnika, ter s tem preverite, kaj ste se naučili. Ker je še posebej
pomembno znati pravilno ravnati z novimi in starimi materiali iz umetnih vlaken, upoštevajte, da je lahko
ravnanje z nekaterimi starimi izolacijskimi proizvodi zelo nevarno. Iz tega razloga vam v nadaljevanju
predstavljamo nekaj zaščitnih ukrepov bolj podrobneje. Skupina nevarnih sestavin je veliko večja v ploščah iz
umetnih vlaken kot v izolacijskih ploščah iz naravnih materialov, zato bomo najprej predstavili definicijo umetnih
materialov.

9

Podrobno o ravnanju z izolacijskimi materiali

9.1 Definicija umetnih vlaknenih izolacijskih plošč
Umetna mineralna vlakna (v nadaljevanju UMV) so velika skupina umetno proizvedenih anorganskih vlaken. UMV so
umetno proizvedena vlakna iz talin stekla, kamnin ali žlindre z vlečenjem, pihanjem ali centrifugiranjem. Med drugim
se uporabljajo kot izolacijski material (npr. za zaščito pred vročino, mrazom ali ognjem) v stanovanjskih in poslovnih
stavbah.

Slika 32: Izolacijski material [5]

UMV so anorganska sintetična vlakna, med katera spadajo naslednje skupine:
•
•
•
•

mineralna volna (steklena volna, kamena volna, žlindrna volna)
tekstilna steklena vlakna
visokotemperaturna volna (npr. aluminijasta silikatna vlakna, včasih imenovana keramična vlakna)
vlakna za posebno uporabo (steklena mikrovlakna)

Mineralna volna in tekstilna steklena vlakna predstavljajo približno 95 % proizvodnje umetnih mineralnih vlaken,
aluminijasta silikatna vlakna in steklena mikrovlakna pa 5 %. Pridobivamo jih iz mineralne taline preko različnih šob ali
centrifugalnih procesov. Sestava silikatne taline za proizvodnjo UMV se razlikuje glede na želen končni izdelek.
Tudi UMV se uporabljajo za podobne namene kot azbest. Od prepovedi azbesta dalje se je uporaba umetnih
mineralnih vlaken kot nadomestilo občutno povečala.
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Značilnosti umetnih mineralnih vlaken so:
•
•
•
•
•

negorljivost
zelo dobra toplotna in zvočna izolativnost
lahko jih tkemo (tekstilna steklena vlakna)
odpornost na visoko temperaturo
razmeroma odporna na vodo in kemikalije.

Ob rokovanju z UMV se lahko izločajo škodljiva vlakna, ki so lahko rakotvorna, kar je odvisno od njihove velikosti in
sestave.
Izolacijski materiali iz mineralne volne so sestavljeni iz:
•
•
•

vsaj 90 % umetnih mineralnih vlaken
do 7 % sintetične smole, izdelane iz fenola, sečnine, formaldehida in veziv na osnovi biorazgradljivih spojin
približno 1 % olj in drugih aditivov, npr. vodoodpornih materialov

Sintetično smolo v mineralni volni sušijo v toku vročega zraka, pri čemer so iz produkta odstranjene hlapne
komponente (kot sta formaldehid in fenol). Utrjena sintetična smola (npr. bakelit) ostane v izolacijskem materialu.
Izolacijski materiali iz mineralne volne ne vsebujejo azbesta ali kremenovega prahu.
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9.2 Poznavanje škodljivega delovnega okolja in materialov ter pravilna oprema za zdravje in
varnost pri delu
Nevarnost za zdravje in zaščita
Povprečna dolžina vlaken steklene in kamene volne, vsebovanih v izolacijskih materialih, je nekaj centimetrov,
povprečen premer pa 3–5 mikrometrov. Večinoma jih zaradi njihove dolžine ne moremo vdihniti. Vendar pa se lahko
med pakiranjem ali predelavo tudi sprostijo v zrak in tako zaidejo v pljuča!
Pri ravnanju z izolacijskimi materiali iz mineralne volne se lahko zaradi vlaken pojavi mehansko draženje kože. To
povzročijo groba vlakna (s premerom več kot 5 mikrometrov), ki lahko zaradi svoje togosti prodrejo v kožo in
povzročijo neprijetno draženje (srbenje). Ko pa so izolacijski materiali iz mineralne volne v uporabi dalj časa, pride do
prilagoditve. Kljub stalni izpostavljenosti vlaknom se srbečica umiri. Vendar pa še vedno ostaja tveganje vnetja.
Obstoječe težave s kožo se lahko poslabšajo ob uporabi izdelkov iz mineralne volne.
Ni znano, da bi vlakna steklene in kamene volne povzročale alergijske reakcije, vendar pa so za alergične bolnike lahko
problematični aditivi v izolacijskih materialih iz mineralne volne.
Med obdelavo se sprošča prah. Prah izolacijskih materialov iz mineralne volne lahko povzroči draženje oči ravno tako
kot kateri koli drug mineralni prah.
Lahko se pojavijo začasna vnetna draženja velikih dihalnih poti, grla in nosne sluznice. Še posebej rušenje, tj.
destruktivno odstranjevanje izolacijskih materialov iz mineralne volne, lahko povzroči znatno onesnaženje s prašnimi
delci.
Posledica teh izpustov prahu je – kot pri vseh vrstah prahu – da poškodujejo oz. poslabšajo delovanje dihalnih
organov.
Vlakna vseh vrst lahko povzročijo raka, če so dovolj dolga in ozka (določene dolžine in premera) in imajo določeno
odpornost v telesu.
Teh vlaken ne moremo videti s prostim očesom, so pa v večjih koncentracijah prisotna v zraku, ki ga dihamo na
delovnem mestu, ko z izolacijskimi materiali iz mineralne volne delamo nepravilno in v neskladju s temi navodili. V
izogib draženju kože in dihal je nujno nositi zaščitno obleko in zaščitno masko.
Za razliko od vlaken azbesta, ki se delijo po dolžini in posledično postajajo ožja in vse bolj nevarna, se vlakna steklene
in kamene volne lomijo počez oz. prečno in postajajo vse krajša. Ker premer ostaja enak, delci postajajo vse manjša
zrna prahu, njihov vpliv pa postane primerljiv z delci katerega koli prahu.
Odpornost vlaken je pomembna, ker morajo za to, da povzročijo raka, v pljučih ostati nekaj časa. Kakor hitro se vlakna
iz pljuč odstranijo, raztopijo ali celo razlomijo v več delov, ki niso več v obliki vlaken, ker so ta prekratka, niso več
rakotvorna.
Vlakna mineralne volne imajo nizko odpornost, ki ni primerljiva z odpornostjo azbesta!
Študije o biološki obstojnosti (biopersistenca) so pokazale, da se vlakna steklene in kamene volne, ki jih proizvedemo
danes, po manj kot 40 dneh razlomijo za več kot polovico (t. i. polovično življenje). Po drugi strani ima “stara”
mineralna volna krajšo življenjsko dobo za več kot nekaj sto dni, moder azbest pa ima vzdržljivost kar več kot 100 let!
Ocena oz. ovrednotenje vlaken temelji predvsem na odpornosti/topnosti. V Nemčiji se v ta namen uporablja kemična
sestava in/ali biološka odpornost, ki jo določajo s poskusi na živalih.

