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Proizvodnja kamenih agregatov je daleč največja neenergetska rudarska dejavnost. Približno 87% vseh
agregatov se pridobi z izkopavanjem naravnih virov v kamnolomih. Preostanek agregatov izvira iz
recikliranih materialov, manjša količina pa se jih pridobi z izkopom v vodi ter kot sekundarni produkti
določenih industrijskih procesov.
Velik delež vseh odpadkov, ki jih človeštvo proizvede, so ravno gradbeni odpadki. Tovrstne odpadke je
možno ponovno uporabiti brez predelave, predelati in nato ponovno uporabiti ali porabiti drugače. Eden
izmed končnih ciljev predelave gradbenih odpadkov, je pridobitev recikliranega agregata, ki je primeren
za ponovno uporabo. Z ustrezno predelavo odpadek izgubi svoj prvotni status, za pridobljeni material
pa začne veljati zakonodaja o gradbenih proizvodih.
V magistrski nalogi je izvedena analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis - CBA), za
primer pridobivanja kamenega agregata, ki je namenjen uporabi v nevezanih plasteh, iz kamnoloma; ter
za primer pridobivanja recikliranega agregata z deponije gradbenih odpadkov. V ta namen sta najprej
pregledno predstavljeni relevantna slovenska in evropska zakonodaja ter njuni vplivi na proizvodne
postopke, pri pridobivanju kamenega agregata iz naravnih / sekundarnih virov ter obratovanje deponije.
Opisan je tudi postopek pridobivanja naravnega agregata.
Rezultati izvedene analize kažejo, da je iz finančnega stališča sama predelava podobna tako za naravne
agregate, kot za sekundarne, ko gre za nenevarne materiale. Večje razlike se pojavijo pri plačevanju
koncesnine za predelavo naravnih agregatov ter pri raziskavah zemljin pri izkopih, kjer se preverja
prisotnost nevarnih snovi. Pri obravnavi primera je dokazano, da je veliko sekundarnih materialov
možno predelati in ponovno uporabiti.
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Abstract
Production of stone aggregates is by far the largest non-energy mining activity; approximately 87% of
all aggregates are obtained by the extraction from natural sources in quarries. The remaining part of the
aggregates originate from the recycled materials, and a smaller quantity is obtained by using extraction
in water; and as secondary product of some industrial processes.
A large part of all waste produced by the mankind is construction waste. This kind of waste can be reused
without processing, or reprocessing and then reused in a different manner. One of the final goals of the
recovery of construction waste is the acquisition of the recycled aggregate that is suitable for re-use. By
applying appropriate processing methods, the waste loses the “status” of waste; and the material
obtained by processing is considered to be construction product. As such, its use has to comply to the
requirements defined in the Construction Products Regulation.
Cost Benefit Analysis (CBA) was conducted for the case of obtaining stone aggregate for use in
decoupled layers from the quarry; and for the case of obtaining recycled aggregate from construction
waste landfill. For this purpose, the survey of relevant Slovenian and European legislation, as well as
their effects upon the production processes used for the acquisition of stone aggregate from natural /
secondary sources and the operation of the landfill are first presented in details. The extraction process
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1

UVOD

1.1

Opredelitev problema

1

Gradnja gradbenih objektov je izrazito projektno orientirana gospodarska dejavnost, ki je, katere cilj je
dokončanje objekta in predaja objekta v uporabo. Za gradbene dejavnosti je značilno, da zahtevajo
velike količine materialov, raznovrstno mehanizacijo ter usposobljeno osebje projekta. Povprečna
poraba agregata za izgradnjo kilometra avtoceste znaša 30.000 ton; za izgradnjo stadiona pa bi
potrebovali 300.000 ton [1]. Povpraševanje po tehničnem kamnu, produ, gramozu in pesku se v zadnjih
nekaj letih, po končani ekonomski krizi povečuje, skladno z večanjem obsega gradbenih del v Sloveniji
[1].
Proizvodnja kamenih agregatov je daleč največja neenergetska rudarska dejavnost [1]. Povprečno
povpraševanje po agregatu v Evropski Uniji znaša približno 2,7 milijarde ton na leto, kar pomeni 5
ton/leto/prebivalca in predstavlja promet, katerega letni obseg presega 20 milijard evrov. Približno 87%
vseh agregatov se pridobi z izkopavanjem iz naravnih virov v kamnolomih in jamah. Preostanek
agregatov izvira iz recikliranih materialov (8%), manjša količina pa se jih pridobi z izkopom v vodi ter
kot sekundarni produkti določenih industrijskih procesov (4%). [1]
Obenem ugotavljamo, da velik delež vseh odpadkov, ki jih človeštvo proizvede, sestoji ravno iz
gradbenih odpadkov. V Evropi se letno proizvede več kot 200 milijonov ton gradbenih odpadkov, v
katere niso zajeti viški materiala pri izkopih. Tovrstne odpadke je možno ponovno uporabiti brez
predelave, predelati in nato ponovno uporabiti ali porabiti drugače (npr. sežig lesa, kot gorivo). Eden
izmed končnih ciljev predelave gradbenih odpadkov je pridobitev recikliranega agregata, ki je primeren
za ponovno uporabo. Z ustrezno predelavo odpadek izgubi svoj status, za pridobljeni material pa začne
veljati zakonodaja o gradbenih proizvodih. [2] Tako pridobljen agregat je mogoče ponovno uporabiti pri
gradnji objektov, kar vodi k zmanjšani porabi agregatov, pridobljenih iz naravnih virov in višji stopnji
doseganja ciljev krožnega gospodarstva, s tem konceptom se spodbuja ponovno uporabo že uporabljenih
izdelkov in materialov v ponovno uporabo, popravilo oziroma recikliranje. [3] V nekaterih primerih
lahko odpadke ene industrije ponovno uporabimo kot surovino pri drugi industriji, ter s tem
zmanjšujemo količino nastalih neuporabljenih odpadkov. Ta koncept imenujemo »zaprtje zanke« ali po
angleško »Closing the loop«. [4]
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Slika 1: Shema krožnega gospodarstva [3]
1.2

Cilj magistrskega dela

Glavni cilj magistrske naloge je izvedba analize stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis - CBA)
za primer pridobivanja kamenega agregata, za uporabo v nevezanih plasteh iz kamnoloma ter za primer
pridobivanja recikliranega agregata z deponije gradbenih odpadkov. Z njo želimo ovrednotiti in
primerjati navedena načina pridobivanja kamenega agregata. V ta namen je potrebno najprej pregledno
predstaviti aktualno slovensko in evropsko zakonodajo ter njune učinke na proizvodne postopke pri
pridobivanju kamenega agregata iz naravnih / sekundarnih virov ter obratovanje deponije. Za doseganje
navedenega cilja je potrebno nadalje predhodno preučiti postopek pridobivanja naravnega oz.
sekundarnega agregata in na podlagi pregleda razpoložljive relevantne literature opredeliti sodobne
trende na tem področju. Da bi oba postopka ovrednotili kvantitativno in kvalitativno, bomo za obe
možnosti pridobivanja kamenega agregata izvedli analizo koristi in stroškov (Cost Benefit Analysis,
CBA) analizo ter medsebojno primerjali dobljene rezultate.
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1.3

3

Opis metodologije

V teoretičnem delu magistrske naloge bomo pregledno predstavili evropske predpise, direktive in uredbe,
ki veljajo v Sloveniji na področju pridobivanja kamenega agregata. Pregledali bomo izbrane primere
uveljavljene dobre prakse doma kot v tujini, ter na kratko opisali postopek pridobivanja primarnega
agregata iz kamnolomov, ter opis pridobivanja sekundarnega agregata iz gradbenih odpadkov. Pri tem
bomo uporabili sistematično iskanje relevantne slovenske in tuje literature.
V empiričnem delu magistrske naloge bo uporabljena ekonomska analiza, s pomočjo katere bodo
obravnavane investicije, potrebne za odprtje deponije gradbenih odpadkov. V analizi bodo zajeti tudi
stroški obratovanja deponije za obdobje 20 let. Nadalje bomo izvedli analizo koristi in stroškov na
primeru obratovanja manjšega kamnoloma. Pri tem se bomo posebej osredotočili na pravilno izbiro in
predstavitev prednosti. Izvedeni analizi bomo med seboj primerjali in preverili, ali ima katera bistvene
prednosti ali slabosti. Pri analizi za gradbeno deponijo in kamnolom bomo zajeli le stroške in koristi, ki
so enaki pri obeh, saj bosta tako analizi bolj primerljivi.
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2

SPLOŠNO O GRADBENEM AGREGATU IN GRADBENIH ODPADKIH

2.1

Gradbeni kamen

Gradbeni kamen je del zemeljske skorje oziroma litosfere, ki ga izkopavamo in uporabljamo za gradnjo
objektov. Po sestavi je mineralni agregat določene strukture in teksture, geoloških značilnosti ter
fizikalnih in mehanskih lastnosti. [5]
Evropsko združenje za agregate (European Aggregates Association/ Union Européenne des Producteurs
de Granulats - UEPG) definira agregat kot granulirani material, ki se uporablja v gradbeništvu. [1]
Najbolj pogosto uporabljeni agregatni materiali naravnega izvora so pesek, gramoz in drobljeni kamen.
Tehnični kamen mora zadostovati določenim fizikalnim in mehanskim zahtevam. Najpogosteje se
uporablja kot drobljenec različnih frakcij, kot sestavina betona v gradbenih konstrukcijah in inženirskih
objektov, pri gradni prometnic kot tampon in pri proizvodnji asfalta. [5]
Primarne agregate pridobivamo z izkopavanjem oziroma z odstreljevanjem v kamnolomih, gramoznih
jamah, izkopavanjem iz jezer ali morskega dna. Po izkopavanju oziroma odstrelu kamnine se le-to
zdrobi na primerne frakcije, po potrebi (če vsebuje soli) pa tudi opere. [6]
Sekundarni agregati so stranski produkt proizvodnje nekaterih industrijskih proizvodov. Sem sodijo:
elektrofiltrski pepel, žlindra… Tovrstni materiali niso primerni za samostojno uporabo kot agregat,
vendar se jih uporabi, kadar želimo izboljšati karakteristike zemljin. [6] Žlindra nastaja kot stranski
produkt pri proizvodnji železa oz. pri taljenju železove rude, elektrofilterski pepel pa je stranski produkt
izgorevanja premogovega prahu v termoelektrarnah. [6]
Reciklirane agregate pridobimo s predelavo gradbenih odpadkov, ki so bili predhodno že uporabljeni v
masivnih konstrukcijah in smo jih pridobili z rušenjem teh objektov. Tovrstne odpadke je potrebno
sortirati in ločeno predelovati. Predelani odpadki so različno uporabni, za njih pa veljajo enake zahteve
kot za primarne agregate. [6]
2.2

Rudarska strategija Slovenije

Rudarstvo ima pri nas na slovenskem ozemlju izredno dolgo in bogato tradicijo in zavzema tudi
pomembno mesto v samem svetovnem merilu. Izkoriščanje živega srebra v Idriji je imelo v preteklosti
velik vpliv na gospodarstvo v Sloveniji, danes pa tehnološko izpopolnjeno izkopavanje lignita v
podzemnem rudniki v Velenju. V zadnjem obdobju se zapirajo podzemni rudniki energetskih in
kovinskih mineralnih surovin. Pri nas ostajajo rudniki oziroma površinski kopi (kamnolomi)
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nekovinskih mineralnih surovin ter podzemni rudnik premoga. [7] Trda goriva so imela v preteklosti pri
nas večji pomen, z leti pa se je njihova uporaba zmanjšala, nadomestila jih je uporaba tekočih goriv.
Zanimanje za živo srebro je z ozaveščanjem o škodljivosti te kovine padlo. Cene živega srebra na
svetovnem trgu so zato padle. Idrijski rudnik je zato posloval negativno in bil prisiljen v zaprtje. [8]
Iz kratkega opisa stanja v Sloveniji, možnosti, ki jih omogočajo mineralne surovine, in splošnega
gospodarskega položaja Slovenije je vidna naslednja dinamika sprememb na področju rudarstva:
zapiranje podzemnih premogovnikov, večstoletnih rudnikov kovin ter zaprtje rudnika urana. Trenutna
strategija predvideva še vedno ohranitev Premogovnika v Velenju, kjer se pridobiva lignit, vse bolj pa
je izrazit poudarek na pridobivanju mineralnih surovin za gradbeno industrijo in gradbeništvo. [7]
Potrebe po nekovinskih mineralnih surovinah, ki so potrebne za gradbeno panogo, bodo ostale aktualne
tudi v prihodnje. Površinski kopi in gramoznice bodo tako še vedno ostale pomemben subjekt državnega
gospodarstva in razvoja. [7]
Glavni cilji rudarske strategije Republike Slovenije so usmerjeni k zagotavljanju oskrbe z mineralnimi
surovinami z učinkovitim procesom pridobivanja ter pokrivajo tri osnovna področja procesa
pridobivanja: raziskovanje, izkoriščanje in sanacijo. [7]
Temeljni cilji državne rudarske strategije so:
•

optimizacija postopkov pridobivanja dovoljenja za raziskovanje in koncesije za izkoriščanje
mineralne surovine,

•

zmanjšanje števila nelegalnih kopov,

•

povečanje saniranih površin,

•

približevanje trajnostni oskrbi z mineralnimi surovinami – možni prostor za izkoriščanje. [7]

Skladno z Rudarsko strategijo RS se bo v prihodnosti povečala uporaba obnovljivih virov (povsod, kjer
je uporaba teh možna), delež recikliranih mineralnih surovin je treba do leta 2020 do obsega 70 %
nastalih gradbenih odpadkov in zamenjati je potrebno surovine v procesu (za manj škodljive za okolje
in ljudi). Če gre za pripravo gradbenih proizvodov iz odpadkov, je te mogoče uporabiti v okviru
inženirskih projektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje in ustrezna okoljska soglasja oz.
dovoljenja (OVS in OVD). V primeru priprave gradbenih proizvodov iz odpadkov je treba pridobiti tudi
ustrezne certifikate oz. predpisana dokazila za proizvode, kot to določajo predpisi na področju
proizvodov. [7]
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Odpiranje novih kamnolomov

Trajnostna raba virov je pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, ki ga je potrebno uvrščati v
programske strategije in načrte. Trajnostna in učinkovita raba virov temelji na treh ključnih stebrih:
•

družbenem razvoju,

•

gospodarskem razvoju,

•

varstvu okolja. [7]

Slika 2: Trajnostni razvoj [7]
Kot ponazarja slika 1, mora biti pri trajnostnem razvoju prisoten v enakem razmerju družbeni kot tudi
gospodarski razvoj, ob tem pa se ne sme zanemarjati varstva okolja. [7]
2.3.1.

Skladnost z državno rudarsko strategijo za raziskovanje in za izkoriščanje mineralnih
surovin

Proces rudarjenja se začne s tem, da identificiramo ustrezne lokacije, primerne za pridobivanje
mineralnih surovin; raziskovalnih oziroma kasneje pridobivalnih prostorov namreč ni možno odpreti na
lokaciji, kjer to ni predvideno. Prav tako mora biti izbrana lokacija skladna z državno rudarsko strategijo.
Skladnost le teh pa se preverja po naslednjih postavkah:
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1. vrsta mineralne surovine glede na Zakon o rudarstvu (ZRud-1), navedene mineralne surovine
morajo ustrezati navedbi iz četrtega člena ZRud-1 in stanju v naravi,
2. prostorska umestitev raziskovalnega oz. pridobivalnega prostora; preveri se lega, velikost
raziskovalnega oziroma pridobivalnega prostora na katastrski mapi. V Geološki mapi, rudarski
knjigi in zbirki podatkov o nahajališčih mineralnih surovin Geološkega zavoda Slovenije
(GeoZS), se preverijo osnovni podatki o mineralni surovini,
3. skladnost z organizacijo mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin za gradbeništvo –
oskrba s kamenimi agregati. [8]
Eno od meril za doseganje ciljev je tudi:


omejeno izdajanje novih koncesij, novi pridobivalni prostori morajo izpolnjevati
naslednje kriterije:
o

letna proizvodnja mora biti povprečno večja od 30.000 m3 raščenega stanja,

o

imeti zaloge za najmanj 15 let. [8]

Zahtevi je minimalno zadoščeno, če je zalog najmanj za 15 let v raščenem stanju (30.000 m3 x 15 let =
450.000 m3). V primeru letne proizvodnje, ki presega 30.000 m3 raščene mineralne surovine, mora biti
zaloga ustrezno večja – zadoščati mora za najmanj 15 let. Kadar letna proizvodnja ni znana oziroma
podana, se povprečno letno proizvodnjo določi s pomočjo izraza:
𝑧𝑎𝑙𝑜𝑔𝑒

povprečna letna proizvodnja = čas izkoriščanja (min.15 let)

(1)

Med merili za dosego ciljev je navedeno tudi spodbujanje širitve obstoječih pridobivalnih prostorov. V
primeru širitve obstoječega kamnoloma namreč ni potrebno ponovno ugotavljanje skladnosti mreže
lokacij pridobivanja mineralnih surovin, saj je bila ta že izvedena. [8]
DRS vsebuje tudi izjemo, ki omogoča pridobivanje mineralnih surovin za gradbeništvo. V primeru
gradnje in vzdrževanja gozdnih ali lokalnih cest se lahko za nov pridobivalni prostor, ki je od naselij in
obstoječih lokacij oskrbe s kamenimi agregati oddaljen 30 km in več, se lahko koncesija za dobo do
deset let. V tem primeru mora imeti povprečna letna proizvodnja obseg do 3.000 m3 raščeno. [8]
2.4

Cilji državne rudarske strategije

Državna rudarska strategija [7] temelji na Zakonu o rudarstvu. Stremi h glavnemu cilju, ki je
gospodarjenje z mineralnimi surovinami. Ta strmi k ohranjanju dostopnosti naravnih virov in
zagotavljanju mineralnih surovin za sedanje in prihodnje generacije, po načelih trajnostnega razvoja.
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Strategija narekuje, da bo glavni cilj uresničen z doseganjem splošnih ciljev in programskih usmeritev,
z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Hkrati morajo biti izpolnjeni pogoji, o izvajanju ukrepov za
njihovo uresničitev, z upoštevanjem stanja v naravi ter uporabo novejših učinkovitejših možnosti. [7]
Splošni cilji državne rudarske strategije gospodarjenja z mineralnimi surovinami so:
•

zagotavljanje varstva okolja,– kot pogoj za trajnostno in učinkovito izrabo virov,

•

preglednost in materialna učinkovitost v rudarskem sektorju, za boljšo družbeno sprejetost
panoge,

•

ravnotežje med izkoriščanjem mineralnih surovin in drugimi rabami prostora,

•

usklajeno delovanje znotraj državnih strategij in politik, izvajanje programa na lokalni ravni
(rudarsko-geološke študije),

•

vzpostavitev učinkovite informacijske zbirke podatkov o mineralnih surovinah,

•

povečanje naložb v razvoj tehnologij zamenjave materialov in recikliranja,

•

uspešno združevanje z evropsko politiko mineralnih surovin,

•

zagotavljanje začasnega deponiranja humusa (odkrivke) za izvedbo sanacije,

•

za območja nahajališč sprejeti ustrezne prostorske akte (občina, država), ki bodo zagotovili
dolgoročne rezervacije prostora za namene rudarjenja,

•

mineralne surovine se pridobivajo z upoštevanjem pogoja za gospodarno rabo in se
uporabijo učinkovito,

•

območja, ki se štejejo za degradirana, naj se tam, kjer ni možna biološka sanacija,
spremenijo v stavbna zemljišča (možnost za stanovanjska naselja, npr. javni natečaj za
stanovanjsko naselje v opuščenem kamnolomu) oziroma se območje, ki je že opremljeno z
infrastrukturo (cesta, komunala, elektrika), uporabi za različne namene (npr. športnorekreacijski centri),

•

graditev in drugi posegi v območju rudniških prostorov. [7]

Cilji DRS so usmerjeni k zagotavljanju oskrbe gospodarstva z mineralnimi surovinami z učinkovitim
procesom pridobivanja ter pokrivajo tri osnovna področja procesa pridobivanja: raziskovanje,
izkoriščanje in sanacijo. [7]
Temeljni cilji državne rudarske strategije so:
Cilj 1: Optimizacija postopkov pridobivanja dovoljenja za raziskovanje in koncesije za izkoriščanje
mineralne surovine
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Zakon o rudarstvu [8] predpisuje pridobitev dovoljenja za raziskovanje in koncesije za izkoriščanje.
Upravni postopek od vložitve popolne vloge do izdaje dovoljenja/koncesije za raziskovanje/izkoriščanje
se optimizira s tem, da se pripravi tako imenovane točke VEM – Vse na Enem Mestu. Veljavnost
dovoljenja za raziskovanje je pet let. Veljavnost koncesije za izkoriščanje je določena s koncesijsko
pogodbo in znaša do 50 let. Ti vidiki so pomembni tudi za varnost naložb in za trajnostno načrtovanje
ter gospodarjenje z mineralnimi surovinami. [7]
Cilj 2: Zmanjšanje števila nelegalnih kopov
Nezakonito pridobivanje mineralnih surovin je povezano z resnimi gospodarskimi, družbenimi in
okolijskimi posledicami. Degradirano okolje se lahko dodatno širi v območja, kamor naj se ne bi
posegalo. Pod nezakonito pridobivanje se šteje vse od manjših občasnih izkopov posameznikov za
njihove individualne potrebe, do kopov večjih razsežnosti za tržne namene, kjer se izvaja pridobivanje
ob koncih tedna in med prazniki. Tako je nadzor tovrstnih dejavnosti otežen. Odkopana količina pa se,
ne glede na čas izkopa, lahko oceni. Nezakonito pridobivanje, je mogoče zaradi pomanjkanja
učinkovitega in sprotnega spremljanja razmer na terenu ter pomanjkanje pooblastil pristojnih organov.
Za zmanjšanje števila nelegalnih kopov se izdelajo sanacijske študije, s katerimi se določijo lege,
površine oz. volumni mineralnih surovin, potrebnih za sanacijo nelegalnih kopov. [7]
Cilj 3: Povečanje saniranih površin
Sanacija degradiranega območja oziroma obnova le tega je proces, ki se začne že pred odprtjem
kamnoloma/rudnika in traja tudi po zaprtju. Uspešnost sanacije je odvisna od dobrega ter pazljivega
načrtovanja, posvetovanja z vsemi pomembnimi interesnimi skupinami (prebivalstvo, ki živi v bližini
pridobivalnih prostorov, krajevna skupnost in občina) ter od določitve uresničljivih ciljev. [7]
Gre za pridobivalne prostore s podeljeno rudarsko pravico (kar pomeni, da so le ti del krajine), kjer je
danes mogoče izkoriščanje mineralnih surovin, vendar le na podlagi revidiranih rudarskih projektov, ki
predvidevajo sprotno ali končno sanacijo. Za tovrstne prostore sta določena površina in čas trajanja
rudarske pravice (veljavnost koncesijske pogodbe). Sanirana območja opredeljujejo občinski prostorski
načrti (OPN-ji) in taka dobijo dodano tržno vrednost. [7]
Veljavna rudarska zakonodaja (93. člen ZRud-1 2011, [7]) dopušča, da se v delu pridobivalnega prostora
dopusti tudi izvajanje drugih dejavnosti, ki niso primarno namenjene izvajanju rudarskih del. Pod te
dejavnosti štejemo reciklažo, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov. Te dejavnosti morajo biti
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v skladu s predpisi, ki jih ureja varstvo okolja in voda, če so zagotovljeni varnostni ukrepi, s katerimi se
preprečimo ogroženost življenj in premoženje. [7]
Varnostne ukrepe in varnostne stebre določi predlagatelj, v okviru investicijskega programa za izvajanje
predhodno opisanih dejavnosti, in sicer v skladu s predpisi za varstvo okolja in voda, gradbenega in
rudarskega zakona. [7]
Revidiran rudarski projekt mora vključevati samo rudarska dela, predpisana v ZRud-1 [8]. Predelava
odpadkov pa mora biti ločen projekt, izdelan v skladu s predpisi za varstvo okolja in gradbenega zakona.
Območja površinskih kopov so po zaključku sanacije in/ali že med samim izvajanjem rudarskih del, če
teh ne ovirajo, primerna tudi za izvajanje drugih gospodarskih dejavnosti (npr. »urbano rudarjenje«). [7]
Cilj 4: Približevanje trajnostni oskrbi z mineralnimi surovinami – možni prostor za izkoriščanje
Namen tega cilja je, da se območja, na katerih po veljavnem prostorskem načrtu ni predvidenih
prostorov za izkoriščanje mineralnih surovin, lahko začrtajo kot taka ob ustreznih naravnih danostih in
če se presodi, da je za prihodnjo oskrbo z mineralno surovino smiselno rezervirati prostor za morebitno
izkoriščanje. V tem primeru se spremeni prostorski načrt, ob sodelovanju vseh nosilcev urejanja prostora.
Merila za vzpostavitev možnega prostora so gospodarska, okoljska in družbena. [7]
Izkoriščanje mineralnih surovin pogosto naleti na negativen odziv lokalne javnosti, predvsem zaradi
dodatno nastalega vpliva na okolje. Za izboljšanje javnega mnenja in sprejetosti rudarskih dejavnosti v
njihovem lokalnem okolju je nujno, da je izkoriščanje mineralnih surovin trajnostno naravnano. Koncept
trajnosti enakopravno vključuje vse tri dejavnike;

družbo, okolje in gospodarstvo. Za dosego

trajnostnega izkoriščanja je torej že na začetku bistven presek interesov vseh vključenih skupin, pri
čemer si lahko pomagamo s kazalci strategije in mehanizmi za doseganje ciljev, ki jih bomo obrazložili
v nadaljevanju. [7]
Potreben je tudi premislek o dejanskih potrebah po pridobivani surovini - na lokalni kakor tudi na širši
ravni. Pri tem je treba upoštevati tako pozitivne kot negativne vplive na gospodarstvo oziroma iskati
gospodarsko sprejemljivo izkoriščanje mineralnih surovin. Določitev sprejemljivih vplivov mora biti
utemeljena in sprejeta v dogovoru vseh vpletenih strani. [7]
Cilje strategije je mogoče doseči tudi z izdelavo rudarsko-geoloških študij in določanjem mineralnih
surovin v javnem interesu na lokalni ravni. Z organizacijo mreže lokacij pridobivanja mineralnih surovin
se približamo načrtovanemu izkoriščanju mineralne surovine, ki upošteva vsa načela trajnostnega
razvoja, družbenih vidikov in okoljske politike ter sočasno spodbuja gospodarski razvoj. [7]
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Usmeritev državne rudarske strategije DRS

Mehanizmi za doseganje ciljev DRS [7] glede gospodarjenja z mineralnimi surovinami predstavljajo
okoljske, gospodarske in družbene potrebe in zahteve:


zagotavljanje nemotene oskrbe surovin za domače gospodarstvo,



opredelitev mineralnih surovin ali nahajališč v javnem interesu ( »public importance«),



povečanje uporabe sekundarnih surovin,



načrtovanje oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo,



zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in komuniciranje z lokalnimi skupnostmi,



poznavanje nahajališč in varstvo zmogljivosti naravnih mineralnih surovin,



uporaba domačih mineralnih surovin v kulturni dediščini ter za druge posebne namene, vključno
z ohranjanjem rudarstva, posebnost krajine,



recikliranje proizvodov zaradi zmanjšanja porabe primarnih surovin. [7]

V nadaljevanju bomo te zahteve podrobneje opisali.
2.5.1.

Zagotavljanje nemotene oskrbe surovin za domače gospodarstvo

Izkoriščanje mineralnih surovin je eden od razvojnih dejavnikov okolja, ki lahko poteka na več različnih
načinov. Poznamo terciarne in kvartarne razvojne dejavnosti, ki so povezane z izkoriščanjem surovin
ali z njegovo obogatitvijo oziroma dopolnitvijo. [7]
Primarni sektor v gospodarskem krogu se ukvarja s pridobivanjem surovin iz narave. Med primarnimi
panogami je v Sloveniji najbolj razširjeno gozdarstvo in kmetijstvo, manj razširjeno v primarnem
sektorju je rudarstvo. Napredek primarnega gospodarstva je odvisno od naravnih danosti katero lahko
izkoriščamo in na drugi strani od državne politike, ki regulira izkoriščanje surovin iz narave. Sekundarni
sektor dopolni surovine iz primarnega sektorja in tako napravi končne izdelke z višjo vrednostjo. To je
ključen korak za razvit gospodarski sistem, saj s prodajo končnih dobrin ustvari večji dohodek (in
dodano vrednost) kot s samo prodajo surovin. Terciarni sektor predstavljajo trgovine in storitvene
dejavnosti. [9]
Za učinkovito zadovoljevanje lastnih potreb moramo slediti uspešnim praksam primerljivih evropskih
zakonskih okvirov izrabljanje mineralnih surovin.
Optimalen okvir oskrbe ima naslednje oporne točke:


dostopnost prostora kjer se lahko raziskuje in kasneje izkorišča,
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stabilnost naložbe (vlaganja v ustrezno prevozno infrastrukturo za zmanjšanje
prevoznih časov) in zaščito nosilcev rudarske pravice,



ekvivalentno mednarodno davčno obremenitev in



sporazum z lokalno skupnostjo. [7]

Za nemoteno učinkovito oskrbo z mineralnimi surovinami je potrebno zbrati podatke o pridobivanju
mineralnih surovin na regionalni ravni. Zagotavljanje pridobivanja takih informacij in pošiljanje
dejanskih podatkov poteka na podlagi letnega poročanja, ki je zakonsko opredeljen za nosilce rudarske
pravice. [7]
Za nemoteno oskrbo z mineralnimi surovinami za potrebe v gradbeništvu, ki jih gospodarski subjekti
lahko konkurenčno pridobijo na več lokacijah na posameznem območju ali regiji, če je možno z
različnimi instrumenti organizirati uravnoteženo mrežo lokacij izkoriščanja med gospodarskimi,
okoljskimi in družbenimi vidiki. [7]
Dostop do mineralnih surovin in oskrba z njimi sta pogosto ovirana tudi zaradi dolgega in zapletenega
procesa usklajevanja med interesnimi skupinami. Zato naj se vzpostavi komuniciranje oz. dialog med
uporabniki/lokalno skupnostjo in upravnimi organi (npr. v primeru večjega interesa občin/regij po
pridobivanju večjih količin mineralnih surovin v krajšem času), kar bo omogočilo lažje pridobivanje
dovoljenj oz. odpravo nasprotij/sporov. [7]
2.5.2.

Opredelitev mineralnih surovin ali nahajališč v javnem interesu (»public importance«)

Pomembnost posameznega naravnega vira je potrebno ugotoviti na podlagi zmogljivosti slovenskega
ozemlja ter povpraševanje in ponudbo po teh surovinah v državi, tudi v EU in po svetu. Če se ugotovi,
da je neko ležišče na območju, na katerem bi bilo mogoče z njegovim izkoriščanjem, ob istočasnem
upoštevanju zahtev s tematike varstva okolja, še zlasti varstva voda, pospešiti gospodarski ter družbeni
razvoj ter zmanjšati prevozne stroške zaradi njegove uporabe, se za to ležišče mineralnih surovin
razglasi, da je v javnem interesu. [7]
2.5.3.

Povečanje uporabe sekundarnih surovin

Opredelitev sekundarnih surovin znotraj državne rudarske strategije je omejena na uporabo rudarskih
odpadkov in materialov, ki so začasno odloženi za potrebe sanacije degradiranih površin. DRS usmerja
posebno pozornost v zagotavljanje začasnega deponiranja humusa, pri čemer je potreben poostren
nadzor Inšpekcije za energetiko in rudarstvo. V ta namen mora biti v potrjenem rudarskem projektu za
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pridobitev koncesije, ki je sestavni del koncesijske pogodbe, določeno mesto deponiranja. Prav tako sta
potrebna nadzor in varovanje lokacije pred odvažanjem takega materiala. [7]

2.5.4.

Načrtovanje oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo

Načrtovanje oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo mora upoštevati dejstvo, da mineralne
surovine pridobivamo v velikih količinah in zato so daljši prevozi stroškovno neučinkoviti; oz. da daljši
prevozi niso upravičeni. [7]
Cestni transport ima zelo malo fiksnih stroškov; na drugi strani pa ima velik delež variabilnih stroškov.
Variabilne stroške predstavljajo stroški goriva, plače, cestnine … Med fiksne stroške uvrščamo
amortizacijo transportnih sredstev, registracijo vozil, zavarovanje itd. Ti stroški nastajajo tudi takrat, ko
vozilo miruje. Variabilni stroški se v nasprotju s fiksnimi spreminjajo z dolžino poti (daljša pot rezultira
v višjih stroških prevoza). Cestni promet je primernejši za krajše razdalje in manjše količine tovora, saj
je transportni prostor omejen, kar omejuje zakon s predpisi (dovoljena dolžina, višina, širina ter skupna
teža vozila). [10]
2.5.5.

Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in komunikacija z lokalnimi skupnostmi

Pri pridobivanju agregata je smiselno spodbujati varovanje okolja v celotnem rudarskem krogu, tako v
času izkopavanja, kot tudi po prenehanju izkoriščanja v okviru sanacijskega programa. Pri tem je
potrebno upoštevati dogovore z deležniki in odkrito komunicirati z lokalno skupnostjo. [7]
Standardno varovanje je izpolnjeno z upoštevanjem že uveljavljenih zakonskih obveznosti (npr. z oceno
vpliva na okolje in druge predpisane postopke – npr. pridobitev vodnega soglasja). Poleg tega je treba
uvesti ustrezen sistem varovanja in zaščite mineralnih surovin za njihovo izkoriščanje v bodočnosti,
seveda v okviru možnih prostorov. [7]
Zmanjšanje negativnih vplivov izkoriščanja je obravnavano pri doseganju 2. cilja (zmanjšanje števila
nelegalnih kopov), 3. cilja (povečanje saniranih površin) ter 4. cilja (približevanje trajnostni oskrbi z
mineralnimi surovinami). [7]
2.5.6.

Poznavanje nahajališč in varstvo zmogljivosti mineralnih surovin

V tej naravnanosti so poudarjeni:
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ohranjanje in razširjanje obstoječega znanja (mednarodno sodelovanje: v projektih Obzorja
2020, v partnerstvu za inovacije (EIP)), povezanega z izkoriščanjem mineralnih surovin
(geotehnologija, rudarstvo, ekonomija, geologija, tehnološke, organizacijske in okoljske vede),



pravilna državna informacijska podpora in



ohranjanje naravnih in kulturnih okolij (zaščita živali in prostorov – Triglavski narodni park in
kulturna dediščina – rudarski muzeji). [7]

S kakovostno proizvodno in kakovostni procesi se poveča izkoristek mineralnih surovin. Kakovosten
izdelek je tržno konkurenčnejši, okolju prijazen ter družbeno sprejemljiv; enako naj velja za proces
celotnega rudarskega cikla. To omogoča tudi promoviranje slovenskega gospodarstva v tujini, zato je
pomembno, da smo aktivni razvoju mednarodnih standardov in načel. [7]
Treba je poskrbeti tudi za varovanje dostopa do mineralnih surovin oz. varovanje pred njihovo
sterilizacijo/pozidavo oz. drugo rabo prostora. Občine v svoje prostorske načrte (OPN-je), ob
sodelovanju vseh nosilcev urejanja prostora, vrišejo prostore pridobivanja mineralnih surovin (LN in
LP), s čimer se zagotovi dolgoročna rezervacija prostora za morebitno izkoriščanje v prihodnje.
Ta usmeritev je upoštevana pri izvajanju strategije za doseganje 4. cilja - približevanje trajnostni oskrbi
z mineralnimi surovinami in z izdelavo rudarsko-geoloških študij na lokalni ravni. [7]
2.5.7.

Uporaba domačih mineralnih surovin za potrebe naravne in kulturne dediščine ter
druge posebne namene, vključno z ohranjanjem rudarstva, ki je sestavni del krajine

Domača (avtohtona) mineralna surovina naj se uporablja za:


tradicionalne izdelke domače obrti,



tradicionalne industrijske izdelke (npr. opekarstvo),



izdelke ali gradnjo, s katero se varuje avtohtonost krajine (strešniki, škarpe, kamnite obloge,
robniki in podobno),



priporočljiva je uporaba domačih materialov za oblaganje zgradb (naravni kamen), za gradnje,
ki nimajo avtohtonega videza, ter



ohranjanje avtohtone kulture bivanja.