Slika 33: Pljuča [6]
Slika 34: Draženje kože (srbečica) [6]
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9.3 Pravilno ravnanje z odpadki po identifikaciji potencialno kontaminiranih gradbenih
odpadkov (primer iz Nemčije)
Za gradbene proizvode, ki so bili vgrajeni v Nemčiji pred letom 1996, moramo predpostaviti, da lahko predstavljajo
nevarnost za nastanek raka pri ljudeh. Ta sum za nastanek raka je mogoče zavreči le s posameznimi dokazi. Leta 1996
so bili v Nemčiji že proizvedeni izdelki iz mineralne volne, ki naj bi bili neškodljivi. Ravnanje s temi produkti ne zahteva
posebnih ukrepov, razen minimalnih zahtev za ravnanje s temi materiali. V produktih, ki so bili nameščeni pred letom
1996, pa vedno obstaja potencialna nevarnost za nastanek raka pri ljudeh ob neustreznem ravnanju s tem materialov
(npr. pri rušenju, prenovi ipd.).
Od 1. junija 2000 se v Nemčiji lahko predelujejo le novi izdelki, ki naj bi bili neškodljivi v skladu z Aneksom IV, št. 22,
Uredbe o nevarnih snoveh (Hazardous Substance Ordinance).
Nujni ukrepi za ravnanje temeljijo na ovrednotenju vlaken.
Posebni ukrepi, ki so več kot le minimalni ukrepi za varovanje, so potrebni le pri delu z vlakni, za katera obstaja sum da
ob neustreznem ravnanju s tem materialom lahko povzročajo raka.
Kaj moramo storiti?
Pred začetkom dela morajo delodajalec ali njegovi predstavniki v sklopu ocene tveganja pri delu določiti stopnjo
nevarnosti vlaken. Poleg tega je treba pri določanju ukrepov za varno delo upoštevati tudi naravo in obseg dela.
Delodajalec ali njegovi predstavniki morajo poskrbeti, da se potrebni varovalni ukrepi, odvisni od nevarnosti, tudi
izvajajo. Ocena tveganja mora biti dokumentirana pred začetkom dela.
Varovanje zdravja
Upoštevati je treba minimalne varovalne ukrepe, za zašito delavcev pred prahom in vlakni kamene volne, ki so sicer
neškodljiva.
Uporaba minimalnih varovalnih ukrepov še posebej ščiti pred poškodbami dihalnih organov in draženjem kože zaradi
vlaken mineralne volne.

Slika 35: Prikaz nepravilnega ravnanja s potencialno kontaminiranimi odpadki [5]

Upoštevajte spodaj našteta dejstva v izogib kakršnim koli tveganjem za zdravje pri delu z UMV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prednost imajo predhodno izdelani izolacijski materiali iz mineralne volne.
Zapakiran izolacijski material naj se razpakira na mestu vgraditve.
Ne zavreči materiala!
Ne uporabljati hitro vrtečih žag brez lokalnega odsesavanja.
Mineralne volne ne trgati, rezati jo z nožem in škarjami.
Ne odpihovati prahu s stisnjenim zrakom ali pihalnikom, oziroma ne pometati na suho.
Uporabljajte industrijske sesalnike (kategorije M), ali prah očistite z mokro krpo.
Ohranjati red in čistočo na delovnem mestu. Zbrane odpadke shraniti v za to namenjene smetnjake,
zabojnike, plastične vrečke ali v drugo za to namenjeno embalažo.
Nositi ohlapna, zaprta celo telesna delovna oblačila in npr. varovalne rokavice iz usnja ali bombaža s prevleko
iz nitril kavčuka.
Po končanem delu gradbeni prah izprati s sebe s tekočo vodo.
Pri delu na prostem in ob prisotnosti prašenja, delati s hrbtom obrnjenim proti vetru.
Prezračevanje na delovišču mora biti dobro, obenem pa ne sme povzročati vrtinčenja prahu!