V ta namen je treba poskrbeti, da se ohrani oz. omogoča odvzem teh mineralnih surovin, še zlasti za
namene restavratorskih del objektov kulturne dediščine z avtohtonim materialom. [7]
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Recikliranje proizvodov zaradi zmanjšanja porabe primarnih surovin

Ta vidik ni obravnavan v Zakonu o rudarstvu. Nove proizvode iz recikliranih odpadkov je mogoče dati
na trg, če proizvod pridobi Slovensko tehnično soglasje (STS). Gradbeni zakon - GZ (Uradni list RS,
št. 61/17 in 72/17 – popr.) [47] v 23. členu uzakonja tudi novo bistveno zahtevo, to je trajnostna raba
naravnih virov. Objekti morajo biti v skladu z zahtevami gradbenega zakona projektirani, grajeni,
vzdrževani in odstranjeni tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se omogočajo predvsem
ponovna uporaba ali možnost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po
odstranitvi, dolga življenjska doba objektov in uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih
materialov v objektih. S tem se spodbuja trajnostna oskrba z mineralnimi surovinami, ki je element 4.
cilja. [7]
Iz slike 3 lahko vidimo, da je do leta 2008 naraščalo izkoriščanje naravnih nekovinskih surovin kot so
tehničen kamen, prod in pesek. Po letu 2008 pa je opaziti zmanjšanje količine izkoriščanja, kar je po
vsej verjetnosti posledica zmanjšanja gradbenih dejavnosti zaradi nastopa ekonomske in gospodarske
krize. Kar se tiče opekarske gline, vidimo, da zanimanje za ta gradben material vsa leta upada. [7]

Slika 3: Proizvodnja nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji po letih [11]
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KAMNOLOM KOT PROIZVODNI OBRAT

Kamnolom ali površinski kop, namenjen pridobivanju tehničnega in okrasnega naravnega kamna ter
nekovinskih mineralnih surovin, ki jih potrebuje gradbena industrija in gradbeništvo. Najstarejši podatki
o kamnolomih na slovenskem ozemlju so iz rimskih časov. Eden izmed teh je kamnolom v Podpeči pri
Ljubljani. [12] Kamnolome ločimo pa času obratovanja:
•

aktivne,

•

začasne in

•

zapuščene. [12]

V Sloveniji izkoriščamo 16 vrst nekovinskih mineralnih surovin. Najpogostejši so apnenec, dolomit ter
prod s peskom. Te nekovinske mineralne surovine so ključnega pomena za različne gospodarske panoge :
gradbeno industrijo, gradbeništvo, cestogradnjo in kemično industrijo. [13]
3.1

Organizacija kamnoloma

Območje kamnoloma mora biti zagrajeno, dostop v kamnolom je mogoče le v obratovalnem času,
gibanje strank v kamnolomu pa je omejeno, saj se lahko nepooblaščeni posamezniki, ki vstopajo na
območje kamnoloma, poškodujejo. [14] Kamnolom je sestavljen iz:
•

pridobivalnega prostora,

•

prometnih površin,

•

manipulacijskih površin,

•

deponije in

•

površine namenjene za objekte. [14]

Manjši kamnolomi za svoje obratovanje ne potrebujejo posebnih objektov ali komunalne oskrbe, seveda
pa je to odvisno od načina pridobivanja kamenega agregata. Za uporabo drobilne enote, ki deluje na
električni pogon, potrebujemo tudi elektriko. V primeru večjega kamnoloma pa je priporočljiva
komunalna opremljenost, kar pomeni, da mora imeti kamnolom dostop do pitne vode, kanalizacije ali
male čistilne naprave, ter električnega omrežja. [14]
Ravno tako kot na gradbiščih je tudi v kamnolomih obvezna uporaba osebne zaščitne opreme ter
ustrezne delovne opreme.
V času uporabe delovne opreme je potrebno nenehno skrbeti, da ta deluje brezhibno, saj lahko poškodbe
ali okvare varovalne opreme privedejo do težav na delovnem mestu. Delovna oprema, ki jo delavci
uporabljajo v podjetjih, mora biti primerna glede na naravo delovnega procesa. Delovna oprema
mora biti narejena iz materialov, ki so odporni obremenitvam, delovnega procesa. [15]
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Osebna varovalna oprema je obvezna pri delu, kadar z drugimi ukrepi ne preprečimo morebitnih
zdravstvenih poškodb. Potreba po osebnih varovalnih sredstvih se pojavi zaradi same narave procesov
dela, neustreznih razmer pri delu in povečanja števila ročnih operacij. [15]
Pod osebna varovalno opremo štejemo tisto opremo, katera delavcu zmanjšuje možnost nastanka
zdravstvenih poškodb, ki so posledica nevarnosti delovnega okolja. To pa so oblačila, naprave in
drugo, kar je namenjeno ščitenju uporabnika pred poškodbami in bolezni. [16]
Zagotovilo, da bo osebna varovalna oprema omogočila predvideno zaščito, dobimo, v primeru:


da je uporabnik poučen o pravilni uporabi,



da je varovalna oprema primerna za izbrano nalogo,



da jo uporabnik uporablja v skladu z navodili,



da se varovalno opremo pravilno hrani in vzdržuje,



da se varovalna oprema pravilno prilega. [16]

Pri delu v kamnolomu je treba upoštevati določene ukrepe, ki zagotavljajo, da bo izvajanje del čim
bolj varno. Pred pričetkom obratovanja morajo biti preprečene nevarnosti, ki bi lahko vplivale na
varnost in zdravje delavcev. Na vidnih mestih in pred vstopom v kamnolom mora viseti gradbiščni
red. Kamnolom mora biti urejen oziroma ograjen tako, da je jasno razpoznaven od okolice; nepooblaščenim osebam pa mora biti vstop onemogočen oziroma preprečen. [17]
K ukrepom za zagotavljanje varnosti v kamnolomih sodijo uporaba varne delovne opreme, ustrezna
oprema, ki omogoča varno delo na višini, osebna varovalna oprema, oprema za gašenje začetnih
požarov, oprema za prvo pomoč in ne nazadnje tudi ustrezni in skladni materiali, ki se uporabljajo
pri gradnji. Vsa varnostna oprema mora biti redno pregledana in preizkušena. Za ustrezno varnost v
kamnolomih pa morajo biti tako delavci kot tudi vodje kamnoloma poučeni o nevarnostih, ki so jim
izpostavljeni, in hkrati usposobljeni za varno delo. [17]
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Slika 4: Opozorilna gradbiščna tabla [vir: lasten]
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GRADBENI ODPADKI

Med največje sodobne globalne probleme sodi nastajanje ogromnih količin odpadkov in njihovo
odlaganje . V svetu kot tudi pri nas poznamo več vrst odlagališč, npr. odlagališča za nenevarne, kot tudi
nevarne odpadke in odlagališča kamor se odlaga interne odpadke. Poleg navedenih odlagališč, ki so
urejena s številnimi zakonskimi predpisi, poznamo tudi nelegalna - divja ali črna odlagališča odpadkov,
ki predstavljajo nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Nepravilno odloženi odpadki onesnažujejo zemljo,
površinske in podzemne vode in posledično tudi pitno vodo. Ocenjujemo, da dve tretjini vseh odpadkov
na črnih odlagališčih predstavljajo gradbeni odpadki. [19]
Gradbeni odpadki, ki so posledica gradnje, adaptacije, obnove, rekonstrukcije in odstranitve objekta, so
uvrščeni v sedemnajsto skupino klasifikacijskega seznama odpadkov. [PRILOGA 1]
4.1

Vzroki za nastajanje divjih odlagališč

Glavni motivi za odlaganje odpadkov na divjih odlagališčih:
•

izogibanje finančnim obveznostim, ki so povezani z ravnanjem odpadkov. Podjetja ali
posamezniki niso pripravljeni poravnati stroškov, ki so posledica prevoza, oddaje, ponovne
uporabe, predelave, reciklaže ali odlaganja nastalih odpadkov v zbirnih centrih, reciklažnih
centrih ali na legalnih odlagališčih odpadkov,

•

izvajalec ob sklenitvi gradbene pogodbe z naročnikom ne potrebuje sklenjene pogodbe za
pravilno oddajo nastalih gradbenih odpadkov,

•

oddaljenost zbirnega ali predelovalnega centra oz. deponije odpadkov in omejen obratovalni
čas,

•

neuspešnost inšpekcijskih služb, katera ujame le peščico povzročiteljev nelegalnega odlaganja
odpadkov,

•

neozaveščenost o škodljivih vplivih na naravo z odlaganjem odpadkov na divjih odlagališčih,
po drugi strani pa nevednost o možnosti predelave oz. reciklaže odpadkov in ponovna uporaba.
[19]

20

4.2

Fabjan, R. 2020. Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

Glavni cilji ravnanja z odpadki

Intenzivno izkoriščanje naravnih virov in nekontrolirano proizvodnja odpadkov v preteklosti čutimo
danes, kot negativne posledice na okolje in prostor. V našem okolju lahko opazimo degradirana območja,
kjer so nekoč pridobivali kameni agregat. Na drugi strani pa imamo velike količine odpadkov, ki so
nastali v gradbeni panogi in bi jih bilo moč uporabiti.
Uporabo neobnovljivih naravnih virov je potrebno zmanjšati in spodbuditi uporabo odpadnega materiala.
Del odpadnega materiala je možno ponovno uporabiti kot izdelek oziroma surovino. Kameni agregati
predstavljajo surovino, ki vplivajo na gospodarski in družben razvoj države. Izkoriščanje naravnih
neobnovljivih virov pa mora biti usklajena z načeli trajnostnega razvoja.
Leta 2015 so Evropski poslanci sprejeli Uredba o odpadkih [20]. Direktiva problematiko o odpadkih
rešuje tako, da le te predstavi kot dragocen vir, ki ga je potrebno izkoriščati in ne zavreči.
Direktiva določa:
•

do leta 2020 mora biti doseženi delež recikliranega materiala 50% za občinske odpadke in 70%
za gradbene odpadke ter industrijske stranske produkte,

•

od držav članic zahteva razvoj programa za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki bi temeljil
na značilnih vplivih na okolje, ob upoštevanju celotnega življenjskega kroga proizvoda,

•

direktiva [20] uvaja pet fazno hierarhijo (po prednostnem vrstnem redu) pri preprečevanju
nastajanja odpadkov ter vodenju politike in zakonodaje držav članic EU:

•

◦

preprečevanje,

◦

predelava za ponovno uporabo,

◦

recikliranje,

◦

druge obdelave, denimo obnova energije in

◦

odlaganje v zabojnikih za odpadke kot zadnjo možnost.

dokument tudi poudarja razliko med odpadkom in stranskim produktom:
◦

odpadek pomeni vsako snov ali predmet, ki ga proizvajalec odvrže, namerava odvreči ali je
zahtevano, da se ga odvrže,

◦

snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega primarni namen ni
proizvodnja tega izdelka, se pod določenimi pogoji ne klasificira več kot odpadek, ampak
kot stranski produkt.

•

Nadalje postavlja jasno razliko med terminoma »predelava« in »odlaganje«, ki temelji na
dejanskem razlikovanju vpliva na okolje pri nadomeščanju surovin v gospodarstvu ter
prepoznavanja uporabe odpadkov namesto primarnega vira surovine kot potencialne koristi za
okolje in zdravje ljudi. V tem smislu obravnavamo recikliranje kot proces predelave.
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Definira pomen prenehanja statusa odpadka: določeni odpadki prenehajo biti odpadki po
Direktivi o odpadkih [20], ko so prestali proces predelave ali reciklaže.

Ponovna uporaba, predelava in recikliranje se začne pri trajnostnem gospodarjenju z odpadki, z glavnim
ciljem zmanjšanja vplivov na okolje in družbo. Povpraševanje po naravnih neobnovljivih surovinah je
potrebno načrtovati in urejati že v politiki trajnostne rabe naravnih virov. [21]
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STANDARDI, CERTIFIKATI IN SOGLASJA

Standardizacija je postopek izvajanja in razvoja tehničnih standardov, ki temelji na soglasju večih
strank, ki vključujejo podjetja, uporabnike, interesne skupine, organizacije za standardizacijo in vlade.
Standardizacija lahko pomaga k povečanju združljivosti, interoperabilnosti, varnosti, ponovljivosti ali
kakovosti. Prav tako lahko spodbuja komoditizacijo prej prilagojenih procesov. [22]
Standard je načeloma neobvezujoč dokument, ki jih poslovni partnerji (kupci in dobavitelji)
uporabljajo, saj se s tem lažje sporazumevajo pri izvedbi transakcij. V standardih so določene tiste
lastnosti proizvodov, procesov in sistemov, ki so pomembne za njihovo uporabo. Uvedba in uporaba
standardov za proizvode tudi omogoči vzpostavitev večjega obsega proizvodnje ponudnika, kar vodi k
nižanju proizvodnih stroškov na enoto proizvoda oz. vzpostavitvi t.im. ekonomije obsega (angl.
»economy of scale«).
Da lahko proizvajalec da določen proizvod da na trg, mora pred tem izdati izjavo o skladnosti, ki
potrjuje skladnost proizvoda s predpisanimi relevantnimi standardi. To sme narediti šele takrat, ko je
opravil postopek o ugotavljanju skladnosti ter je izdelal tehnično dokumentacijo kot dokazilo skladnosti.
Proizvajalec poda izjavo o skladnosti na podlagi rezultatov notranje kontrole proizvodnje, izvedenih
preskušanj in opazovanj. [23]
Certificiranje je postopek, v katerem proizvajalec gradbenih proizvodov svoj proizvod preverja s strani
zunanje, neodvisne organizacije. Certificiranje je predpisano z zakonom za tiste gradbene proizvode, ki
imajo ključen vpliv na varnost gradbenega objekta, v katere bodo vgrajeni. Večinoma so to proizvodi,
katerih lastnosti vplivajo na mehansko odpornost in stabilnost gradbenega objekta. [23] Glede na
pomembnost gradbenega proizvoda pri zagotavljanju bistvenih zahtev za gradben objekt, evropska
zakonodaja predpisuje4 sisteme potrjevanja skladnosti za gradbene proizvode.

5.1

Standarde za agregate najdemo pod oznako SIST TC AGR.

Proizvajalec za gradbene proizvode, kateri nimajo harmoniziranih tehničnih specifikacij, dokazuje
njihove bistvene lastnosti s pomočjo Slovenskega tehničnega soglasja (STS). To soglasje izda je Zavod
za gradbeništvo (ZAG), ki ga je za izdajanje Slovenskih tehničnih soglasij pooblastilo Ministrstvo za
gospodarstvo, dne 20.12.2006, z Odločbo št. 3210-9/2002-23. Proizvajalec pridobi Slovensko tehnično
soglasje po opravljenih preskusih, preiskavah, izračunih ali ocenah glede na zahteve za gradbene objekte.
[24] STS tako premošča praznino med standardiziranem proizvodom (za katerega standard obstaja) in
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izboljšanim proizvodom, katerega lastnosti so drugačne od originalnega v tolikšni meri, da ne ustreza
(več) zahtevam obstoječega standarda.
STS je veljaven 5 let z opcijo podaljšanja, v času veljave pa ga je možno dopolniti, razširiti ali zahtevati
njegov umik. Podeljena Slovenska tehnična soglasja so objavljena na spletnih straneh ZAG-a. [24]

5.2

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Največ akreditiranih preiskav na področju gradbenih materialov v Sloveniji ima Zavod za gradbeništvo
Ljubljana. Akreditirani so tudi na področjih:


certificiranja,



kalibriranja in



preskušanja. [25]

Akreditacijo, skladno s standardom po SIST EN ISO/IEC 17025, za preskušanje gradbenih materialov,
je v Sloveniji prvi pridobil Zavod za gradbeništvo Ljubljana. S tem standardom so postali primerljivi
evropskim akreditacijam. [25]
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PREGLED RELEVANTNE ZAKONODAJE

Zakonodaja Republike Slovenije je urejena hierarhično. Zakon je splošni pravni akt z drugo najvišjo
veljavo, katero presega le ustava. Zakon ne more določevati nečesa, kar ustava prepoveduje. Vsi ostali
hierarhično nižje ležeči pravni akti pa morajo biti usklajeni z zakonom. V Republiki Sloveniji sprejme
zakon Državni zbor Republike Slovenije, razglasi ga predsednik republike v objavljenem Uradnem listu
Republike Slovenije. [26]
Resolucija ja kratek sklep, sprejet v kongresu in določa odločitve, zahteve ali mnenja. Lahko pa je akt
skupščine ali državnega zbora, s pomočjo katerega se določi politiko in sprejema programe na
posameznem področju. Akt ima politični pomen, vendar ne vsebuje pravno zavezujočih norm. [26]
Uredba je splošno uporabna, v celoti veljavna in se neposredno uporablja v vseh članicah Evropske unije.
Sprejmejo jo Evropski parlament skupaj s Svetom ali Evropska komisija. Veljati začne takoj v vseh
članicah in postane del nacionalne zakonodaje, brez da bi nacionalni organi sklenili kakšen zakonodajni
ukrep. [26]
Direktiva vsebuje cilje, ki jih morajo države članice Evropske Skupnosti , prenesti v svoje pravo. Način
izpolnjevanja ciljev pa prepusti državam samim. Šele po preneseni direktivi v domače pravo začnejo ti
zakoni veljati za državljane. Naslovljeni so na določene države članice. Enako kot uredbo jih izdaja
Evropski parlament in Svet. [26]
V nadaljevanju bomo predstavili zakone, ki so relevantni za v nalogi obravnavano tematiko.
6.1

Zakon o rudarstvu (Zrud – 1, Uradni list RS, št. 61/10)

Zakon o rudarstvu (2011) [8] določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
ne glede na to, ali so v zemlji, na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja
ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem,
izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin ter ureja inšpekcijski nadzor.
Iskanje mineralnih surovin se prične z geološkim pregledovanjem (prospekcijo) terena, detajlno
pedološko in geomehansko raziskovanje zemeljskih struktur, ki se opravlja z namenom najti ležišča
mineralnih surovin. Po iskanju pričnemo z raziskovanjem mineralnih surovin, katerih namen je ugotoviti
obstoj, položaj in obliko ležišč mineralnih surovin, njihovo kakovost in količino ter pogoje za njihovo
izkoriščanje. [8]
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Izkoriščanje mineralnih surovin je izvedba del, katerih namen je pridobivanje, obogatitev in
uskladiščenje mineralnih surovin. Pridobivanje mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, da se
pride do mineralne surovine z odkopavanjem njenega ležišča ali vrtanjem vanj, da se ležišče mineralne
surovine pripravi za izkopavanje oziroma črpanje, da se mineralno surovino izkoplje oziroma da se
njeno črpanje izvede in da se mineralno surovino pripelje na obogatitev oziroma vključi v predelavo.
Obogatitev mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela, da se pridobljeno mineralno surovino
predela v uporabno obliko in kakovost, kar se doseže z drobljenjem, sejanjem in ločevanjem po
fizikalnih postopkih ter s postopki obdelave. [8]
Skladiščenje mineralnih surovin vključuje vsa potrebna dela za hranjenje mineralnih surovin v trdnem,
razsutem, tekočem ali plinastem stanju tako na površini kot pod zemljo na način, da le-te čim manj
izgube na obliki in kakovosti. [8]
Po opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno izvesti vsa dela z namenom sanacije okolja,
degradiranega zaradi pridobivanja, bogatenja in skladiščenja mineralnih surovin ter vzpostavitve
prejšnjega stanja ali drugačne sanacije, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, da se po zapustitvi
rudnika vzpostavi za opravljanje drugih dejavnosti primerna raba prostora. [8]
6.1.1.

Upravljanje z mineralnimi surovinami

8. člen Zakona o rudarstvu (ZRud-1, 2011) [8] določa, da je upravljanje z mineralnimi surovinami v
pristojnosti Republike Slovenije, ki ureja, načrtuje in nadzira iskanje, raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin in v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki lahko v skladu s predpisi, ki
urejajo prostorsko načrtovanje, določajo območja, namenjena rudarstvu. [8]
Upravljanje z mineralnimi surovinami v pristojnosti Republike Slovenije se zagotavlja:
1. s pripravo, sprejetjem in izvajanjem strategije Republike Slovenije o ravnanju z mineralnimi
surovinami,
2. z vzpostavitvijo, vodenjem in vzdrževanjem rudarske knjige in
3. z izvajanjem geološke dejavnosti, namenjene rudarstvu. [8]
Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s katerim se določijo cilji, usmeritve in pogoji za
usklajeno raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin v Republiki Sloveniji, najvišja možna
stopnja njihovega izkoriščanja in pogoji za njihovo smotrno izkoriščanje. [8]
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Z državno rudarsko strategijo se lahko opredeli izkoriščanje določene vrste mineralne surovine, ki so
edini vir ali v primerni kakovosti niso zelo razširjene, ali pa so potrebne za izvajanje javne koristi,
določene z drugim zakonom, kot strateško pomembne za gospodarski in družbeni razvoj Republike
Slovenije. [8]
Državno rudarsko strategijo sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra oziroma
ministrice, pristojne za rudarstvo. [8]
Dejavnost izvajanja rudarskih del sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno
bivališče v Republiki Sloveniji ter v sodni register vpisano dejavnost rudarstva oziroma ima takšno
dejavnost priglašeno pri organu, pristojnem za javnopravne evidence in ki ima v času, ko izvaja
rudarska dela s pogodbo o zaposlitvi ali s pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe,
ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za tehničnega vodjo rudarskih del. [8]
6.1.2.

Izkoriščanje mineralnih surovin

Če želi pravna oz. fizična oseba izkoriščati mineralne surovine, mora imeti rudarsko pravico, s to pravico
pa je oseba upravičen do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske namene in se
glede na način in namen njenega izvajanja razvršča na rudarsko pravico za raziskovanje in rudarsko
pravico za izkoriščanje. [8]
Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in
pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni
pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru. [8]
Izkoriščanje mineralnih surovin se lahko prične izvajati šele po dobljeni koncesiji za izkoriščanje.
Koncesija za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega
rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje. Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli tudi brez javnega razpisa
in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni
ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:
1. če je na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, zaključila z raziskovanjem mineralnih
surovin v raziskovalnem prostoru, določenem z dovoljenjem za raziskovanje in leži
pridobivalni prostor znotraj takšnega raziskovalnega prostora,
2. če je lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, namenjen za površinsko
izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin ali ima za takšno zemljišče od lastnika, v pisni
obliki in overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela,
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3. če namerava razširiti pridobivalni prostor, za katerega ima pridobljeno rudarsko pravico za
izkoriščanje katerekoli mineralne surovine, v globino ali na sosednje zemljišče in je zemljišče,
pod katerim oziroma na katerem se namerava razširiti pridobivalni prostor, od zemljišč, na
katerih izvaja rudarska dela drug nosilec rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje,
oddaljeno najmanj 300 m oziroma, če je oddaljenost manjša, da s tem soglaša nosilec rudarske
pravice, ki na sosednjem zemljišču izvaja raziskovanje oziroma izkoriščanje,
4. če ob izvajanju rudarskih del na svojem pridobivalnem prostoru naleti na drugo vrsto
mineralne surovine, kot mu je bila podeljena z rudarsko pravico za izkoriščanje in jo namerava
izkoriščati in na istem prostoru drugi nosilec rudarske pravice nima rudarske pravice za
pridobivanje najdene mineralne surovine. [8]
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za določen pridobivalni prostor koncesija za izkoriščanje
ne more podeliti brez javnega razpisa, če sta za ta prostor ali del prostora istočasno vloženi dve ali več
vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene mineralne surovine, ki izpolnjujeta
katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa. [8]
Z rudarskim koncesijskim aktom se določi zlasti:
1.

vrsta koncesije in z njo povezana mineralna surovina, ki se jo bo po pridobitvi koncesije lahko
izkoriščalo, s katero se določi pravica za pridobivanje, obogatitev ali skladiščenje določene
vrste mineralne surovine:
1.1. v novem pridobivalnem prostoru, za katerega se šteje tudi razširitev obstoječega
pridobivalnega prostora na sosednje zemljišče, ali
1.2. v predčasno opuščenem pridobivalnem prostoru, v katerem so še izkoristljive mineralne
surovine, za katerega se šteje tudi nelegalni kop,

2.

ime, meje in površina pridobivalnega prostora,

3.

obdobje, za katerega se bo lahko pridobila koncesija za izkoriščanje mineralne surovine, ki
glede na podatke o skupnih in letnih količinah pridobljene mineralne surovine iz rudarskega
projekta znaša do 50 let,

4.

način pridobitve koncesije za izkoriščanje mineralne surovine z javnim razpisom ali brez
javnega razpisa ter pravna ali fizična oseba, ki se ji podeli rudarska pravica za izkoriščanje
mineralne surovine brez javnega razpisa, kadar javni razpis ni potreben,

5.

obveznosti, ki jih bo morala ob izkoriščanju mineralne surovine spoštovati pravna oziroma
fizična oseba, ko bo pridobila koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine, ki se nanašajo na:
5.1. količino mineralne surovine, ki se jo lahko izkoristi v pridobivalnem prostoru,
5.2. izpolnjevanje pogojev s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva
kulturne dediščine in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
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5.3. zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,
5.4. plačevanje nadomestila za mineralne surovine, pridobljene z njihovim izkoriščanjem,
rudarska koncesnina,
5.5. način izvajanjae del zaradi sanacije, rekultivacije in vzpostavitve novega oziroma
nadomestitve prejšnjega stanja okolja v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju,
5.6. način zagotavljanja sredstev, namenjenih delom iz prejšnje alineje, rezervirana sredstva za
sanacijo, in
5.7. druge obveznosti, če so potrebne zaradi specifičnosti pridobivalnega prostora ali
posebnosti pri izvajanju rudarskih del,
6. vrsta dejavnosti, ki se jih bo lahko opravljalo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, s katero
se podrobneje opredelijo dela, namenjena pridobivanju, obogatitvi in uskladiščenju mineralnih
surovin in njihovi dostavi na trg,
7. kršitve, zaradi katerih se bo lahko koncesija za izkoriščanje nosilcu rudarske pravice za
izkoriščanje odvzela, s katerimi se podrobneje opredelijo njegova ravnanja ali opustitev ravnanj,
zaradi katerih lahko koncesijska pogodba preneha ali se rudarska pravica za izkoriščanje
odvzame. [8]
Osnova za izračun rudarske koncesnine sta velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote
določene vrste mineralne surovine v Republiki Sloveniji. Enota za izračun povprečne cene mineralne
surovine v trdem stanju je kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju. [8]
Povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne surovine, način odmere, obračunavanja, plačevanja in
nadzora nad plačevanjem rudarske koncesnine, merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila
rudarske koncesnine, način razdelitve lihega zneska rudarske koncesnine med lokalno skupnostjo in
Republiko Slovenijo ter način razdelitve koncesnine med lokalnimi skupnostmi, kadar je pridobivalni
prostor na območju dveh ali več lokalnih skupnosti, predpiše vlada. [8]
Rudarska koncesnina se plačuje v letnih zneskih, ki znašajo največ 500 eurov na hektar pridobivalnega
prostora in največ 30 odstotkov povprečne cene za proizvedeno enoto mineralne surovine v
obravnavanem letu, razen če v postopku dražbe niso dosežene višje cene. [8]
Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50% prihodek tiste samoupravne lokalne
skupnosti, na katere območju leži pridobivalni prostor, v višini 50% pa prihodek Republike Slovenije.
V primeru, da se pridobivalni prostor nahaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti, se
plačilo razdeli glede na površino pridobivalnega prostora oziroma glede na površino zemljišča, pod
katerim se shranjujejo zemeljski plini, ki leži na območju posamezne samoupravne lokalne skupnosti.
[8]
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Sanacija po zaprtju rudnikov

Sanacijo ob pridobivanju mineralnih surovin in po končanem izkoriščanju se tehnično in ekonomsko
opredeli že v rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Popolno in trajno opustitev
izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje prijaviti pristojni rudarski inšpekciji najmanj petnajst dni pred ustavitvijo del in pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, hkrati vložiti
vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del. Po prejemu vloge ministrstvo, pristojno za rudarstvo preveri ali so obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v zvezi s plačevanjem rudarskih
koncesnin in rezerviranih sredstev za sanacijo poravnane. [8]
Podobno kot projekt izvedenih del (v primeru gradnje) je v Zakonu o rudarstvu določen rudarski
projekt izvedene sanacije, s katerim se dokaže, da je po končanem izkoriščanju izvedena sanacija tako,
da po zaprtju rudnika ne bo ogrožena varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali
okolje in da bo mogoče zemljišče, na katerem oziroma pod katerim se je izkoriščalo mineralne surovine,
uporabljati za drug namen oziroma opravljanje druge dejavnosti. [8]
Da bi dosegli čim več saniranih površin, je treba spodbujati sprotno sanacijo degradiranih površin, če
to dopuščajo okoliščine izkoriščanja. Zato je potrebno pred pričetkom izkoriščanja izvesti natančna
geološko-rudarska raziskovalna dela, s katerimi bi preliminarno ocenili možnosti sanacije prihodnjih
degradiranih površin. [8]
Po pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje
začeti z zapiralnimi deli oziroma izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale
pri izvajanju rudarskih del, na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa
izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni
povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju. Zapiralna dela se
lahko izvajajo samo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo sanacije okolja. Nosilec rudarske pravice
za izkoriščanje lahko šele po dokončanih zapiralnih delih oziroma po izvedeni dokončni sanaciji okolja
pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje. Tej zahtevi se mora priložiti:
1.

revidirani rudarski projekt izvedene sanacije,

2.

geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani sanaciji in

3.

druge podatke in dokazila, če jih določa dovoljenje za opustitev rudarskih del. [8]

Po prejemu zahteve s priloženo dokumentacijo in predpisanimi dokazili ministrstvo, pristojno za rudarstvo, določi datum tehničnega pregleda, na katerem komisija ugotovi, ali je sanacija okolja izvršena
oziroma ali izvedeni ukrepi sanacije okolja zadoščajo. [8]
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Če komisija pri tehničnem pregledu ugotovi pomanjkljivosti, v zapisniku opozori nanje nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje in določi rok, v katerem jih mora odpraviti. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora upravni organ iz drugega odstavka tega člena do poteka roka iz prejšnjega odstavka obvestiti, ali je pomanjkljivosti odpravil in mu o tem predložiti dokazila. Po prejemu obvestila se lahko opravi
ponovni tehnični pregled, ki ga lahko opravi tudi posamezen član komisije, pri čemer pregleda le tista
dela, ki jih je bilo treba popraviti ali opraviti naknadno in o tem upravnemu organu predloži ustrezno
pisno izjavo. [8]
Odločba, izdana v postopku za prenehanje pravic in obveznosti se nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči osebno ter pošlje v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samoupravni lokalni skupnosti,
na katere območju leži rudnik. [8]
Če se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje po vročitvi odločbe odpove pravici do sprožitve upravnega spora, postane odločba pravnomočna z dnem, ko to nosilec rudarske pravice za izkoriščanje izjavi
pisno ali ustno na zapisnik. [8]
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Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 02/06)

Primarni strateški dokument s področja varstva okolja, katerega namen je izboljšati kakovost življenja
in okolja ter ohranjanje naravnih virov je nacionalni program varstva okolja ali s kratico NPVO. Program
narekuje manjše zahteve, ki jih je potrebno izpolniti na posameznih področjih, ter določa, da se opredeli
končni datum izvedbe. Zakon o varstvu okolja, ki je skladen z okoljskim programom Evropske unije, je
podlaga za NPVO. Nacionalni program varstva okolja s tem izpolnjuje obveznosti o prenosu
Evropskega pravnega reda v slovenski pravni red, ter realizacijo ukrepov in uresničitev ciljev določenih
v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. [27]
Glede na stanje okolja in trendov se določi naloge in cilje, ki jih NPVO rešuje. Cilji in naloge, ki so
določeni v nacionalnem programu varstva okolja, morajo biti izpolnjene, preden se program izteče, v
primeru da ni sprememb v programu. NPVO je podlaga za okoljsko razsežnost Strategije razvoja
Slovenije, ki govori o prihodnosti Slovenije. [27]
Ob gospodarski rasti se poveča izkoriščanje naravnih virov in s tem pritisk na okolje. V razvitejših
državah že zavestno ravnajo z naravnimi viri, velik poudarek je na preprečevanju, nastanjanju in
spodbujanju recikliranja odpadkov. [27]
6.2.1.

Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki

Gospodarska rast je neposredno povezana z obsegom dejavnosti v gradbeništvu; gospodarska rast je
praviloma povezana z večjim obsegom gradbenih dejavnosti, s tem pa se poveča potreba po naravnih
virih. Po drugi strani pa pogosto (zaradi rušenja zastarelih objektov) nastajajo velike količine
gradbenih odpadkov, katerih potencial se v celoti ne izkorišča.
Za učinkovito reševanje problematike z gradbenimi odpadki je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem
za ravnanje z gradbenimi odpadki, kateri obsega:
•

ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na samem mestu nastanka in ponovna uporaba le teh
(minimalno 30 % gradbenih odpadkov),

•

predelava oziroma recikliranje in uporaba gradbenih materialov (minimalno 40% gradbenih
odpadkov),

•

odpadni les uporabiti kot gorivo (kurjava),

•

uporaba gradbenih odpadkov iz viškov zemeljskih izkopov do 30 % nastalih odpadkov iz
zemeljskih izkopov,

•

uporaba preostanka gradbenih odpadkov po predelavi (okoli 20 %) in odpadkov iz viška
zemeljskih izkopov (okoli 50 %),
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•

preostanek neuporabnih gradbenih odpadkov (približno 10 %) in višek zemeljskih izkopov (do
20 %) se odlaga na odlagališčih inertnih odpadkov oziroma na že obstoječih odlagališčih
nenevarnih gradbenih odpadkov. [27]

V pripravi je dokument Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), v katerem bodo
določeni dolgoročni cilji in naloge za varstvo okolja. Okoljska politika Slovenije skrbi za varstvo okolja,
kar zavzema tako ohranjanje narave, kot tudi varstvo voda. Na varstvo okolja vplivamo tudi s pomočjo
drugih ukrepov in politike. Velik vpliv imajo vzgojna in izobraževalna politika, industrijska, kmetijska,
prometna in še mnogo drugih. [28]
Izhodišče za pripravo NPVO 2030 je trajnostni razvoj naše države. Ta temelji na takem razvoju, ki
zadovoljuje potrebe trenutnih prebivalcev, ne da bi ogrozili potrebe zanamce. [28]
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Zakon o varstvu okolja, (Uradni list RS, št. 39/06)

Predmet zakona o varstvu okolja je urejanje varnosti okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj
za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja,
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja,
javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. [29]
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. [29]
Cilji varstva okolja so zlasti:
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
3. trajnostna raba naravnih virov,
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. [29]
Za doseganje ciljev se:
1. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,
2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo
obremenjevanje okolja in
3. plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov. [29]
Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev
po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom. [29]
6.4

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)

Da bi zagotovila varstvo okolja in varovanja človekovega zdravja, določa Uredba o odpadkih (2015)
[20] okvirna pravila kako ravnati in pogoje preprečevanja oziroma zmanjševanje škodljivih vplivov
nastajanja odpadkov in samo ravnanje z njimi ter zmanjševanje vpliva uporabe naravnih virov in
izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov.
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Uredba se ne uporablja za naslednje gradbene odpadke:
•

tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom tal, in objekte, trajno povezane s tlemi,

•

neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, izkopan med gradbenimi deli, če se ta
material v prvotnem stanju in brez obdelave uporabi za gradnjo na kraju, kjer je bil izkopan, v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, in predpisom,
ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,

•

odpadke, ki nastajajo pri raziskovanju, pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih
surovin in obratovanju kamnolomov, kolikor so urejeni s predpisi, ki se nanašajo na ravnanje z
odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin. [20]

Povzročitelj odpadkov mora odpadku dodeliti številko odpadka po postopku iz priloge 1 »Odločba
2000/532/ES«, razen v primeru prepuščanja odpadka, ko mu jo mora po tem postopku dodeliti zbiralec,
ki odpadek prevzame. Odpadek se razvrsti kot nevarni ali nenevarni odpadek v skladu z 2.točko oddelka
»Vrednotenje in razvrščanje« iz priloge Odločba 2000/532/ES [30]. Odpadek, ki se mu lahko pripiše
oznaka za nevarni in nenevarni odpadek, se šteje za nevarni odpadek, dokler niso njegove nevarne
lastnosti ovrednotene v skladu s petim odstavkom tega člena. [30] V magistrski nalogi je priložena
priloga 1, ki vsebuje le del celotne priloge klasifikacije odpadkov, ki je dostopna na spletu. Priloga 1
vsebuje zgolj klasifikacijo gradbenih odpadkov. [30]
6.4.1.

Hierarhija ravnanja z odpadki

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja hierarhija:
1. preprečevanje nastajanja samih odpadkov,
2. priprava za ponovno uporabo, kjer je to možno,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje. [20]
Odstopanje od zgoraj naštetega vrstnega reda je možno le v primeru, ko je to določeno s posebnim
predpisom. [20]
6.4.2.

Program za preprečevanje odpadkov

V programu preprečevanja odpadkov se:
1. določijo cilji preprečevanja odpadkov,
2.

opišejo in ocenijo obstoječi ukrepi preprečevanja odpadkov z vidika doseganja ciljev iz
prejšnje točke,
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določijo in ocenijo potrebni dodatni ukrepi za doseganje ciljev iz 1. točke tega odstavka,
tako da se glede na primernost izberejo ukrepi iz priloge 2 – Primeri ukrepov za preprečevanje odpadkov; ki je sestavni del te uredbe, ali določijo drugi ukrepi, primerni za doseganje
teh ciljev,

4. določijo ukrepi, kjer se spodbuja ponovna uporaba istih proizvodov, predvsem s spodbujanjem vzpostavitve in podpore omrežij za ponovno uporabo in popravila, uporabe gospodarskih instrumentov, meril za javna naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov, in
5. določijo kvalitativna in kvantitativna referenčna merila, pa tudi cilji in kazalniki spremljanja
izvajanja ukrepov in ocenjevanja napredka pri preprečevanju odpadkov. [20]
6.4.3.

Prenehanje statusa odpadka

Odpadki izgubijo status odpadka šele po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za prvotni
ali drug namen ali v energijo.
Kljub temu lahko določeni odpadki, ki so vključeni v enega od postopkov predelave, vključno z
recikliranjem, prenehajo biti odpadki, če so v tem postopku predelave in ob njihovi predaji drugemu
imetniku izpolnjena merila za prenehanje statusa odpadka, določena za tovrstne materiale s posebnim
predpisom. [20]
6.4.4.

Skladiščenje odpadkov

Izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec in izvajalec obdelave morajo pri začasnem skladiščenju,
predhodnem skladiščenju in skladiščenju odpadkov, te skladiščiti ločeno glede na njihove lastnosti ter
tako, da:
1. ni čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
2. ne pride do mešanja odpadkov in
3. so odpadki primerni za obdelavo. [20]
Izvajati se mora tudi ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo
zdravje, zaradi:
1. emisij snovi in vonjav,
2. raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
3. razsutja ali razlitja odpadkov,
4. hrupa, zlasti zaradi prevažanja odpadkov do skladiščnega prostora in znotraj njega,
5. ptic, glodavcev in mrčesa ter
6. požarov zaradi samovžiga. [20]
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Izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec in izvajalec obdelave morajo odpadke skladiščiti tako, da niso
neposredno izpostavljeni padavinam, če bi to lahko vplivalo na njihove lastnosti, pomembne za
nadaljnjo obdelavo. [20]
Odpadke je dovoljeno skladiščiti pred predelavo največ tri leta, pred odstranjevanjem pa največ 12
mesecev, pri čemer količina skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka letni
zmogljivosti naprave za obdelavo teh odpadkov. V primeru, da traja predhodno skladiščenje odpadkov,
dlje od predpisanega obdobja, se šteje to za odlaganje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
odlagališča odpadkov. [20]
6.4.5.

Shranjevanje in označevanje odpadkov

Odpadki morajo biti pri začasnem skladiščenju, zbiranju, prevažanju in skladiščenju opremljeni s
podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom »nevarni odpadek«. [20]
Nevarni odpadki morajo biti pri začasnem skladiščenju, zbiranju, prevažanju in skladiščenju shranjeni
v posodah, rezervoarjih, zabojnikih ali drugi embalaži tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega
zdravja. Embalaža, v kateri so shranjeni nevarni odpadki, mora biti izdelana iz materiala, odpornega
proti učinkovanju shranjenih odpadkov. [20]
Med prevozom odpadkov, ki so nevarno blago (skladno s po predpisi, ki urejajo prevoz tovrstnega blaga),
morajo biti ti odpadki označeni tudi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz tovrstnega blaga.
Nevarne odpadke je prepovedano mešati z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, kemične ali
nevarne lastnosti, z drugimi odpadki in snovmi ali materiali, vključno z mešanjem zaradi redčenja
nevarnih snovi. Nevarne odpadke, ki so pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali/in snovmi ali
materiali, je treba zaradi izpolnjevanja zahtev med seboj ločiti, kadar je to tehnično izvedljivo in
gospodarno. [20]
6.4.6.

Predelava odpadkov

Odpadke je treba predelati. Priprava za ponovno uporabo ima prednost pred recikliranjem in drugimi
postopki predelave. Recikliranje ima prednost pred drugimi postopki predelave, razen pred pripravo za
ponovno uporabo.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se odpadki lahko odstranijo in ne predelajo, če:
1. stanje tehnike njihove predelave ne omogoča,
2. ni možnosti za nadaljnjo uporabo odpadkov ali njihovih sestavin,
3. predelava bolj obremenjuje okolje ali človekovo zdravje kot njihovo odstranjevanje glede na:
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3.1. emisije snovi in energije v zrak, vode ali tla,
3.2. porabo naravnih virov,
3.3. energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče pridobiti, ali
3.4. vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po njihovi obdelavi ali
4. so stroški predelave nesorazmerno višji od stroškov njihovega odstranjevanja. [20]
Odpadke, ki niso predelani, je treba odstraniti, pri čemer imajo drugi postopki odstranjevanja prednost
pred odlaganjem. [20]
6.4.7.