Programme Erasmus+, Key Action 2, Sector skills alliances at EACEA.
Grant agreement: 2016-2864/001-001, project no. 575824-EPP-1-2016- 1-SIEPPKA2-SSA

OUT 3.2 – WP3, SKILLCO green skill, str. 49

Slika 36: Zračni filter in sesalnik za delo z azbestom v zaprtih prostorih [5]

Prepoved uporabe starih proizvodov (izolacijskih materialov iz mineralne volne)
Od 1. 6. 2000 velja prepoved uporabe “starih” izolacijskih materialov iz mineralne volne. Zaradi prepovedi uporabe je
ravnanje s “starimi” izolacijskimi materiali iz mineralne volne možno in dovoljeno le pri razstavljanju, rušenju,
vzdrževanju in popravilih.
Zaradi prepovedi uporabe se odstranjeni “stari” izolacijski materiali iz mineralne volne ne smejo ponovno vgraditi. Iz te
prepovedi ponovne vgraditve so izključeni le izolacijski materiali iz mineralne volne, odstranjeni med vzdrževalnimi
deli, pri katerih pričakujemo nično ali zelo nizko izpostavljenost vlaknom (kategorije izpostavljenosti E1 v tabelah 1 in
2, ki je predstavljena v nadaljevanju).
Kaj storiti, če nimamo informacij o gradbenem materialu?
Če ni informacij o oceni vlaken – v praksi je to pravilo pri delu z vgrajenimi izdelki – je potrebno vedno predvidevati, da
so v uporabi “stari” izolacijski materiali iz mineralne volne, ki lahko predstavljajo tveganje za nastanek raka.
Takšna ocena vgrajenih izdelkov ni pokazatelj nujne odstranitve. Vendar pa je, v kolikor ni mogoče določiti stopnje
kontaminacije vlaken, pri delu treba upoštevati celoten nabor ukrepov ob izpostavljenosti TRGS 521 (Technical Rules
for Hazardous Substances), kategorija 3 (v Nemčiji).
Vendar pa so izkušnje pokazale, da ti ukrepi ne veljajo za opravila, pri katerih je zelo malo vlaknastega prahu ali pa ga
sploh ni.
TRGS 521 je praktična podlaga o obsegu varovalnih ukrepov glede ravnanja s “starimi” materiali iz mineralne volne v
Nemčiji.
Vsebuje seznam dejavnosti tako za sektor “gradbene konstrukcije” kot za sektor “tehnične izolacije”, katerim so
določene kategorije izpostavljenosti.
Razredi izpostavljenosti9
Potrebni varovalni ukrepi za dejavnosti z nameščenimi izdelki iz mineralne volne so osnovani na stopnji
izpostavljenosti delavcev prahu na delovnem mestu (kategorije izpostavljenosti).
Kategorija izpostavljenosti E1 vključuje dejavnosti, kjer so ob upoštevanju opisanih varovalnih ukrepov izkušnje
pokazale, da je izpostavljenost prahu nizka ali neobstoječa.
Kategorija izpostavljenosti E2 vključuje dejavnosti, kjer se ob upoštevanju opisanih varovalnih ukrepov pričakuje nizka
do srednja izpostavljenost prahu, odvisno od vrste dejavnosti.
Kategorija izpostavljenosti E3 vedno velja za dejavnosti, ki niso navedene v tabeli 1 ali 2, in dejavnosti, ki se po stopnji
izpostavljenosti ne ujemajo s kategorijo izpostavljenosti E2.
Na sledečih straneh so dejavnostim določene zgoraj naštete kategorije izpostavljenosti. Tabeli razlikujeta med
dejavnostmi s “tehnično izolacijo” (tabela 1) in dejavnostmi z “gradbeno konstrukcijo” (tabela 2).
DODATNO UČNO GRADIVO (SKILLCO YOU TUBE CHANNEL ali aplikacija SKILLCO)
Izobraževalni video “Pravilno ravnanje z gradbenim odpadnim materialom” (Correct Handling with Construction Waste
material) kaže nekaj pozitivnih primerov, kako odstraniti različne UMV materiale.

9 https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-521.pdf?__blob=publicationFile [11]
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Tabela 6: Razredi izpostavljenosti [11]

3.1.1 Dejavnosti – tehnična izolacija (1)
1

Razred
izpostavljenosti

Demontaža/montaža ovojev ali ulitih delov, npr. ovijanje pločevine,
ne da bi odstranili izolacijski material

1.2

v primeru, da mehanizacija ali deli mehanizacije niso izpostavljeni visokim
temperaturam
v primeru, da so mehanizacija ali deli mehanizacije izpostavljeni visokim
temperaturam

2

Demontaža/montaža izolacijskih inštalacij,

1.1

E1
E2

odstranljivih izolacij ali izolacij z ovojem, npr:
kapice ali kapuce
pokrovi ali jaški
inštalacije, narejene s prevlečeno tkanino iz steklenih vlaken, npr. na
ventilih, razširitvenih sklepih in drugih inštalacijah

2.2

v primeru, da mehanizacija ali deli mehanizacije niso izpostavljeni visokim
temperaturam
v primeru, da so mehanizacija ali deli mehanizacije izpostavljeni visokim
temperaturam

3

Demontaža/montaža zvočnih elementov (zvočnih kapsul, cepilnikov,

2.1

E1
E2
E1

ograd) z vložki izolacije iz mineralne volne in notranje obloge
narejeno iz steklene volne, perforirane prevleke ipd.