Obveznost zagotavljanja obdelave odpadkov

Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti njihovo obdelavo, tako da jih:
1. obdela sam,
2. odda zbiralcu ali
3. odda izvajalcu obdelave. [20]
Izvirni povzročitelj odpadkov ali zbiralec nenevarne odpadke lahko proda trgovcu, če ta zanj zagotovi
njihovo obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave. V primeru iz prejšnjega stavka se šteje, da je
obveznost izvirnega povzročitelja odpadkov ali zbiralca glede zagotovitve obdelave odpadkov
izpolnjena, ko je obdelava izvedena v celoti. [20]
Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovi njihovo obdelavo tudi tako, da jih
pošlje v obdelavo v drugo državo članico EU ali tretjo državo v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
Določene odpadke mora izvirni povzročitelj odpadke obvezno oddati ali prepustiti zbiralcu, če je tako
določeno s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posamezno vrsto odpadkov.
Dokazilo o tem, da je izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovil njihovo
obdelavo, je:
1. veljavni evidenčni list ali
2. listina iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, poslane v obdelavo v drugo državo članico EU ali
tretjo državo. [20]
Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju
na zahtevo predložiti dokazilo iz prejšnjega odstavka v pisni ali elektronski obliki. [20]
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Evidenčni list

Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora za vsako pošiljko odpadkov zagotoviti
evidenčni list. Zadostuje en evidenčni list za več pošiljk odpadkov, ki jih v istem dnevu odda isti osebi.
Lahko pa izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovi skupni evidenčni list za več
enakih ali različnih pošiljk nenevarnih odpadkov, ki jih v obdobju 30 zaporednih dni oddaja isti osebi in
gre za istega prevoznika.
Vsebina evidenčnega lista je standardizirana in vsebuje podatke o:
1. pošiljatelju odpadkov, ki je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec ali izvajalec obdelave,
2. kraju oddaje pošiljke odpadkov,
3. prevozniku in načinu prevoza,
4. prevzemniku odpadkov, ki je:
4.1. zbiralec, če odpadke prevzema zbiralec, ali
4.2. izvajalec obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec,
5. kraju prevzema pošiljke odpadkov,
6. datumu oddaje pošiljke odpadkov, pri čemer je datum oddaje v primeru skupnega evidenčnega
lista datum oddaje prve pošiljke odpadkov,
7. datumu prevzema ali zavrnitve pošiljke odpadkov, pri čemer je datum prevzema v primeru
skupnega evidenčnega lista datum prevzema zadnje pošiljke odpadkov,
8. številki odpadka ali številkah odpadkov v primeru evidenčnega lista,
9. količini odpadkov ali količinah odpadkov, ločeno po številkah odpadkov, v primeru
evidenčnega lista ali skupnega evidenčnega lista,
10. postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in
11. osebi, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev izdelkov, če gre za pošiljko
odpadkov, za katere so za proizvajalce izdelkov s posebnim predpisom določena pravila
ravnanja z odpadki, ki izvirajo iz teh izdelkov. [20]
Pošiljka nevarnih odpadkov mora biti med prevozom opremljena s kopijo evidenčnega lista, lahko v
elektronski obliki. Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora pred začetkom
prevoza nevarne odpadke opremiti s kopijo izpolnjenega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki.
Izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnega lista
Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema o ravnanju. Le ta je veljaven, ko ga s svojim
elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov. [20]
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Okoljevarstveno dovoljenje

Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali
odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
Okoljevarstveno dovoljenje se izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom,
ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2. vlagatelj je upravljavec naprave za obdelavo odpadkov ali jo bo gradil, če je ta za obdelavo
potrebna,
3. v zvezi z obratovanjem naprave za obdelavo odpadkov so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev
okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v
okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov,
4. predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje,
5. energetska predelava poteka v napravi za obdelavo odpadkov z visoko stopnjo energetske
učinkovitosti, če se vloga nanaša na sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo in
6. vlagatelju v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve zahteve ni bilo v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo okolja, odvzeto okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje
odpadkov. [20]
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Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov določa pogoje z obremenjevanjem tal pri vnašanju
odpadkov. Določa obveznosti pri ravnanju, načrtovanju ter sami izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa
in ali umetno pripravljene zemljine, s čimer se izboljša ekološko stanje tal.
Ureja tudi pogoje uporabe gradbenega materiala, ki je bil pripravljen iz neobdelanih ali obdelanih,
izvornih ali odpadnih mineralnih surovin, ki v primeru stika z vodo, bodisi padavinsko, površinsko ali
podzemno, začnejo lužiti nevarne snovi. [31]
Za vprašanja v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo,
in splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
Prepovedano je obremenjevati tla z vnosom odpadkov, razen če so obdelani in se vnašajo v tla kot
sestavina umetno pripravljene zemljine, ki izpolnjuje zahteve vnosa umetno pripravljene zemljine, kot
polnilo pri gradnji objektov, ki izpolnjuje zahteve vnosa polnila pri gradbenih odpadkih. [31]
Prepovedano je mešati zemeljski izkop, odpadne mineralne surovine in naplavine med seboj in z drugimi
odpadki, razen če gre za izdelavo umetno pripravljene zemljine ali polnila pri gradnji objektov. Če se
zemeljski izkop pred ponovno uporabo začasno skladišči kje drugje in ne na gradbišču, kjer je nastal,
mora imetnik tega izkopa zagotoviti, da se ne meša z drugimi odpadki. [31]
Umetno pripravljene zemljine ni dovoljeno uporabljati za zapolnjevanje izkopov pod gladino podzemne
vode.
Za izdelavo polnila pri gradbenih objektih je prepovedano uporabljati odpadke ali material, pridobljen
z obdelavo odpadkov, ki vsebujejo več kot pet masnih odstotkov organskih snovi. [31]
6.5.1.

Vnos zemeljskega izkopa

Tla se lahko obremeni z zemeljskim izkopom, če:


v zemeljskem izkopu vrednost parametrov ne presega maksimalnih vrednosti iz priloge 3,



se fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa ne razlikujejo od lastnosti iz priloge 4.

Največje dovoljene vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu iz priloge 3 te uredbe se izražajo kot
koncentracije parametrov v miligramih na kilogram suhega zemeljskega izkopa in kot koncentracije
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parametrov v miligramih v prostorninski enoti izlužka zemeljskega izkopa ter so določene glede na
namen uporabe tega izkopa za:


re-kultivacijo tal,



nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,



nasipavanje stavbnih zemljišč in



nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu. [31]

Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa iz priloge 4 te uredbe so določene glede na namen
uporabe tega izkopa za:


re-kultivacijo tal,



nasipavanje spodnjih plasti kmetijskih zemljišč po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča,



nasipavanje stavbnih zemljišč in



nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu. [20]

Ministrstvo, pristojno za okolje, z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja dovoli za posamezen parameter
v zemeljskem izkopu tudi večjo, kot je največja vrednost tega parametra iz priloge 3, če iz ocene o
kakovosti zemeljskega izkopa ugotovi, da izmerjena vrednost parametra v zemeljskem izkopu presega
vrednost parametra iz priloge 3, zaradi naravnih lastnosti tal ali podtalja na kraju izvora zemeljskega
izkopa ali zaradi obstoječe onesnaženosti tal ali podtalja v primeru, da zemeljski izkop nastaja in se
uporablja na območju, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, opredeljeno kot območje
degradiranega okolja zaradi onesnaženosti tal ali podtalja. [31]
6.5.2.

Vnos umetno pripravljene zemljine

Z vnosom umetno pripravljene zemljine lahko obremenjujemo tla, če:


se zemljina uporablja za rekultivacijo tal, nasipavanje stavbnih zemljišč ali območij mineralnih
surovin za zapolnitev tal po izkopu,



vsebnost parametrov v zemljini ne presega največjih vrednosti parametrov iz priloge 5,



se fizikalno-kemijske lastnosti zemljine ne razlikujejo od lastnosti iz priloge 6,



so biološko razgradljivi odpadki, ki so dodani umetno pripravljeni zemljini, predhodno obdelani
in se uvrščajo v 1. ali 2. razred okoljske kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov in



umetno pripravljena zemljina vsebuje do največ 10 volumskih odstotkov vseh odpadkov, ki niso
neonesnažen zemeljski izkop. Odpadki, ki se smejo dodati umetno pripravljeni zemljini, so
navedeni v prilogi zakona, v magistrski nalogi pa so navedeni v prilogi 7. [31]
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Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine iz priloge 5 se izražajo kot koncentracije
snovi v miligramih na kilogram suhe umetno pripravljene zemljine ali kot koncentracije snovi v
miligramih v prostorninski enoti izlužka umetno pripravljene zemljine ter so določene glede na teksturo
samega zemeljskega izkopa in vsebnost ostalih mineralnih odpadkov, mineralno-organskih odpadkov,
odpadnih naplavin ali drugih podobnih odpadkov, iz katerih je pripravljena taka zemljina, in glede na
namen uporabe te zemljine za:


re-kultivacijo tal,



nasipavanje stavbnih zemljišč in



nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu. [31]

Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine iz priloge 6 so določene glede na namen
uporabe te umetno pripravljene zemljine za:


re-kultivacijo tal,



nasipavanje stavbnih zemljišč in



nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu. [31]

Če se umetno pripravljeni zemljini dodajo biološko razgradljivi odpadki, morajo biti ti predhodno
obdelani v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, za kar mora biti
predhodno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. [31]
Umetno pripravljena zemljina se lahko uporablja za rekultivacijo tal na geografsko zaokroženem
območju, kjer je celotna prostornina vnosa mulja z dna vodnih teles površinskih voda, zemeljskih
3

izkopov in umetno pripravljene zemljine večja od 500.000 m , če se vnaša na območje pridobivanja
mineralnih surovin, oziroma večja od 250.000 m3, če se vnaša drugam in je za ta poseg v okolje
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. [31]
6.5.3.

Vnos polnila pri gradbenih objektih

Tla se lahko obremenijo z vnosom polnila pri gradnji objektov, če je polnilo izdelano iz materiala,
katerega kemične lastnosti se ne razlikujejo od lastnosti, ki so v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov
na odlagališčih, določenih za inertne odpadke. [31]
Če se pri gradnji objekta uporabljajo za polnilo izvorne ali odpadne mineralne surovine z večjo
vsebnostjo težkih kovin ali material, pridobljen iz odpadnih naplavin ali drugih odpadkov, mora oseba,
ki naroči graditev objekta, pred uporabo takega polnila pridobiti od dobavitelja polnila dokazilo o
kemični primernosti polnila za uporabo pri objektu. Pri gradnji objektov lahko uporabljajo mineralne
surovine ali odpadne mineralne surovine, ki ne izpolnjujejo zahtev za inertne odpadke v skladu s

Fabjan, R. 2020. Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

43

predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, če se objekti gradijo na območju, na katerem
so tla enake sestave, kot je sestava uporabljenih ali odpadnih mineralnih surovin. [31]
Dokazilo o kemični primernosti polnila za uporabo pri gradnji objektov temelji na kemični analizi
anorganskih parametrov za inertne odpadke, za katere so v predpisu, kateri ureja odlaganje odpadkov
na odlagališčih, določene največje dovoljene vrednosti. Za izdelavo kemične analize se uporabljajo
postopki, ki so za kemično analizo odpadkov določeni v predpisu, kateri ureja odlaganje odpadkov na
odlagališčih. [20]
Vzorčenje gradbenega materiala, ki se uporablja za polnilo pri gradnji objektov, ter kemično analizo
polnila pri gradnji objektov mora izvesti oseba, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje
odpadkov na odlagališčih, pooblastilo ministrstva za izdelavo ocene odpadkov. Dokazila o kemični
primernosti polnila pri gradnji objektov se hrani najmanj pet let. [31]
6.5.4.

Okoljevarstveno dovoljenje

Oseba, ki namerava pripravljati zemeljski izkop, zaradi njegove ponovne uporabe ali izdelave umetno
pripravljene zemljine, ali zaradi njenega vnosa v tla, mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za
predelavo odpadkov po postopku z oznako R10 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pri
čemer se za predelavo odpadkov po postopku z oznako R10 šteje tudi priprava zemeljskega izkopa za
njegovo ponovno uporabo. [31]
Okoljevarstveno dovoljenje mora pridobiti tudi oseba, ki zaradi namere vnosa v tla umetno pripravljeno
zemljino pridobiva v drugi državi članici Evropske Unije ali uvaža iz tretje države.
V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, določi
tudi:


kraj vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine, vključno z imeni lastnikov
zemljišč,



kraj izkopa, če gre za zemeljski izkop,



namen vnosa in predviden način vnosa,



vrsto naprav in uporabljene tehnologije za pripravo umetno pripravljene zemljine in njihovo
največjo možno zmogljivosti,



izvajanje predpisanega ugotavljanja kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene
zemljine,



način vodenja evidenc vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla. [31]
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Podlage za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja so poleg vsebin iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
še:


načrt ravnanja z odpadki,



ocena kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocena kakovosti tal,
kamor se zemljina ali izkop vnaša, ki ne smeta biti starejši od šestih mesecev od dneva vložitve
vloge,



vodno soglasje, kadar je potrebno, v skladu s predpisi o urejanju voda,



soglasja lastnikov kraja vnosa zemljine glede nameravanega vnosa,



okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki. [31]

Načrt ravnanja z odpadki, ki mora biti izdelan ter priložen vlogi za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, mora vsebovati še podatke o:


namenu in predvidenem načinu vnosa;



vrsti naprave za pripravo umetno pripravljene zemljine in njeni največji zmogljivosti ter
uporabljenih tehnologijah za pripravo umetno pripravljene zemljine,



umetno pripravljeni zemljini, pridobljeni v drugih državah članicah Evropske unije ali v tretjih
državah, če tako zemljino uporablja zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal,



izvajanju predpisanega ugotavljanja kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene
zemljine,



krajih vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine, opredeljenih z zemljiškimi
parcelami in lastniki teh zemljišč, s predvidenimi količinami vnosa za vsak posamezen kraj
posebej,



načinu vodenja evidenc o vnašanju zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla.
[31]

Z oceno o kakovosti zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine oseba dokazuje pedološko in
fizikalno-kemično primernost zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine za namen, določen
z načrtom obdelave odpadkov. Dokazila o kemični primernosti temeljijo na kemični analizi parametrov,
za katere so v prilogah 3, 4, 5 in 6 za posamezno uporabo zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene
zemljine določene vrednosti, ki ne smejo biti presežene. Za izdelavo kemične analize se uporabljajo
postopki, ki so za meritve parametrov tal določeni v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring
pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. [31]
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Vzorčenje zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine ter oceno o kakovosti zemljine mora
izvesti oseba, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla. [31]
Z okoljevarstvenim dovoljenjem ministrstvo lahko dovoli uporabo zemeljskega izkopa, ki ne izpolnjuje
parametrov iz priloge 3, če gre za izboljšanje ekološkega stanja tal na območju, katerega onesnaženost
je primerljiva z onesnaženostjo zemeljskega izkopa, in če tla na tem območju niso namenjena kmetijski
rabi ter vrednosti parametrov ne presegajo vrednosti iz preglednic 1 in 2 v prilogi 5 magistrske naloge.
Priloge so del Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 2008. [31]
6.5.5.

Izjema za zemeljski izkop

Okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za pripravo zemeljskega izkopa zaradi njegove ponovne
uporabe, če gre za zemeljski izkop:
1. s prostornino izkopa manj kot 30.000 m3 in med izkopavanjem ni opažena onesnaženost z oljem,
bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala in ga
investitor, pri katerem je nastal zemeljski izkop, ali drug investitor uporabi v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču, kjer je zemeljski
izkop pridobljen, ali na drugem gradbišču, ali
2. za katerega je iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s
preskusnimi metodami razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da
bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, in ga investitor uporabi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastajajo
pri gradbenih delih, na gradbišču, kjer je zemeljski izkop pridobljen, ali na drugem gradbišču,
kjer je investitor, ali
3. za katerega so pogoji za izpolnjevanje zahtev po tej uredbi določeni v okoljevarstvenem soglasju,
izdanem k nameravani gradnji objekta, zaradi katere se namerava uporabiti zemeljski izkop. [31]
6.5.6.

Izjema za umetno pripravljeno zemljino

Okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za vnos umetno pripravljene zemljine, če:
1. se izvede na gradbenih parcelah skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov,
2. je projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložena izjava proizvajalca umetno pripravljene zemljine, iz katere je razvidno, da zemljina izpolnjuje zahteve te uredbe, in
3. količina umetno pripravljene zemljine za vnos ne presega 500 m3. [31]
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Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah ( Uradni list RS, št. 39/06)

Uredba določa vrste obdelave odpadkov in pogoje za obdelavo v njih. Za vprašanja v zvezi s splošnim
ravnanjem z odpadki in splošnimi pogoji obdelave odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se
uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. [32]
6.6.1.

Vrste premičnih naprav

Premična naprava za obdelavo odpadkov je tehnološka enota, katero je možno premikati. Z njo se lahko
obdelujejo oziroma predelujejo odpadki, in je namenjena obdelavi odpadkov na samem kraju njihovega
nastanka ali na kraju vgradnje materialov, ki nastajajo iz obdelave odpadkov. V premičnih napravah so
dovoljeni vsi postopki obdelave odpadkov, razen:


postopka uporabe odpadkov kot gorivo ali drugačnega pridobivanja energije z oznako R1 v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,



vseh postopkov odstranjevanja z oznakami D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D10, D11 in D12 v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,



kakršnihkoli postopkov obdelave z oznako R ali D v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, pri katerih se odvaja odpadna voda v okolje.



Obrazložitev oznak se nahaja v prilogah 9 in 10. [32]

Ta uredba se ne uporablja za:


premično napravo za stiskanje, rezanje ali drobljenje odpadkov, ki je hkrati tudi tovorno vozilo
za prevoz odpadkov, če se uporablja kot oprema za prevzem odpadkov pri povzročiteljih
odpadkov in



premično napravo, ki obratuje znotraj območja, kjer obratujejo naprave, za katere ima
upravljavec okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov, izdano v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki. [32]

6.6.2.

Obratovanje naprave na istem mestu

Premična naprava lahko na enem mestu obdelave obratuje največ 6 mesecev v letu, ne glede na
prekinitve. Po šestih mesecih ne obratovanja lahko naprava na istem mestu ponovno obratuje.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko v okoljevarstvenem dovoljenju upravljavcu premične
naprave dovoli daljši čas obratovanja na istem mestu, v primeru da gre za:


obdelavo odpadkov v degradiranem okolju ali ob okoljski nesreči ali
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predelavo gradbenih odpadkov na samem gradbišču, kjer so le ti nastali, pri čemer pa se
predelane gradbene odpadke uporabi na istem gradbišču. [32]

6.6.3.

Ravnanje z obdelanimi odpadki

Obdelane odpadke je potrebno nadaljno predelati, če zanje obstajajo tehnične možnosti uporabe.
Obdelane odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti nadaljnje predelave, je treba odstraniti v skladu s
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. [32]
6.6.4.

Okoljevarstveno dovoljenje

Pravna ali fizična oseba, ki obdeluje odpadke v premični napravi, mora za to imeti okoljevarstveno
dovoljenje. V okoljevarstvenem dovoljenju ministrstvo poleg pogojev iz predpisa o ravnanju z odpadki
določi še:


način postavitve premične naprave in vsebino oznake mesta obdelave odpadkov v premični
napravi,



čas zadrževanja premične naprave na posameznem mestu obdelave,



način nadaljnjega ravnanja z obdelanimi odpadki,



predviden način ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi odpadkov,



namestitev naprav za merjenje obremenjevanja okolja in



pogoje v zvezi z dajanjem izmerjenih podatkov o obremenjevanju okolja ministrstvu in javnosti.
[32]

Upravljavec premične naprave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov. Evidenca mora vsebovati
tudi podatke o mestih, kjer je potekala obdelava odpadkov. [32]
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7

UPRAVLJANJE DEPONIJE IN SANACIJA KAMNOLOMA

7.1

Predstavitev podjetja FA – ST d. o. o.

Podjetje FA – ST, gradbeništvo d. o. o, obstaja od leta 2005, ko sta združila moči priznana novomeška
obrtnika, ki sta delovala na področju gradbeništva, da bi povečala svojo konkurenčnost in okrepila svojo
zmožnost za pridobivanje in izvajanje večjih projektov.
Osnovni namen ustanovitve podjetja je bil uporabiti skupno večletno znanje in izkušnje v gradbeni panogi in skupni nastop na trgu, kupcem pa ponuditi kakovostne storitve po konkurenčnih cenah.
Večji delež dejavnosti, ki jih opravlja družba, predstavljajo specializirana gradbena dela. Mednje sodijo
večji izkopi, rušitvena dela industrijskih in individualnih objektov ter predelava gradbenih odpadkov.
Leta 2014 je podjetje FA-ST začelo s sanacijo kamnoloma Podgrad, nekoč lasti delniške družbe Begrad,
ki je šla v stečaj. Podjetje je planiralo, da bo po sanaciji na mestu kamnoloma nastal športno-rekreacijski
center Podgrad, ki bo svoja vrata odprl konec leta 2020, ko naj bi bila zaključena sanacijska dela.
Podjetje FA – ST ima v lasti gradbeno deponijo v neposredni bližini Novega mesta. Tu se zbira in
predeluje gradbene odpadke in omogoča njihovo ponovno uporaba. Družba ima že od leta 2012 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov.
7.2

Gradbena deponija

Gradbena deponija podjetja FA – ST d. o. o., je od središča Novega mesta oddaljena zgolj 5 kilometrov,
vendar je še vedno dovolj odmaknjena od urbanega območja. Območje deponije se dotika enega od
bodočih priključkov na tretjo razvojno os Novo mesto – Metlika, kar ima lahko tako pozitivne kot tudi
negativne posledice za gradbeno deponijo.
Deponija bi lahko v času gradnje bila glavna deponija za reciklažo odpadnih materialov, za traso okoli
Novega mesta. Dostopnost do deponije bi se povečala z izgradnjo nove ceste. Z novo cesto pa se bo
hkrati omejil prostor okoli deponije. V primeru, da bi v prihodnosti želeli deponijo širiti, bi bilo to
onemogočeno oz. oteženo.
Območje deponije je ograjeno, vstop je možen le v spremstvu pooblaščene osebe, ki odpadke sprejme,
jih prekontrolira in pokaže, kam se jih odloži. Prekontrolira se vrsto odpadkov, saj podjetje ne predeluje
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nevarnih odpadkov; zato tovrstne odpadke zavrne. V primeru mešanja gradbenih odpadkov s
komunalnimi odpadki podjetje zavrne odpadke ali za njihov sprejem postavi višjo ceno.
Deponija je namenjena lastnim potrebam gradbenih podjetij FA – ST d. o. o., Fabjan s. p., Strasbergar s.
p. in tudi širši javnosti. Sprejema naslednje gradbene odpadke: odpaden beton, opeko, ploščice,
keramike, asfalt, kovine (le-te podjetje preda v nadaljnjo predelavo v centre za zbiranje kovine),
kamnine, mešane gradbene odpadke in ruševine. Organske zemljine in mrtvico podjetje uporabi za
preoblikovanje krajine, izravnavo neravnin, pripravo zemlje za kmetijstvo in gozdarstvo…
Gradbeni odpadki so med seboj ločeni glede na vrsto, predeluje in shranjuje se jih posebej, tako da ne
pride do medsebojnega mešanja. Ločene predelane odpadke lahko uporabimo na različnih področjih.
Največji potencial za ponovno uporabo imajo na področju nevezanih nosilnih ali nenosilnih plasteh.
Prav tako jih lahko uporabimo pri zemeljskih delih za nasipe, za preoblikovanje in oblikovanje krajine,
za spodnji in zgornji ustroj ceste, za protihrupne nasipe, kot nadomestek naravnega agregata v asfaltnih
zmeseh in betonskih mešanicah.

Gradbena deponija

Slika 5: Lokacija gradbene deponije glede na tretjo razvojno os [33]
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Sanacija kamnoloma Podgrad

Podjetje Fabjan s. p. izvaja sanacijo kamnoloma Podgrad od leta 2016. Kamnolom je od Novega mesta
oddaljen 13 kilometrov v smeri proti Metliki. Obrat je bil del gradbenega podjetja Begrad d. d., ki ga je
leta 2007 začelo sanirati, zaradi neugodnih gospodarskih razmer pa je ta družba šla leta 2011 v stečaj.
Leta 2014 je agrarna skupnost Podgrad, kot investitor, objavila javni razpis za sanacijo kamnoloma, na
katero se je javilo tudi podjetje FA – ST d. o. o. ; ter projekt sanacije tudi dobilo.
Kamnolom je ograjen, izkopava se tehnični kamen – dolomit, ki je sedimentna kamnina. Obrat nima
rednega delovnega časa, saj gre za sanacijo. Podjetje FA – ST d. o. o. mora do konca leta 2020 zaključiti
z deli. Izkopan (odstreljeni) material je v lasti podjetja. Predvidena količina odstreljenega materiala
znaša 50.000,00 m3. Vsakoletno se izmeri količino izkopanega materiala, za katerega se plača koncesijo.
Polovica koncesije pripada lokalni skupnosti, druga polovica pa Republiki Sloveniji, to je določeno z
zakonom o rudarstvu. [8]
7.4

Postopek pridobivanja kamenega agregata v kamnolomu Podgrad

Sanacija v kamnolomu poteka podobno kot izkopavanja v drugih kamnolomih, ki redno obratujejo, saj
je potrebno izkopati določen delež kamnine in ne gre le za sanacijo degradiranega območja. Izkopavanje
poteka v etažah, od najvišje navzdol z miniranjem. Končno oblikovanje etaž in brežin se izvaja z bagrom,
na katerem je nameščeno pnevmatsko kladivo. Višine etaž v kamnolomu Podgrad so med 4,00 in 10,00
metri. Višina etaž se določi glede na velikost kamnoloma, vrste kamnine, katero kopljemo in stanja
kamnine.
Miniranje, kakor tudi vsa pripravljalna dela pred miniranjem, opravi za podjetje Fabjan s. p.
specializirano podjetje Minervo d. d. Za tovrstno tehnologijo smo se odločili zato, ker poteka
izkopavanje kamnine s pomočjo miniranja hitreje, hkrati pa je cenovno ugodnejše.
Pred samim miniranjem je potrebno izvrtati vrtine. Obstaja več načinov mehanskega vrtanja: rotacijski,
udarni ali udarno-rotacijski. Najpogosteje se v praksi uporablja mehanski način vrtanja. V kamnolomih
in peskokopih se najpogosteje uporablja udarno-rotacijski način vrtanja, saj je hitrejši kot ostali načini
vrtanja. Primeren pa je tako za trdne kot za mehke kamnine. Vrtine, ki jih vrtamo za miniranje, morajo
biti 2,00 do 3,00 metre daljše od posamezne etaže, s tem pridobimo zdrobljen material tudi na naslednji
etaži. [34]
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Vrtine se napolni s sredstvi za miniranje (razstrelivom). Izbira sredstva je odvisna od ureditve
kamnoloma, vrste kamnine, lomljivosti kamnine, postopkov pridobivanja materiala ter od same
mehanizacije. V pomoč so tudi enačbe, s katerimi miner določi količino razstreliva.
Količino razstreliva se določi s pomočjo naslednjih izrazov:
Računska vrednost minimalne linije odpora W – izbojnica [35]:
𝜌

𝑊 = 50 × 𝑑 × 𝐾 √𝛾

(2)

Kjer je:


d – premer izvrtine (m),



K – koeficient razpokanosti (1,1),



ρ – gostota razstreliva [kg/dm3], ki je odvisna od kamnine, njene trdote,
razpokanosti in zahtevane granulacije in



γ – specifična teža kamnine [kg/dm3].

Slika 6: Izbojnica [35]

Preglednica 1: Premer izvrtine odvisen od globine vrtine [35]
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Globina in nagib minske izvrtine:
Nagib minske vrtine je enak nagibu etaže, ki pa je odvisen od vrste kamnine in razpokanosti. Globina
minske vrtine mora znašati dva do tri metre več kot višina etaže, saj je s tem je omogočeno
pridobivanje materiala tudi na naslednji etaži. Globino pa lahko določimo s pomočjo računskega
izraza, ki daje primerljive globine:
𝐻

𝐿 = 𝑠𝑖𝑛∝

(3)

Kjer je:


L – globina minske izvrtine (m),



H – višina etaže in



∝ – kot (º).

Razdaljo med minskimi izvrtinami določimo z izrazom:
𝑎 = (0,85 𝑑𝑜 0,90) × 𝑊

(4)

Kjer je:


W – izbojnica (m),



a – razdalja minskih izvrtin (m).

Količina razstreliva v posamezni izvrtini:
𝑄 =𝑊∗𝑎∗ℎ

(5)

Kjer je:


Q- količina razstreliva (m3),



h – višina etaže (m),



W – izbojnica (m) in



a – razdaljam minskih vrtin (m).

Specifično porabo rastreliva določimo s pomočjo preglednice 2 in izraza 6:
𝑙 =𝑄×𝑞

(6)

Kjer je:


l – količina razstreliva na eno izvrtino (kg),



Q – količina razstreliva (m3) in



q – specifična poraba.
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Preglednica 2: Specifična poraba razstreliva [35]
Dolžina čepa, s katerim zapremo izvrtino po napolnitvi z razstrelivom, se določi s pomočjo izraza:
č = (20 𝑑𝑜 30) × 𝑑

(7)

Kjer je:


č – dolžina čepa (m),



d – premer izvrtine (m).

Skupna količina razstreliva, ki se porabi pri miniranju:
L= 𝑛 × 𝑙

(8)

Kjer je:


l – količina razstreliva na eno vrtino (kg),



n – število izvrtin in



L – količina razstreliva (kg).

Ker gre za tvegano dejavnost, je potrebno pred sprožitvijo spustiti zvočni signal, ki opozarja na začetek
miniranja. Prav tako se zvočni signal spusti po razstreljevanju; ta naznanja konec miniranja.
Razstreljevalna dela se lahko izvajajo samo podnevi, oziroma ko je zagotovljena zadostna vidljivost.
[35]
Material, ki ga pridobimo z vrtanjem in miniranjem, je potrebno še dodatno obdelati. Kosi kamenja,
pridobljeni s to tehniko, so običajno zelo veliki in jih je potrebno pred vnosom v drobilno enoto
zmanjšati na velikost 40 – 70 cm. To se stori s pomočjo bagra in pnevmatskega kladiva, ki velike bloke
razbije na manjše kamenje. Le-te se potem z bagrom nalaga v drobilec, ki zdrobi material. Na drobilcu
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je lahko nameščeno dvoetažno sito, s katerim lahko pripravlja do tri različne frakcije hkrati. Drobljen
material se izpod drobilca odmika s pomočjo nakladača, ki material odpelje na deponirana mesta.
Skladiščen material se po potrebi naloži in odpelje na gradbišče ali betonarno.
7.5

Postopek predelave gradbenih odpadkov

Podjetje FA - ST d. o. o. ima v lasti mobilno drobilno enoto Giporec R100 C GIGA - udarni drobilnik.
Gre za proizvodno enoto, ki je srce predelave gradbenih odpadkov, njegova velika prednost pa je
mobilnost.
7.5.1.

Opis uporabljene naprave

V uporabljeni drobilec - napravo Giporec R100 C GIGA, je implementirana najnovejša tehnologija.
Razvoj enote temelji na dolgoletnem znanju in izkušnjah, vse s ciljem doseganja kakovosti,
ekonomičnosti in večnamenskosti postrojenja, ki lahko opravi vsako nalogo, bodisi v kamnolomu, na
gradbišču ali na dvorišču za recikliranje mineralnih surovin. [36]
Srce pogonske enote GIPOREC R 100 FDR GIGA DA predstavlja učinkovit in zmogljiv dizelski motor
CAT C9 moči 261 kW (355 KM). Pri novem pogonskem konceptu, ki je uporabljen na opisanem
postrojenju, je posebna pozornost namenjena zmanjšanju stroškov porabe energije na ključnih
komponentah, kot so udarno rotacijski mlin, vibracijski podajalniki, transportni trakovi in druge
komponente. Kot rezultat trdega inženirskega dela na razvoju opisanega inteligentnega pogona je nastala
zelo produktivna mobilna enota, ki svojemu lastniku prinaša pomembne prihranke pri porabi goriva.
Trenutne meritve, ki so narejene v dejanskih razmerah uporabe kažejo, da GIPOREC enote z direktnim
pogonom udarno rotacijskega mlina dosežejo najmanjšo porabo dizelskega goriva na tono zdrobljenega
materiala na svetu. [36]
Naprava omogoča, da lahko drobimo odpadke na samem mestu nastanka. Povedati pa je treba, da to ni
vedno mogoče zaradi pomankanja prostora, prekomernega hrupa in onesnaženja s prašnimi delci.

7.5.2.

Postopek predelave gradbenih odpadkov

Skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, se lahko z drobilno napravo predeluje naslednje
nenevarne odpadke:
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Preglednica 3: Nenevarni odpadki, ki jih podjetje FA - ST d. o. o. sme predelovati [vir: lasten]
Pridobivanje recikliranega agregata poteka po naslednjih korakih. Pridobljene gradbene odpadke je
potrebno ločeno skladiščiti. Ob prisotnosti večjih kosov lesa, plastike ali železa je te potrebno ločeno ali
mehansko odstraniti. Večje kose kamenja, betonskih plošč in asfalta se razbije na kose velikosti 40 – 70
cm, s pomočjo bagra s pnevmatskim kladivom ali hidravličnimi kleščami, ki so primernejše orodje pri
razbijanju armirano betonskih plošč.
V ustje drobilca se nalaga s pomočjo bagra, kjer na predsitu poteka prvo sejanje, odstranijo se delci
velikosti do 10 mm (zemlja, malte). Naloženi material nadaljuje proti prvemu sejanju, ki poteka s
pomočjo udarnega drobilca. Po prvotnem drobljenju po traku material pride iz drobilca, kjer se nahaja
magnetni trak, ki odstrani preostanek kovinskih delcev. Separator lahkih materialov s pomočjo zraka
odpihne manjše kose lesa, plastike in podobno. Po prvem drobljenju pade material na dvoetažno sito, ki
lahko material odvede nazaj v drobilec; ali pa je trak usmerjen stran in se tako lahko pridobi 3 različne
frakcije hkrati. Opisana operacija omogoča doseganje zahtev kakovosti in granulacije končnega izdelka.
Štiri tračne tehtnice, vgrajene v tekoče trakove, se uporabljajo za merjenje količine frakcij, vrnjenih zrn
in jalovine.
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Slika 7: Drobilna naprava - GIPOREC R 100 C GIGA [vir: lasten]
Predelane gradbene odpadke se shranjuje ločeno, saj niso vsi enako uporabni.
7.6

Uporaba kamenega agregata in predelanih gradbenih odpadkov

7.6.1.

Uporaba kamenih agregatov

Kameni agregat, ki se je in se izkopava v kamnolomu Podgrad, je tehnični kamen. Odlikujejo ga
zahtevane fizikalne in mehanske lastnosti. Uporablja se kot drobljenec v različnih frakcijah v gradbenih
konstrukcijah, pri gradnji inženirskih objektov, prometnic in kot sestavina betona.
Geološke razmere, pri katerih so nastale kamnine, vplivajo na njihove fizikalne in mehanske lastnosti.
Masivnost in monolitnost naravnega kamna zvišujeta njegovo kakovost, s tem pa se tudi otežita
pridobivanje in sama obdelava. Plastovitost in skrilavost olajšata pridobivanje, vendar ob enem
zmanjšujeta kakovost kamenega agregata. [5]
Fizikalne in mehanske lastnosti agregata vplivajo na njegovo uporabnost. Relevantni standardi, ki
določajo zahteve za geometrijske in fizikalne lastnosti agregata, so:


Geometrijske lastnosti:
o

SIST EN 932-3:1999/A1:2004 - Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek
in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa,

o

SIST EN 933-1:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje
zrnavosti - Metoda sejanja,
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SIST EN 933-2:1999 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 2. del: Določevanje
zrnavosti - Preskusna sita, velikosti nazivnih odprtin,

o

SIST EN 933-3:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje
oblike zrn - Modul ploščatosti,

o

SIST EN 933-4:2000 - Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje
oblike zrn - Modul oblike,

o

SIST EN 933-5:1999/A1:2005 - Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del:
Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata,

o

SIST EN 933-8:2012. Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje
finih delcev - Ekvivalent peska,

o

SIST EN 933- 9:2009+A1:2013 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 9. del:
Ugotavljanje finih delcev - Preskus z metilen modrim. [18]



Fizikalne lastnosti:
o

SIST EN 1097-1:2011 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del:
Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro - Deval),

o

SIST EN 1097-2:2010 0 točka 5 Preskus mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju (LA),

o

SIST EN 1097-3:1999 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 3. del:
Določevanje prostorninske mase in votlin v nasutem stanju,

o

SIST EN 1097-5:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del:
Določevanje vode s sušenjem v prezračevanem sušilniku,

o

SIST EN 1097-6:2013 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del:
Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode,

o

SIST EN 1097-5:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del:
Določevanje vode s sušenjem v prezračevanem sušilniku,

o

SIST EN 1097–6:2013 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del:
Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode,

o

SIST EN 1367-1:2007 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih
vplivov - 1. del: Določevanje odpornosti proti zmrzovanju in odtaljevanju,

o

SIST EN 1367-2:2010 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih
vplivov - 2. del: Preskus z magnezijevim sulfatom. [18]



Kemične zahteve:
o

prisotnost v kislini topnih sulfatov, ki bi lahko negativno vplivali na agregat,

o

prisotnost žvepla v agregatu, ki bi lahko negativno vplivalo,
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o

primesi, ki vplivajo na otrjevanje in vezanje agregata,

o

primesi, ki vplivajo na volumsko stabilnost agregata,

o

v kamenih agregatih iz Slovenije do sedaj ni bilo težav, vezanih na njegovo kemično
sestavo agregata. Največkrat se težave pojavijo zaradi povečanih vsebnosti glinenih
delcev v finih zrnih. [37]

Poznamo različne vrste agregata, ki se uporablja v različne namene in ki imajo zato predpisane različne
standarde za uporabo:


SIST EN 13242: Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih
objektih,



SIST EN 12620: Agregati za beton,



EN 13043: Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in drugih
prometne površine,



EN 15 055 – 1, 2: Lahki agregati,



EN 13139: Agregati za zidanje,



EN 13450: Agregati (tolčenec) za železnice.

7.6.2.