4

Demontaža/montaža izolacijskih materialov na npr. cevovodih in
ventilacijskih kanalih

4.1
4.1.1

v primeru, da mehanizacija ali deli mehanizacije niso izpostavljeni visokim
temperaturam
v dobro prezračenih sobah ali zunaj in pri demontaži/montaži manj kot 20
m2 izolacijskega materiala

4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

E2

v dobro prezračenih sobah ali zunaj in pri demontaži/montaži manj kot 1 m2
izolacijskega materiala
E1
v ozkih in slabo prezračenih sobah in pri demontaži/montaži manj kot 1 m2
izolacijskega materiala
v primeru, da mehanizacija ali deli mehanizacije niso izpostavljeni visokim
temperaturam

E2

v dobro prezračenih sobah ali zunaj

E2

zunaj in pri demontaži/montaži manj kot 20 m2 izolacijskega materiala

E1

v dobro prezračenih sobah in pri demontaži/montaži manj kot 3 m2
izolacijskega materiala

E1

v ozkih in slabo prezračenih sobah in pri demontaži/montaži manj kot 3 m2
izolacijskega materiala

E2
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4.2.5

v ozkih in slabo prezračenih sobah in pri demontaži/montaži manj kot 1 m2
izolacijskega materiala

3.1.2 Dejavnosti – gradbena konstrukcija (2)

E1

Razred izpostavljenosti

1.
Delo na zunanjih zidovih, poševnih strehah in ravnih strehah

1.1
Odstranjevanje ometa, predsten, strešne kritine ali vodoodporne kritine za ravno
streho z razkritjem oz. razgalitvijo izolacijskega materiala

1.1.1 ne da bi demontirali izolacijski material
1.1.2

E1

pri demontaži/montaži izolacijskega materiala (med delom na zunanjih stenah, kjer
delovno mesto ni zaprto z nepredušnimi folijami/zaporami ali s plastično folijo)

E2

pri demontaži/montaži manj kot 20 m2 izolacijskega materiala, npr. za inšpekcijska
dela ali namestitev oken, vrat, strešnih odprtin (npr. svetleče kupole, ang. skylight
domes), antenskih drogov ipd.

E1

1.1.3

2.

Delo na kompozitnih temperaturno-izolacijskih sistemih z razkritjem oz. razgalitvijo
izolacijskih materialov

2.1
pri demontaži/montaži izolacijskih materialov (med delom na delovnem mestu, ki je
zaprto z nepredušno folijo/zaporo ali s plastično folijo)

E2

2.2

pri demontaži/montaži manj kot 20 m2 izolacijskega materiala

E1

3.

Delo na notranjih zidovih (ločilni zidovi …)

3.1
3.2
3.3

ne da bi demontirali izolacijski material

E1

pri demontaži/montaži izolacijskega materiala

E2
E1

4

Delo na stropnih oblogah in spuščenih stropih

pri demontaži/montaži manj kot 3 m2 izolacijskega materiala, npr. za namestitev
stikal, vrat, vtičnic, luči ipd.

4.1
odpiranje posameznih predelov stropa za vzdrževalno in pregledovalno delo
E1
4.1.1 pri demontaži/montaži kaset z vstavljenimi izolacijskimi ploščami
4.1.2 pri odstranjevanju/nameščanju lameliranih ali varjenih izolacijskih plošč, nameščenih E1
ali fiksiranih na spodnjo stran stropa

4.1.3 pri demontaži/montaži vstavljenih ali nameščenih nezavarovanih izolacijskih plošč ali E2
podlog
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4.1.4 pri demontaži/montaži vstavljenih ali nameščenih nezavarovanih izolacijskih plošč v