Kameni agregat iz predelanih gradbenih odpadkov

Reciklirani gradbeni materiali imajo preizkušeno uporabno vrednost, postopki predelave so znani in
preverjeni. Za njih veljajo tehnični predpisi in standardi, tako kot za naravno pridobljene agregate.[38]
Predelane gradbene odpadke lahko uporabimo v naslednjih primerih:


asfalti: drobljene asfaltne plošče se lahko uporabi kot dodatek v hladnem ali vročem postopku
proizvodnje asfaltnih mešanic,



drobljeni betoni: za napravo svežih bitumenskih mešanic ali pa za uporabo kot betonske frakcije,



mešanica komponent gradbenih odpadkov: kot tampon za uporabo v spodnjih nevezanih
ustrojih ceste,



opečni material: frakcije 0 mm < d < 3,0 mm, namenjen za nepokrita športna igrišča (tekaške
steze, teniška igrišča, hipodromi,…). Zagotavlja kakovostno dreniranje, a ob enem zadržuje
vlago v porah zrn, kar preprečuje prašenje,



peski: slabše kakovosti, se lahko uporabijo kot zasipni materiali (zasip izkopov pri gradnji
vodovodov, kanalizacij, plinovodov, …) za posipavanje oz. urejanje makadamskih lokalnih cest
ali parkirišč in gozdnih cest. Peske se lahko uporabi kot prekrivni material na deponiji
komunalnih odpadkov,



nemineralne surovine: kot so kovine, les, stiropor, plastika… Te ločuje od ostalih gradbenih
odpadkov s pomočjo ročnega sortiranja, magnetnega traku na drobilni enoti, z izpihovanjem na
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drobilni enoti. Ločene odpadke, nato podjetje da na trg sekundarnih materialov, kjer gredo v
nadaljnjo predelavo. [39]

Slika 8: Možnosti uporabe predelanega agregata [38]
Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem lahko podjetje FA – ST d. o. o., naslednje materiale uporabi
za:
Številka

Frakcije

odpadka

(mm)

17 01 01

0-32

Namen uporabe
Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja, ter ureditve tal

0-60
17 01 02

0-16

Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja, ter ureditve tal

0-32
17 01 03

0-16

Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja, ter ureditve tal

0-32
17 01 07

0-16

Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja, ter ureditve tal

0-32
17 02 02

0-16

Za nasipe in zasipe

0-32
17 03 02

0-16

Za nasipe, zasipe ter utrditve obcestnih bankin

0-32
17 05 04

0-16

Zemlja za uporabo pri reklutivaciji površin in na drugih območjih
predvidenih za zasaditev
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17 05 06

0-32

Za nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter ureditve in izboljšanje tal

0-60
17 05 08

0-60

Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja, ter ureditve tal

17 08 02

0-32

Za nasipe, zasipe in prekritja, zasipe jarkov ter ureditve tal

17 09 04

0-32

Za protihrupne nasipe, ostale nasipe, zasipe in prekritja, ter ureditve tal

0-60
Preglednica 4: Frakcije predelanega gradbenega materiala in dovoljena nadaljnja uporaba [vir:
lasten]

Fabjan, R. 2020. Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

8

61

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Ali bi v Sloveniji morali zgraditi drugi tir, ali tretjo razvojno os? Kaj od tega je nujnejše? Izboljšati ceste,
vodovodno in kanalizacijsko omrežje? Kako hitro lahko porabljamo neobnovljive naravne vire in
kakšen je strošek oziroma korist, ohranjanja narave za potomce. To so tipična vprašanja, na katere lahko
analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis) poda odgovor. [49]
Osnovni koncept analize CBA je zelo enostaven: izmed večih možnosti določiti opcijo, ki prinese koristi,
večje od stroškov in med vsemi izbrati tisto, ki je najdonosnejša. Do tu je zadeva povsem jasna in
razumljiva. Težave nastanejo predvsem pri merjenju koristi in stroškov. Kaj je vredno več; mir na
podeželju in ohranjanje diverzitete ekosistema, ali izgradnja obvoznice, ki bi zmanjšala potovalni čas
od kraja A do kraja B? Če bi vprašali 100 ljudi, bi dobili 100 različnih odgovorov. Če želimo, da metoda
deluje, moramo predmetom pripisati vrednosti, ki niso nujno denarne, vendar je to pogosto najbolj
priročno. Pogosto je dovolj natančno, če stvarem podamo samo okvirne vrednosti. [49]
Toda, kako oceniti takšne vrednosti? Če predpostavimo, da so pomembni samo ljudje, vsebuje analiza
dva koraka. Najprej moramo ugotoviti, kako bi odločitev vplivala na dobrobit zadevnega posameznika.
Za to presojo se moramo zanašati na posameznikovo lastno presojo. Torej merimo človekovo
spremembo v blaginji, kot bi jo bila ona ali on pripravljena plačati, za pridobitev koristi ali v izogib
stroškom. Težavnost sklepanja o vrednotah ljudi iz njihovih hipotetičnih odzivov predstavlja osrednjo
težavo v analizi stroškov in koristi. Drugi korak je ugotoviti, kako sprememba vpliva na socialno
blaginjo, z upoštevanju vseh sprememb na osebne koristi oziroma stroške. [49]

8.1

Začetki analize stroškov in koristi

Zasluge za zametke ekonomskega računovodstva francoskemu inženirju, Julesu Dupuitu, čigar članek
iz leta 1848 je še vedno vreden branja. Britanski ekonomist Alfred Marshall pa je bil prvi, ki je formuliral
nekatere formalne koncepte, ki so osnova analize stroškov in koristi.
Praktičen razvoj analize stroškov in koristi izvira iz leta 1936, ko je Ameriški kongres izdal akt o
izboljšavi sistema plovnih poti, v katerem je bil med drugim zapisan tudi stavek: »če koristi, katere bi
lahko nastale, presegajo ocenjene stroške«, ki je definiral ime za analizo stroškov in koristi. [50]

Tako je prvo metodo razvil Ameriški vojaški inženirski korpus (U.S. Army Corps of Engineers), s katero
so ocenili stroške in koristi izboljšav na plovnih poteh in njihovih pritokov; vključno z njihovimi
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vodnimi območji, za namen nadzora poplav. Inženirji so to storili brez veliko, če sploh, kaj pomoči
ekonomistov. Šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja, skoraj dvajset let kasneje, so akademski
ekonomisti odkrili, da je korpus razvil sistem za ekonomsko analizo javnih naložb. Od takrat so
ekonomisti še izboljšali metode. Analiza stroškov in koristi pa je bila prilagojena večini področij javnega
odločanja. [50]

8.2

Načela analize stroškov in koristi

Ena od težav CBA je, da je izračunavanje številnih komponent koristi in stroškov intuitivno očitno,
vendar obstajajo tudi drugi, za katere intuicija ne predlaga merilnih metod. Zato so potrebna osnovna
načela kot vodilo, ki so okvirno predstavljena v spodnjih odstavkih.
Da bi lahko sklepali o zaželenosti projekta, je treba vse njegove vidike, pozitivne in negativne, izraziti
v skupni enoti, torej mora obstajati "izhodiščna točka". Najbolj priročna skupna enota je denar. To
pomeni, da je treba vse koristi in stroške projekta meriti glede na njihovo ekvivalentno vrednost denarja.
Projekt katerega analiziramo lahko zagotavlja ugodnosti, ki niso neposredno izražene v finančni koristi,
vendar je nekaj denarja, ki bi ga prejemniki vzeli za enakovrednega materialni dobrini. Na primer,
projekt lahko starejšim na območju omogoči brezplačen mesečni obisk zdravnika. Vrednost te ugodnosti
za starejšega prejemnika je najmanjši znesek denarja, ki bi ga prejemnik namesto zdravniške oskrbe
vzel. Ta bi lahko bil manjši od tržne vrednosti zagotovljene zdravstvene oskrbe. Domneva se, da imajo
bolj neotipljive koristi, na primer ohranjanje odprtega prostora ali zgodovinskih lokacij, tudi določeno
denarno vrednost za javnost. [50]
Poleg tega, da morajo biti koristi in stroški projekta izraženi v ekvivalentni vrednosti denarja, morajo
biti izraženi tudi v časovni vrednosti. To ni potrebno ne le zaradi razlik vrednosti valute v različnih
časovnih obdobjih zaradi inflacije. Evro, ki je na voljo čez pet let, ni toliko vreden kot evro, ki je na
voljo sedaj, saj lahko denar, ki nam je trenutno na voljo, investiramo in zato prejemamo obresti.
Posledično bo teh pet evrov čez nekaj let vreden več kot sedaj. Če je obrestna mera r, bo evro, vložen v
t letih, zrasel na vrednost (1 + r)t. Zato je znesek denarja, ki bi ga bilo potrebno nakazati, da bi zrasel
za en evro, v t letih (1 + r) -t. To se imenuje diskontirana vrednost ali sedanja vrednost denarja,
razpoložljiva t let v prihodnosti.
Tudi vrednost koristi v prihodnosti se pomnoži z diskontirano vrednostjo v tistem času. Rezultat se
diskontira z neto sedanjo vrednostjo koristi projekta; Enako velja za stroške. Čista korist projektov je le
vsota neto sedanje vrednosti koristi, zmanjšane za sedanjo vrednost stroškov. [50]
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8.3

63

Kako vrednotiti koristi in stroške

Vrednotenje koristi in stroškov bi moralo odražati preference, ki jih odkrijemo na podlagi sprejetih
odločitev. Tako na primer izboljšave javnega prevoza pogosto vključujejo prihranek časa. Vprašanje je
torej, kako izmeriti denarno vrednost prihranjenega časa. Vrednost ne bi smela biti le tisto, kar
načrtovalci prevozov menijo, da je vrednost časa: oziroma kako ljudje ovrednotijo svoj čas. Vrednost
časa mora biti takšna, za katero javnost razkrije vrednost svojega časa, in sicer z izbiro, ki vključuje
kompromise med časom in denarjem. Če imajo ljudje na voljo možnost parkiranja v bližini svojega cilja
za 50 centov ali parkiranje dlje, kjer je parkirišče brezplačno, ter porabijo 5 minut več hoje in se vedno
odločijo porabiti denar ter tako prihraniti čas in trud, potem so razkrili, da je njihov čas zanje
dragocenejši kot 10 centov na minuto. Če bi obe odločitvi poželi enako zanimanje, bi razkrili, da je bila
vrednost njihovega časa 10 centov na minuto.
Najbolj zahteven del CBA analize je iskanje preteklih odločitev, ki razkrijejo kompromise in
enakovrednosti preferenc. Na primer, vrednotenje koristi čistejšega zraka bi bilo mogoče ugotoviti tako,
da bi ugotovili, koliko manj ljudi je plačalo stanovanje na bolj onesnaženih območjih, ki so bila sicer po
lastnostih in lokaciji enaka kot stanovanja na manj onesnaženih območjih. Na splošno se zdi, da je
vrednost čistejšega zraka za ljudi, ki jo razkrivajo trdne odločitve na trgu, manjša od njihove retorične
ocene čistega zraka. [50]

8.3.1.

Ugodnosti oziroma koristi se običajno merijo z izbiro trga

Ko potrošniki kupujemo po tržnih cenah, razkrijemo, da so stvari, ki jih kupujemo, (za nas) vsaj toliko
koristne kot denar, ki se mu odrečemo. Potrošniki bomo povečali porabo kateregakoli blaga do točke,
ko je korist dodatne enote (mejna ugodnost) enaka mejnim stroškom te enote, oz. tržni ceni. Zato je za
vsakega potrošnika, ki kupi nekaj blaga, mejna ugodnost enaka tržni ceni. Mejna korist se bo zmanjšala
s porabljenim zneskom tako, kot se mora znižati tržna cena, da bomo potrošniki porabili večjo količino
blaga. Razmerje med tržno ceno in porabljeno količino se imenuje načrt povpraševanja. Tak razpored
povpraševanja zagotavlja informacije o mejnih koristih, potrebnih za povečanje porabe denarne
vrednosti. [50]

8.3.2.

Vpliv projekta na krivuljo povpraševanja

Povečanje koristi, ki je posledica povečanja potrošnje, je zmnožek vsot mejnih koristi in vsakega
posameznega povečanja porabe. Vsota koristi projekta se izračuna, kot površina pod krivuljo
povpraševanja. [50]
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Slika 9: Krivulja povpraševanja in površina koristi [50]
Kot je prikazano na sliki 9, je površina presežena od spodnje meje porabe pred porastom, (poraba brez
projekta), do porabe po povečanju (izboljšava s projektom). Kadar je povečanje porabe majhno v
primerjavi s skupno porabo, se bruto korist ustrezno približa tržni vrednosti povečane potrošnje; t.j. tržna
cena je manjša od povečanja porabe. [50]

8.3.3.

Vrednotenje človeškega življenja

V CBA analizi je včasih potrebno oceniti korist reševanja človeških življenj. V splošni javnosti obstaja
precejšnje neodobravanje antipatija do ideje, da bi človeškemu življenju postavili vrednost. Ekonomisti
priznavajo, da je nemogoče financirati vsak projekt, ki obljublja reševanje človeškega življenja in da je
potrebno nekaj racionalne podlage za izbiro, kateri projekti bodo odobreni in kateri zavrnjeni. Polemika
je opuščena, ko se ugotovi, da je korist takšnih projektov v zmanjšanju tveganja za smrt. Veliko je
primerov, ko ljudje prostovoljno sprejemajo povečana tveganja v zameno za višje plače, na primer delo
na naftnih poljih ali rudarjenje, ali prihranek časa pri hitrejši vožnji z avtomobilom. Te izbire se lahko
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uporabijo za oceno osebnih stroškov, ki jih ljudje postavljajo na povečano tveganje in s tem na vrednost
zmanjšanega tveganja. Tovrsten izračun je enakovreden postavitvi ekonomske vrednosti pričakovanemu
številu rešenih življenj. [50]

8.3.4.

Analiza bi morala vključevati primerjavo z in primerjavo brez projekta

Vpliv projekta je razlika med razmerami v študijskem območju s projektom in brez njega. Če se projekt
ocenjuje, mora analiza oceniti ne le, kakšna bi bila situacija s projektom, ampak tudi, kakšna bi bila brez
njega. Na primer, pri določanju vpliva sistema hitrega tranzita podzemne železnice, kot je na območju
Londona, je potrebno odšteti število voženj, ki bi jih uporabili pri širitvi avtobusnega sistema od voženj,
ki jo zagotavlja podzemna železnica. In tudi dodatni stroški tako razširjenega avtobusnega sistema bi se
odšteli od stroškov podzemne. Z drugimi besedami, alternativa projektu mora biti izrecno določena in
upoštevana pri oceni projekta. Upoštevati je potrebno tudi, da primerjava z oziroma brez projekta ni
enakovredna analizi, ki jo izvedemo po izvedenem projektu in primerjamo koristi pred projektom in po
izvedenem projektu.
Drug primer prikazuje pomembnost upoštevanja vplivov projekta s primerjavo in brez primerjave. V
literaturi je opisan primer uvedbe namakanja, ki omogoča proizvodnjo bombaža v Arizoni. Če bo
ameriško ministrstvo za kmetijstvo omejilo proizvodnjo bombaža v ZDA s sistemom kvot, potem bi
lahko razširjeno proizvodnjo bombaža v Arizoni izravnalo z zmanjšanjem kvot proizvodnje bombaža v
drugi zvezni državi, Mississippiju. Tako bi bil vpliv projekta na proizvodnjo bombaža v ZDA lahko enak
nič, kar pa ne bi veljalo za količine proizvedenega bombaža Arizoni. [50]

8.3.5.

Analiza stroškov in koristi vključuje določeno študijsko območje

Vplivi projekta so opredeljeni za določeno študijsko področje, naj bo to projekt, podjetje, skupina, mesto,
regija, država, narod ali svet. V zgornjem primeru (razdelek 8.3.4), ki zadeva bombaž, je vpliv projekta
za celotno državo lahko enak nič, a je za Arizono še vedno pozitiven vpliv.
Narava območja preučevanja je običajno določena s strani organizacije oziroma osebe, ki izvaja analizo.
Številni učinki projekta se lahko "izločijo" na eno študijsko , ne pa na manjše območje. Specifikacija
območja študije je lahko poljubna, vendar lahko znatno vpliva na zaključke analize. [50]
8.3.6.

Dvojno štetje ugodnosti ali stroškov

Včasih je mogoče vpliv projekta meriti na dva ali več načinov. Na primer, izgradnja avtoceste zmanjša
čas potovanja in tveganje nesreč, zato se bo s tem vrednost nepremičnin na območjih, ki jih avtocesta
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povezuje, povečala. Povečanje vrednosti nepremičnin zaradi projekta je zelo dober način, vsaj načeloma,
za merjenje koristi projekta. Če pa so vključene povečane vrednosti nepremičnin, potem ni potrebno
vključiti vrednosti časa in življenj, ki jih je prihranila izboljšava na avtocesti. Vrednost nepremičnin se
je povečala, zaradi koristi prihranka časa in manjših tveganj. Če bi vključili, tako povečanje vrednosti
nepremičnin, kot prihranek časa in zmanjšanje tveganja, bi to pomenilo dvojno štetje. [50]

8.3.7.

Kdaj se odločimo za projekt in kdaj ne

Če diskontirana neto sedanja vrednost koristi presega diskontirano neto sedanjo vrednost stroškov,
potem je projekt smiseln. To je enakovredno pogoju, da mora biti neto korist pozitivna. Drugi
enakovreden pogoj je, da mora biti razmerje med sedanjo vrednostjo koristi in sedanjo vrednostjo
stroškov večje od ena.
Če obstaja več vzajemno izključujočih projektov, ki imajo pozitivno neto sedanjo vrednost, potem je
treba projekte nadalje analizirati. Iz nabora medsebojno izključujočih projektov, je treba izbrati tistega,
z najvišjo neto sedanjo vrednostjo. [50]
Če so sredstva, potrebna za izvedbo vseh projektov s pozitivno neto sedanjo vrednostjo manjša od
razpoložljivih sredstev, to pomeni, da je diskontna stopnja, uporabljena pri izračunavanju sedanjih
vrednosti, prenizka in ne odraža resničnih stroškov kapitala. Sedanje vrednosti je treba preračunati z
višjo diskontno stopnjo. Iskanje diskontne stopnje lahko terja nekaj poskusov in napak, tako da sredstva,
potrebna za projekte s pozitivno neto sedanjo vrednostjo, ne presegajo razpoložljivih sredstev. Včasih,
kot alternativa temu postopku, ljudje poskušajo izbrati najboljše projekte, na podlagi mere dobrega, kot
je notranja stopnja donosa ali razmerje med koristjo in stroški. To ni veljavno iz več razlogov. [50]
Višina razmerja med koristmi in stroški je do neke mere poljubna, saj se nekateri stroški, kot so
obratovalni stroški, lahko odštejejo od koristi in jih zato ne vključujejo v stroškovno postavko. To se
imenuje pobotanje obratovalnih stroškov. Izločanje se pri nekaterih projektih lahko izvede, pri drugih
pa ne. Ločimo spremenljive in stalne stroške: spremenljivih stroškov ne moremo pobotati, medtem ko
stalne, (ki so znani) lahko odštejemo od koristi. Tovrstna manipulacija koristi in stroškov ne bo vplivala
na neto koristi, vendar bo lahko spremenila razmerje med koristmi in stroški. Vendar pa ne bo zvišalo
razmerja med koristmi in stroški. [50]
Z zmanjševanjem pozitivnih in negativnih vplivov projekta na njihovo ekvivalentno vrednost denarja
analiza stroškov in koristi ugotovi, ali je projekt vredno izvesti. Enakovredna vrednost denarja temelji
na informacijah, pridobljenih preko mnenj potrošnikov in proizvajalcev na trgu, razporedu
povpraševanja in ponudbe za blago in storitve, na katere vpliva projekt. Paziti je treba, da se ustrezno
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upoštevajo okoliščine, kot je na primer inflacija. Ko se vse to sešteje, je projekt, za katerega diskontirana
vrednost koristi presega diskontirano vrednost stroškov, smotrno izvesti. Enakovredna kontrola je
razmerje med koristjo in stroški, ki mora biti večja od ena. Notranja stopnja donosa pa mora biti višja
od stroškov. [50]