E1

velikosti manj kot 3 m2

4.2
delo na spuščenih stropih, npr. za polaganje kablov, cevi …

4.2.1 pri stropih z nameščenimi zavarovanimi izolacijskimi materiali

E1

(lameliranje/pokrivanje)
E2
E2

4.2.2
za strope z nezavarovano izolacijo in delo na področju spuščenega stropa

5

Delo na plavajočih estrihih

5.1
5.2
5.3

ne da bi demontirali izolacijski material

E1

pri demontaži/montaži izolacijskega materiala

E2

pri demontaži/montaži manj kot 3 m2 izolacijskega materiala

E1
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9.5 Ravnanje s “starimi” izolacijskimi proizvodi
Dejavnosti s kategorijo izpostavljenosti E1 zahtevajo naslednje ukrepe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vključiti dejavnosti s staro mineralno volno v register škodljivih snovi izvoznega podjetja (tj. enkrat povezano
s podjetjem in gradbišči - neodvisno).
Brezprašna obdelava in čiščenje s čim manj prašenja. Ne trgati materiala, ampak ga rezati kar najbolj
previdno, npr. z nožem ali s škarjami.
Pri odstranjevanju ne uporabljati hitro vrtečega motornega orodja (žag) brez odsesavanja.
Ne zavreči odprtega materiala.
Zagotoviti dobro prezračevanje na delovnem mestu. Izogniti se vrtinčenju prahu. Vzdržujte red in čistočo na
delovnem mestu.
Ne pihati stran prahu ali prašnih ostankov s stisnjenim zrakom in jih ne pometati (na suho). Namesto tega
uporabiti industrijski sesalnik (vsaj kategorije M), da se jih pobere, ali jih očisti z mokro krpo.
Odpadke označiti in zapakirati čim bolj neprepustno za prah na mestu izvora. Za prevoz uporabiti zaprte
zabojnike (npr. zabojnike/koše, neuničljive vrečke (ki se ne raztrgajo), velike vreče).
Nositi ohlapna, zaprta celo telesna delovna oblačila in npr. varovalne rokavice iz usnja ali bombaža s prevleko
iz nitril kavčuka.
Po končanem delu izprati gradbeni prah na koži s tekočo vodo.
Tisti z občutljivo kožo naj po končanem delu uporabijo izdelke za nego kože.
Izdelati priročnik za uporabo.
Navodila zaposlenim.

Slika 37: Vreča za odpadke iz umetnih mineralnih vlaken [5]

Vsi ukrepi kategorije izpostavljenosti E1, dodatni za E2:
•
•
•
•

Če je možno namestiti zračno zaporo neposredno pri izvoru oz. izhodu prahu mineralnih vlaken
Za čiščenje uporabiti industrijski sesalec (vsaj kategorija prahu M).
Redno vzdrževati in servisirati prezračevalne sisteme.
Z organizacijskimi ukrepi za varno delo omejiti število izpostavljenih delavcev.

Slika 38: Pravilno upravljanje odstranjevanja odpadkov [12]

•

Slika: 39: Industrijski sesalec [6]

Delavcem je potrebno zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo.
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o
o
o

Zaščita dihal: - pol-/četrtobrazna maska s filtrom P2 ali polobrazna maska s filtrom FFP2 ali filtrirna
naprava s sesalnikom TM 1P.
Zaščita rok: varovanje rokavice.
Zaščitna oči: varovalna očala, še posebno, ko se izvaja dela nad višino glave.

Slika 40: Različne vrste zaščitnih mask [12]

•
•
•
•
•

Stare izolacijske proizvode zaščititi s prevleko iz folije, če čiščenje ni mogoče.
Vse zapakirati tako, da ne prepušča prahu.
Prepovedano kajenje/njuhanje na delovnem mestu.
Zagotoviti prostor za umivanje s tekočo vodo.
Ukrepi za varovanje zdravja

Vsi ukrepi kategorij izpostavljenosti E1, E2, dodatni za E3:
•
•
•
•
•

Prepoved zaposlitve mladoletnim.
Obvezno nošenje osebne varovalne opreme.
Preventivni ukrepi glede zdravja (dihalni aparat G 26).
Čiščenje ali odstranitev varovalne obleke.
Ločene garderobne omare za vsakdanja in delovna oblačila, umivalnica s tuši

Novi, neškodljivi produkti
Delavci morajo upoštevati minimalne varovalne ukrepe, da so zaščiteni pred prahom vlaken steklene in kamene volne,
ki so sicer neškodljiva v primerjavi z žlinderno volno. Uporaba minimalnih varovalnih ukrepov še posebej ščiti pred
poškodbami dihal in dražilnimi učinki vlaken.
•
•
•

Prednost imajo vnaprej izdelani izolacijski materiali iz mineralne volne. Te lahko dobavi proizvajalec ali pa se
režejo centralno na gradbišču.
Zapakirani izolacijski materiali naj se odpirajo samo na delovnem mestu.
Ne zavreči neuporabljenega odpadnega materiala.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne uporabljajte hitro vrtečih motornih orodij (žag) brez odsesavanja.
Rezati na trdni površini z nožem ali s škarjami, ne trgati.
Zagotoviti dobro prezračevanje na delovnem mestu. Izognite se vrtinčenju prahu.
Ne pihati stran prahu ali prašnih ostankov s stisnjenim zrakom ali s pometanjem (na suho). Namesto tega
uporabiti industrijski sesalnik (kategorija M) ali očistiti z mokro krpo.
Delovno mesto vzdrževati čisto in ga redno čistiti.
Snovi in odpadke sproti zbirati v primerni embalaži, npr. koše ali plastične vrečke.
Nosite ohlapna, zaprta celo telesna delovna oblačila in npr. varovalne rokavice iz usnja ali bombaža s prevleko
iz nitril kavčuka.
Po končanem delu izprati gradbeni prah s tekočo vodo.
Pri delu na prostem ob prisotnosti prahu delati tako, da ste s hrbtom obrnjeni proti vetru. Prepričati se, da
noben delavec ni v oblaku prahu.

Primer dobrih navodil za ravnanja z izolacijskimi materiali
Na naslednji strani boste našli primer boljših navodil za ravnanje z vgrajenimi izolacijskimi materiali iz mineralne volne
za nemška podjetja.
Navodila za uporabo:
V skladu s 14. členom GefStoffV
(NEMČIJA)

Podjetje:

Datum:

Ravnanje z nameščenimi izolacijskimi materiali iz mineralne volne
(Vlaknasti prahovi, ki lahko povzročajo raka.)

Nevarnosti za ljudi in okolje
Izolacijski materiali iz mineralne volne v tej skupini izdelkov lahko proizvedejo vlakna, ki se lomijo vzdolžno z vlaknom,
ki lahko imajo kancerogeni učinek na pljuča. Vlakna lahko vstopijo v telo z inhalacijo (dihanjem) in škodujejo zdravju.
Večja vlakna ali fragmenti vlaken lahko povzročijo mehansko reakcijo (srbečica) na koži, v zgornjem respiratornem
traktu in v očeh.

Ukrepi za varno delo in pravila ravnanja
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Delajte v okolju s svežim zrakom (okna in vrata naj bodo odprta), vendar ne na prepihu!
Vzdržujte delovno mesto čisto in ga redno čistite (npr. čiščenje z mokro krpo).
Uporabljajte naprave in postopke s čim nižjo stopnjo prašenja. V sobah sesajte ali brišite z mokro krpo namesto
pometanja (sesalec naj bo vsaj kategorije M), ne pihajte s stisnjenim zrakom! Pregradite oz. ločite delovna mesta, na
katerih se lahko sprošča vlaknasti prah, od ostalih delovnih mest in označite: "Ni prehoda za osebe brez dovoljenja!".
Ne zavrzite odpadnega materiala!
-

Izogibajte se stiku z očmi in kožo!

-

Po končanem delu izperite prah z vodo!

-

Zamenjajte oblačila!

-

Izpostavljene dele kože dobro umijte z milom!

-

Če je potrebno, uporabite izdelke za nego kože!

-

Vsakdanja oblačila imejte ločena od delovnih!

-

Upoštevajte delovne omejitve!

Zaščita oči
Pri delu nad glavo in delu, ki povzroča veliko prahu,
uporabite varovalna očala z stransko zaščito!

Zaščita rok
Uporabljajte zaščitne rokavice, npr. iz usnja ali
bombažne rokavice s prevleko iz nitrilnega kavčuka!

Zaščita dihal
Za manjše dejavnosti (E1/E2) je priporočljiva uporaba
pol-/četrtobrazne maske s filtrom P2 ali
polmaske FFP2, ki filtrira delce.
Za obsežnejše dejavnosti in dejavnosti, ki povzročajo veliko prahu (E3),
je zaščita dihal absolutno potrebna!

Zaščita telesa
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Obleka (tipa S) za zaščito pred prahom, ki diha in
je za enkratno ali večkratno uporabo

Ravnanje v primeru nevarnosti

Okvare na napravah za zbiranje prahu ali tekočin takoj javite nadrejenim. Izdelek ni vnetljiv.
Telefonska številka v
primeru nezgode:

________________________________________________________

Prva pomoč

Usposobljen za nudenje
prve pomoči:

Ime:

Po kontaminaciji oči:
Ne drgnite, temveč izperite z veliko vode in poiščite medicinsko pomoč, če je to potrebno!
Pravilno odlaganje
Odpadke že na delovnem mestu zberite v ustrezno embalažo, npr. plastične vrečke.
Stopnja prašenja naj bo čim nižja!
Ko zapirate vrečke z odpadki, ne iztisnite zraka!
Na zapakiran material (odpadke) napišite informacije o vrsti odpadkov
in dopišite "Vsebina lahko sprošča kancerogeni vlaknast prah!”

Podpis delodajalca
_____________________
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9.7 Recikliranje in odlaganje izolacijskih materialov
Da lahko določimo dovoljeni in pravilni način odlaganja, je treba določiti tip odpadka po Evropskem katalogu
odpadkov (EWC – European Waste Catalogue) kamor spada mineralna volna (v primeru odpadka).
Glede na skupni veljavni EWC v EU imajo odpadki iz iztrošene mineralne volne šifro
17 06 03* (zvezdica * označuje nevarne odpadke).
Mineralna volna se v gradbeni industriji uporablja za toplotno izolacijo, za zaščito pred mrazom in ognjem ter za
zvočno izolacijo.
Odpadki iz mineralne volne, ki so nastali pri vgradnji, vzdrževanju ali rušenju zgradb, morajo biti ločeni od ostalih
gradbenih odpadkov, posebej tretirani in odloženi ločeno!
Iztrošeni proizvodi iz izolacijskih materialov del postopka recikliranja za nastanek novih materialov, kot je staro steklo
za proizvodnjo novih steklenic ali drugih posod.

Izdelava in recikliranje umetnih mineralnih in izolacijskih materialov
Kremenčev pesek, natrijev karbonat (soda), apnenec in med 50 % in 70 % odpadnega stekla. Surovine so staljene pri
temperaturi približno 1200 °C v pečeh za taljenje stekla, potem se talina razvlakni in naloži na trak v obliki filca. V
mešanico oz. izdelavo novega izolacijskega materiala se dodajo tudi stara mineralna vlakna.
Uporaba in recikliranje naravnih izolacijskih surovin - lesna volna
Lesna volna je material z dolgo tradicijo. Skozi stoletja se je uporaba tega materiala spreminjala. Lesna volna je
sestavljena iz ohlapnih in naravnih niti lesne volne, ki so lahko zelo tanke in dolge do pol metra. Lesna volna je
predelana na različne načine v samostojne izolacijske kosme ali pa izolacijske plošče.
Lesna volna je mehanično proizveden material, ki je sestavljen iz olupljenega zračno sušenega trdega in mehkega lesa
najvišjih razredov kvalitete (s certifikatom FSC ali PEFC), ki ima – glede na nadaljnjo uporabo – preostalih 13 % vlage.10

Slika 41: Naravni izolacijski material [12]

Za izolacijski material iz lesne volne so niti lesne volne najprej predelane v pliš, iz katerega so kasneje s pomočjo
strjevalcev, kot sta cement ali magnezit, narejene trdne, dimenzionalne stabilne izolacijske plošče. Lesna volna se
lahko uporablja tudi za zapolnitev lukenj, tako da jo vpihujemo v luknje (izolacija sredice).11
Lesna volna se po svojih bioloških, kemičnih in fizičnih lastnostih razlikuje glede na les, ki je bil uporabljen pri izdelavi
lesne volne.12
Da bi bila lesna volna najboljša za namen uporabe, se uporabljajo niti lesne volne različnih vrst. Različne vrste lesa so
pogosto tudi mešane med sabo. Tudi dimenzije, dolžina ali premer niti lesne volne vplivajo na lastnosti lesne volne.13
Primeri uporabe izolacije z lesno volno

10

Vgl. ebda.

11

Vgl. ebda.

12

Vgl. ebda.

13

Vgl. https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/daemmstoffe/holzwolle.html [35]
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•
•
•
•

izolacija kletnega (tudi pritličnega) stropa
izolacija zunanje fasade (primerno za zidovje, lesene okvirje in konstrukcije iz lesenih panelov)
notranja izolacija predelnih sten in stropov
izolacija strehe v obliki izolacije med ostrešnimi tramovi in/ali izolacija pod ostrešnimi tramovi in/ali izolacija
nad tramovi
• izolacija v zidovju z dvojno lupino (nefiksirana lesna volna)
• izolacija lukenj (nefiksirana lesna volna)
Pomembno: Lesna volna ni primerna za izolacijo pri temeljih, kjer se zgradba dotika tal (t. i. območna izolacija). Lesna
volna se uporablja kot izolacijski material, kjer je ekološka ustreznost izolacijskega materiala pomembna. 14
Ekologija in obstojnost izolacijskega materiala iz lesne volne
Lesna volna je naravni izolacijski material.
V primerjavi z ostalimi izolacijskimi materiali, je potrebno le malo energije, da se jo proizvede. Stopnja
onesnaženosti s CO2je pri lesni volni razmeroma nizka, zato ima prednost v uporabi glede obremenitve in vplivov na
okolje.
Odlaganje lesne volne ni ekološki problem, ker je naravni izolacijski material in je večinoma razgradljiva. V kombinaciji
s sredico iz mineralne volne ali polistirena pa je odlaganje kompleksnejše in manj ekološko!
Prednosti lesne volne kot izolacijskega materiala
• Lesna volna je najprej in predvsem naravni izolacijski material, katerega prednosti so klimatska nevtralnost in
prijaznost do okolja.
• Lesna volna je tudi odporna na škodljivce, gnitje in napade gliv.
• Izdelava lesne volne je popolnoma mehanska in za to porablja razmeroma malo energije.
• Posebna prednost lesne volne je, da vpija zvok. Zvočna izolacija je posebej pomembna v mestih.
• Zmožnost lesne volne, da akumulira toploto, je dobra. Posebej učinkovita je poleti, ko je pomembno, da
vročina ne pride v stavbo.
• Obnašanje lesne volne v primeru ognja je po letvici razredov gradbenih materialov ocenjeno dobro. Po
novem standardu DIN EN-13501-1 je ovrednotena kot nevnetljiva. (Razred gradbenega materiala A2 s 1 d0.)
• Lesna volna je razmeroma poceni, odvisno od vrste stane med 80 in 90 evri na kvadratni meter.
• Lesna volna dobro vpija vlago. Zahvaljujoč svoji odprti poroznosti preprečuje oblikovanje kondenzacije in tako
pripomore k prijetnemu in zdravemu bivalnemu okolju.
• Nenazadnje ima lesna volna prednost lahke predelave v izolacijski material. Konvencionalna orodja, kot so
žage, svedri, pa tudi vijaki in žeblji, so primerna za delo z njo.
Možne pomanjkljivosti izolacijskih materialov iz lesne volne
Izolacijski učinek lesne volne je presenetljivo nizek. Njena toplotna prevodnost je ocenjena na približno 0,09 W/mK. V
primerjavi z mineralno volno ali polistirenom je to razmeroma visoka vrednost, torej to pomeni manjšo učinkovitost.
Da je dosežena predpisana vrednost v skladu s trenutno veljavno uredbo o energetski varčnosti (EnEV – Energy Saving
Ordinance), ki znaša 0,24 W/m2K za izolacijo fasade, je potrebna 36 cm debela izolacijska plast lesne volne.
Za primerjavo: če bi bila izolacija iz umetne mineralne volne, bi morala biti debela le 14 cm. Da bi se izognili takšni
potratni uporabi, so lesni volni pogosto primešani drugi izolacijski materiali, čeprav to slabša ekološko ravnovesje
izolacijskega materiala. Tako je izolacija na primer sestavljena iz večplastnega panela iz lesne volne z jedrom iz kamene
volne ali polistirena. Takšne sestavljene rešitve se imenujejo večplastne izolacijske plošče.
Upamo, da je ta naš mali priročnik spremenil vaš pogled na gradbene odpadke in da smo vam pokazali možne načine
ravnanja z njimi, ki ne vključujejo samo njihovega odlaganja.
Predvsem so del našega življenjskega prostora zopet postali naravni materiali. Skrbna in odgovorna uporaba virov
predstavlja pomemben gradnik za zdravo in zadovoljno življenje v prihodnosti.

14

https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/daemmstoffe/holzwolle.html [35]
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10 Uporabljeni in drugi uporabni viri
[1] Kastelic I., Šolski center Celje, dostopno na aplikaciji SkillgApp
[2] http://www.re-birth.eu/prirocniki-za-uporabo-odpadkov/; učbenik Rebirth,
Prirocnik_za_trajnostno_rusenje_objektov.pdf; učbenik Rebirth;
/Prirocnik_za_ciscenje_divjih_odlagalisc%20(1).pdf
[3] EUR LEX https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014D0955
[4] ] https://urbact.eu/circular-economy-another-buzzword-or-your-city%E2%80%99s-future
[5] Müller B.,The Training Institute of the Federation of Construction Industry in North Rhine- Westphalia (BFW
WNR), dostopno na aplikaciji SkillgApp
[6] https://pixabay.com/
[7] https://depositphotos.com/
[8] EU Construction and Demolition Waste Management Protocol http://ec.europa.eu/growth/content/euconstruction-and-demolition-waste-protocol-0_en
[9]http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/organizacija_irsd/inspekcija_nadzora_varnosti_in_zdravja_pri_delu/na
dzor_varnosti_na_zacasnih_in_premicnih_delovnih_mestih/delo_z_azbestom/
[10] https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/Varnost-in-zdravjepri-delu/azbest
[11] https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS521.pdf?__blob=publicationFile
[12] ABZ Kerpen
[13]http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/zakon_o_varstvu_okolja/odpa
dki/
[14] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.ENG
[15] https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
[16 ]https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0490:FIN:SL:PDF
[17] http://okolje.arso.gov.si/odpadki/
[18] https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/daemmstoffe/holzwolle.html
[19]https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3637d9db-1c3e-11e8-ac7301aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77404216
[20]https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78e42e6c-d8a6-11e7-a50601aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77404233
[21]https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0c9ecefc-d07a-492e-a7e16d355b16dde4/language-en/format-PDF/source-77404236
[22]https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96b5fe83-ef7d-4628-9af0-e02b25810c1d
[23]https://re-store.org/deconstructing-a-house-in-five-easy-steps-notes-from-the-field/
[24]https://www.cinderela.eu/
[25]https://www.ita-slo.eu/sl/retracking
[26]http://www.fiec.eu/en/fiec/projects/current-5460/vet4lec.aspx
[27]Financing schemes: the key for successful energy efficiency projects:
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637441&newsletter=1128&lang=default
[28]Environmental footprint and circularity in the construction sector:
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637442&newsletter=1128&lang=default
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[29]Recycled construction waste: building a more sustainable future:
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=637443&newsletter=1128&lang=default
[30]Record of Webinar on long-term renovation strategies organized 8 November 2018:
http://www.buildup.eu/en/news/thank-you-participating-webinar-long-term-renovation-strategies
[31]iBRoad publishes guidance on setting up a logbook for a renovation roadmap:
http://www.buildup.eu/en/news/ibroad-publishes-logbook-data-quest-setting-indicators-and-otherrequirements-renovation
[32]Webinar on new EPBD tools to trigger renovations: building renovation passports and better access to
financing:
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=639652&newsletter=1128&lang=default
[33]Deep renovation of “El Garrofer” school in Viladecans to meet EnerPHit / Passivhaus standard:
http://www.buildup.eu/en/practices/cases/deep-renovation-el-garrofer-school-viladecans-meet-enerphitpassivhaus-standard
[34]Construction and Demolition Waste (CDW)
http://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm
[35] https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/daemmstoffe/holzwolle.html
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Pripravili:
BFW NRW, Ausbildungzentrum der Bauindustrie Kerpen
Humboldstrasse 30-36
50171 Kerpen
Germany

E: info@bauindustrie-nrw.de
T: 022375618-0
I: www.abz-kerpen.de

Avtor:
Björn Müller
Soavtorji:
Dr. Askim Bozkurt
Mag. Valentina Kuzma
Jožica Rebernik
Luka Bratec
Recenzija 9. poglavja:
Dr. Jože Hafner, ZAG
Prevajalki:
Maša Rener
Vera Suhadolnik

Priročnik je nastal v okviru projekta SKILLCO in v okviru smernic EQAVET ter na podlagi obstoječih dokumentov, kjer je
na voljo zunanji in notranji pregled kakovosti.
Dodatni in podporni material je razvit v okviru projekta SKILLCO in je na voljo na spletni strani
http://WWW.SKILLCO.EU in novi aplikaciji SkillgApp.
Opomba: “Evropska komisija podpira diseminacijo tega konkretnega gradiva, vendar ni odgovorna za vsebine, ki
odražajo poglede avtorjev odgovorov, prav tako Evropska komisija ni odgovorna za uporabo teh informacij.”
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Vodja projekta:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
(CCIS), Slovenia

Partnerji:
School Centre Celje
(SCC), Slovenia

Slovenian Institute for Vocational Education and Training
(CPI), Slovenia

National Federation of Building Contractors
(EVOSZ), Hungary

Budapest Complex Center of Vocational Training
(BKSZC), Hungary

Kecskemét Centre of Vocational Training
(KSZC), Hungary

West German Chambers of Crafts and Skilled Trades’ Council
(WHKT), Germany

Training Institute of the Federation of Construction Industry
in North Rhine-Westphalia
(BFW), Germany

European Construction Industry Federation
(FIEC), Belgium
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