8.4

Povzetek o analizi stroškov in koristi

Analiza stroškov in koristi (CBA - Cost−Benefit Analysis) je sistematičen postopek, s katerim
ugotavljajo, vrednotijo in primerjajo stroške in koristi projekta, podjetja, odločitve. Osnovni cilj analize
(CBA) je ugotoviti, ali koristi projekta pretehtajo (presegajo) stroške. Prav tako se s CBA lahko
ugotavlja razmerja med optimalno varianto in ostalimi variantami (vrstni red ugotovljenih alternativnih
variant, od najdonosnejše do najmanj oziroma negativnih variant). S CBA se želimo prepričati o
upravičenosti odločitve za investicijo ali ravnanje. [40]
Uporaba CBA analize za vrednotenje investicijskih projektov je razširjena v mnogih sektorjih, med
drugim na področju oskrbe z vodo in čiščenje vode, prenos, promet, letališča, gozdarstvo, distribucije
ter proizvodnje energije, pristanišča, itd. Uporabna je tudi v sklopu raznih izobraževalnih programov ali
celo zdravstvenih sistemov. Največkrat jo uporabimo, kadar želimo doseči optimalen razvoj predvsem
s stališča družbe. [41]
Pri analizi stroškov in koristi za primer gradbene deponije in kamnoloma oziroma sanacije kamnoloma,
ki ga obravnavamo v tem delu, bomo upoštevali samo koristi in stroške, ki se za obravnavani alternativi
razlikujejo. Stroške rednega vzdrževanja strojnega parka, nabave voznega parka, amortizacijo in nakup
novih strojev bomo zanemarili. Izpustili bomo tudi koristi izvajanja del, pri katerih je stranski produkt
gradbeni odpadek. Navedene kategorije smo v izvedeni analizi gradbene deponije zanemarili. Skladno
s ciljem da smo izvedli analizo za gradbeno deponijo in kamnolom, ki sta si čim bolj podobni. S tem jih
lažje primerjamo in enostavneje ovrednotimo, katera je donosnejša.
Pri analizi gradbenih odpadkov bomo za primer vzeli izkop, ki ga je podjetje FA – ST d. o. o. izvajalo v
letih 2017 in 2018. Zanemarili bomo denarne tokove zaradi samega izkopa, kar pomeni, da bomo
upoštevali le predelavo odpadkov in pripravo odpadkov za ponovno uporabo.
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Analiza stroškov in koristi za gradbeno deponijo

Z družbenega vidika predstavlja investicija veliko pridobitev, saj v oklici Novega mesta še ni nobene
(legalne) gradbene deponije. S pridobitvijo le te lahko pričakujemo, da se bo število divjih odlagališč
zmanjšalo, kar predstavlja veliko družbeno korist.
Pri določanju koristi in stroškov obravnavane investicije uporabljamo parametre, ki jih ocenjujemo v
nedenarni obliki, in parametre, ki jih ocenjujemo v denarni obliki.
Ker gre za dolgotrajne dejavnosti, je potrebno upoštevati diskontiranje oz. določiti oceno sedanje
vrednosti denarja. Velja izraz:
𝑁𝑆𝑉 (𝑆) = 𝑆/(1 + 𝑖)𝑛

(8)

Kjer je:


NSV – neto sedanja vrednost od finančnega toka S,



i – obrestna mera (interest rate),



n – število let. [48]

Neto sedanja vrednost (angleško Net Present Value – NPV) temelji na diskontiranju denarnih tokov. Z
izbrano metodo najprej ovrednotimo sedanjo vrednost vseh denarnih tokov, tako pozitivne kot tudi
negativne tokove, ki se pojavijo v dobi investicije. Seštevek vseh denarnih tokov je tako imenovana neto
sedanja vrednost investicije (NSV). V primeru, da je NSV pozitivna, je investicija upravičena in jo lahko
sprejmemo, ko pa je NSV negativna, projekt zavrnemo. [42]
Kot koristi investicije smo identificirali naslednje:


zmanjšanje števila divjih odlagališč,



priprava odpadkov za ponovno uporabo in s tem zmanjšanje količin odpadkov,



recikliranje odpadkov, glede na vrsto odpadka; odpadki se ločeno reciklirajo, kar
zmanjša delež preostalih odpadkov, ki in tako niso odloženi v isti koš,



drug način predelave odpadkov (energetska predelava).

Finančna analiza
Izhodišča:


vrednotenje analize je opravljeno skladno z Analizo stroškov in koristi



diskontna stopnja znaša 7% ; v ZDA predlaga Office and Management and Budget
(OMB), da se za projekte, ki vplivajo na družbeno blaginjo. uporabi diskontna stopnja
7% [43],
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ekonomska doba znaša 20 let [43],



predpostavimo, da bodo v prihodnjih letih predelali in prodali v povprečju 10.000,00
m3/leto gradbenih odpadkov.

Vrednost prihodkov v stalnih cenah (EUR)
Leto Investicijski stroški Operativni stroški

Prihodki

Ostanek vrednosti Neto denarni tok

0 2016

3.500,00

23.137,80

0,00

-26.637,80

-26.637,80

1 2017

78.000,00

28.642,29

95.200,00

-11.442,29

-38.080,09

2 2018

10.000,00

83.586,49 280.000,00

186.413,51

148.333,42

3 2019

25.592,89 114.366,20

88.773,31

237.106,73

4 2020

26.411,60 116.732,39

90.320,79

327.427,53

5 2021

27.764,84 119.887,32

92.122,48

419.550,01

6 2022

26.177,18 110.422,54

84.245,36

503.795,36

7 2023

25.784,58 106.478,87

80.694,29

584.489,65

8 2024

29.101,30 118.309,86

89.208,56

673.698,21

9 2025

25.842,29 102.535,21

76.692,93

750.391,14

10 2026

29.252,82 114.366,20

85.113,38

835.504,52

11 2027

30.392,73 116.732,39

86.339,67

921.844,19

12 2028

30.341,04 114.366,20

84.025,16

1.005.869,34

13 2029

29.442,42 108.845,07

79.402,65

1.085.271,99

14 2030

30.448,66 110.680,67

80.232,01

1.165.504,00

15 2031

30.870,38 110.293,47

79.423,09

1.244.927,09

16 2032

31.288,41 109.906,27

78.617,87

1.323.544,96

17 2033

31.702,75 109.519,08

77.816,32

1.401.361,29

18 2034

35.854,39 122.253,52

86.399,14

1.487.760,42

19 2035

32.520,39 108.744,69

76.224,29

1.563.984,71

20 2036

32.923,69 108.357,49

75.433,80

1.639.418,52

Preglednica 5: Stroškovna analiza vrednosti v stalnih cenah - gradbena deponija
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Diskontirane vrednosti (s stopnjo 7%), (EUR)
Leto Investicijski stroški Operativni stroški

Prihodki

Ostanek vrednosti Neto denarni tok

0 2016

3.500,00

23.137,80

0,00

-26.637,80

-26.637,80

1 2017

78.000,00

28.642,29

95.200,00

-11.442,29

-38.080,09

2 2018

10.000,00

83.586,49 280.000,00

186.413,51

148.333,42

3 2019

23.918,59 106.884,30

82.965,71

231.299,13

4 2020

23.068,91 101.958,59

78.889,68

310.188,81

5 2021

22.664,38

97.863,77

75.199,38

385.388,20

6 2022

19.970,45

84.240,82

64.270,38

449.658,57

7 2023

18.384,05

75.917,97

57.533,91

507.192,49

8 2024

19.391,42

78.834,85

59.443,43

566.635,92

9 2025

16.093,28

63.853,78

47.760,50

614.396,42

10 2026

17.025,40

66.562,17

49.536,76

663.933,18

11 2027

16.531,63

63.494,69

46.963,06

710.896,24

12 2028

15.423,85

58.137,98

42.714,13

753.610,37

13 2029

13.987,88

51.711,51

37.723,63

791.334,00

14 2030

13.519,57

49.143,54

35.623,97

826.957,97

15 2031

12.810,11

45.767,87

32.957,76

859.915,73

16 2032

12.134,18

42.623,55

30.489,36

890.405,09

17 2033

11.490,54

39.694,75

28.204,22

918.609,31

18 2034

12.145,12

41.411,50

29.266,38

947.875,68

19 2035

10.295,12

34.425,78

24.130,66

972.006,34

20 2036

9.740,93

32.059,07

22.318,14

994.324,48

Preglednica 6: Stroškovna analiza diskontiranih vrednosti - gradbena deponija
Iz preglednic 5 in 6 je razvidno, da so se vložene investicije hitro povrnile: v roku štirih let. Končna
korist od investicije znaša 1.639.418,52 € v stalnih cenah oziroma 994.324,48 € v diskontiranih cenah.
Čeprav izračuni ne zajemajo vseh stroškov, ki bi jih morali upoštevati v celostni analizi, lahko z
gotovostjo rečemo, da se pri takih ostankih vrednosti investicija izplača.
Stroški, ki so navedeni v preglednicah 5. in 6., so naslednji:


2016 – stroški projektne dokumentacije,



2017 – prestavitev vodovoda in plačan komunalni prispevek,



2018 – ograditev gradbene deponije z ograjo,
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operativni stroški – predstavljajo stroške obratovanja strojev, redno vzdrževanje, stroške
osebnih dohodkov (strojnik 18€/h/ osebo, pol kvalificiran delavec 15€/h/osebo) in
stroške certificiranja materiala, ki ga izvede zunanja inštitucija.

Prihodki, ki so navedeni v preglednicah 5, 6 temeljijo na:


2017 – podjetje predela in proda približno 5.000,00 m3 gradbenih odpadkov,



2018 – podjetje predela in proda 25.000,00 m3 gradbenih odpadkov,



za nadaljnja leta ocenjujemo, da se bo letno predelalo in iztržilo približno 10.000,00 m3
gradbenih odpadkov.

Podjetje je svojo investicijo lahko tako hitro pokrilo, predvsem zaradi drugih projektov, kjer so z izkopi
pridobili zemljino in kamnino. V primeru projekta, kjer se z izkopom pridobi zemljino in kamnino, je
potrebna še dodatna deponija za deponiranje zemljine, ki je kamnolom praviloma ne more tržiti. V
nasprotju z zemljino se kamnino predela in da na trg.
V letu 2017 in 2018 je podjetje izvajalo izkop na dveh večjih projektih; izkop v tovarni zdravil Krka in
pri Roletarstvu Medle. Z izkopom pri gradnji tovarne zdravil je podjetje pridobilo veliko količino
kamnine, kot odvečni material izkopa. Ta material je je predelalo in ga prodalo. Velik delež predelanega
materiala se je uporabilo kot nasipni material za izboljšanje temeljnih tal pri izgradnji industrijske hale
Roletarstva Medle.
8.6

Optimizacija gradbene deponije

Vsaka sprememba v proizvodnji, ki vodi k zmanjšanju proizvodnih stroškov, višji kakovosti proizvoda
ali optimizaciji porabljenega časa, je za podjetje koristna, saj povečuje njegovo konkurenčnost; s tem
pa tudi zagotovi dolgoročen obstoj podjetja. Zato smo v okviru magistrske naloge identificirali možne
ukrepe, ki naj vodijo k optimizaciji obravnavane deponije.
Kot prvo predlagamo optimizacijo notranjega transporta materiala, in sicer tako, da se predelane
odpadke izpod drobilne enote s pomočjo nakladača vozi na deponirana mesta. Podjetje razmišlja o
nakupu transportnega traka, s katerim bi zmanjšali stroške predelave materiala. Trenutno so za predelavo
potrebni trije stroji in dva strojnika, ki upravljata stroje. V primeru nakupa transportnega traka pa bi
lahko strojnik predeloval odpadke en sam strojnik.
Transportni trak bi torej zmanjšal stroške obratovanja, saj pa bi lahko strojnik z nakladačem opravljal
druga dela. Ozko grlo pri pridelavi odpadkov predstavlja drobilna enota, ki jo omejuje hitrost samega
predelovanja, kar je potrebno upoštevati pri izbiri transportnega traka.
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Slika 10: Transportni trak Terex Finlay TC-100 [44]
Podjetje bi lahko svoje stroške predelave zmanjšalo nadalje z izbiro drugačne drobilne enote - na
električni pogon. V tem primeru bi bilo potrebno do gradbene deponije pripeljati električno energijo. Za
dano lokacijo obrata je najkrajša razdalja med obstoječim elektro omrežjem in deponijo 2 kilometra, kar
bi povzročilo visoke stroške vzpostavitve električnega omrežja na deponiji. Poudariti je sicer potrebno,
da bi na elektriko delovala le drobilna enota (ki je sicer največji porabnik goriva) ter transportni trakovi,
če le ti ne bi imeli motornega pogona, kot je razvidno na sliki 10. Vsi bagri bi še vedno delovali na
motorni pogon.
8.7

Analiza stroškov in koristi za sanacijo kamnoloma Podgrad

Sanacija kamnoloma ni plačana, vendar je v kamnolomu ostalo še približno 50.000,00 m3 raščene
kamnine, ki jo lahko podjetje FA – ST porabi za lastne potrebe (kar je predstavlja plačilo). Podjetje bi
moralo v sklopu sanacije do kamnoloma oziroma do načrtovanega rekreacijskega centra pripeljati
električno energijo in vodovod. Zato je bil sklenjen dogovor med agrarno skupnostjo Podgrad in
podjetjem, da se dela, povezana z elektriko in vodovodom, ne izvajajo. V zameno je FA – ST agrarni
skupnosti plačal 20.000,00 €.
Na podlagi skrbnega preučevanja možnih koristi projekta smo identificirali naslednje koristi:


sanacija kamnoloma – kar vodi k ozelenitvi terena, gre torej za korist tako z vidika krajine,
kakor tudi zavarovanja zaprtega kamnoloma,
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postavitev športno-rekreacijskega centra Podgrad, ki dviguje kakovost življenja prebivalcev
bližnjih naselij.

Finančna analiza
Izhodišča:


vrednotenje analize se izvede s pomočjo Cost – Benefit (CBA) metode,



diskontna stopnja znaša 7%,



ekonomska doba znaša 5 let (toliko časa ima podjetje za sanacijo kamnoloma).
Vrednost prihodkov v stalnih cenah

Leto

Investicijski

Ocenjeni operativni

stroški

stroški

Ocenjeni prihodki

Ostanek vre-

Neto denarni

dnosti

tok

0 2016

30.285,17

25.481,90

189.440,00

133.672,93

133.672,93

1 2017

7.116,23

18.532,25

131.072,00

105.423,52

239.096,45

2 2018

6.393,49

17.156,30

117.760,00

94.210,21

333.306,66

3 2019

10.300,00

19.490,97

131.840,00

102.049,03

435.355,69

4 2020

5.460,00

10.602,50

69.888,00

53.825,50

489.181,19

Preglednica 7: Stroškovna analiza vrednosti v stalnih cenah – kamnolom
Diskontirane vrednosti ( diskontna stopnja 7%), (EUR)
Leto

Investicijski

Ocenjeni operativni

stroški

stroški

Ocenjeni prihodki

Ostanek vre-

Neto denarni

dnosti

tok

0 2016

30.285,17

25.481,90

189.440,00

133.672,93

133.672,93

1 2017

6.650,68

17.319,86

122.497,20

98.526,65

232.199,58

2 2018

5.584,32

14.984,98

102.856,14

82.286,85

314.486,43

3 2019

8.407,87

15.910,44

107.620,71

83.302,40

397.788,84

4 2020

4.165,41

8.088,60

53.317,22

41.063,22

438.852,05

Preglednica 8: Stroškovna analiza diskontiranih vrednosti - kamnolom
Stroški, ki so navedeni v preglednicah 7 in 8, so naslednji:


v obdobju 2016 – 2020 – stroški koncesije in stroški, ki jih podjetje plača agrarni
skupnosti [vir: interni],



operativni stroški – predstavljajo stroške obratovanja strojev, redno vzdrževanje ter
plače zaposlenih (dva strojnika, za katere podjetje odvede 18€/h/osebo).

Znesek letnega plačila za mineralno surovino določimo z naslednjim izrazom:
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𝑃𝑚𝑠 = 𝑇𝑚𝑠 × 𝑄𝑚𝑠 × 𝑉𝑇

(9)

Pri čemer imajo oznake sledeče pomene:


Pms: znesek letnega plačila za pridobljeno mineralno surovino v raščenem stanju, v evrih,



Tms: število točk za določeno vrsto mineralne surovine, v skladu s tabelo cen in plačil za
mineralne surovine (preglednica 9.),



Qms: količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v
kubičnih metrih (m3), za ogljikovodike pa v tonah (t),



VT: vrednost točke, v evrih. [45]

Preglednica 9: Tabela plačil za mineralne surovine [34]
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Znesek, ki ga mora podjetje plačati za preteklo leto (2018) znaša:
𝑃𝑚𝑠 = 76

𝑡𝑜č𝑘
𝑚3

€

× 9.200,00 𝑚3 × 0,009144 𝑡𝑜č𝑘 = 6.393,48 €

Znesek, ki ga bo plačalo podjetje za ves izkopani material, do konca sanacije:
𝑃𝑚𝑠 = 76

𝑡𝑜č𝑘
𝑚3

× 50.000,00 𝑚3 × 0,009144

€
𝑡𝑜č𝑘

= 34.747,20 €

Prihodki, ki so navedeni v preglednicah, izvirajo iz prodaje kamenega agregata.
Kot je razvidno iz preglednice 5 in 6, se sanacija kamnoloma za podjetje FA – ST d. o. o. izplača. Čeprav
v izračun niso zajeti vsi stroški, je ostanek vrednosti dovolj velik (489.181,19 € v stalnih cenah oziroma
438.852,05 € v diskontiranih cenah) in zato lahko sklepamo, da bo podjetje imelo od sanacije
kamnoloma dobiček. Stroške rednega vzdrževanja strojnega parka, nabave voznega parka, amortizacijo
in nakup novih strojev smo v izračunu zanemarili.
8.8

SWOT – analiza

Spremembe so neizogiben del organiziranja skupnosti. Če vemo, kako oceniti prednosti, slabosti,
priložnosti in grožnje, ki nas čakajo v prihodnosti, je večja verjetnost, da bomo svoje dejavnosti ustrezno
načrtovali in učinkovito ukrepali.
SWOT ponuja orodje za raziskovanje notranjih in zunanjih dejavnikov, ki lahko vplivajo na naše delo.

8.8.1.

Kaj je SWOT analiza in zakaj jo uporabljamo

SWOT analiza je preprosto, a zmogljivo orodje, s katerim pri osebi, organizaciji ali projektu prepoznamo
prednosti, pomanjkljivosti in zunanje vplive. Kratica SWOT označuje:
Strenghts – prednosti,
Weaknesses – pomanjkljivosti,
Opportunities – priložnosti,
Threats – grožnje.
Metoda SWOT je bila prvotno razvita za podjetja in industrijo, vendar je enako uporabna pri delu na
področju zdravja in razvoja skupnosti, izobraževanja in celo za osebno rast. [51]
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Kdaj uporabiti SWOT analizo?
SWOT analiza lahko ponudi koristne poglede v kateri koli fazi projekta, podjetja, itd. Lahko jo
uporabimo za:


raziskavo novih možnosti ali rešitev za težave,



odločitev o najboljši poti glede na priložnost,



ugotovitev možnih spremembe. Če se pri delu znajdemo na stičišču ali prelomnici, lahko popis
naših prednosti in slabosti razkrije prioritete in možnosti,



prilagoditev in izpopolnitev načrtov. Nove priložnosti lahko razširijo obstoječe poti ali odprejo
nove poti. Nove grožnje pa lahko zaprejo nekoč odprte poti. SWOT ponuja tudi preprost način
komuniciranja o priložnosti ali programu in je odličen način za organiziranje informacij, ki so
zbrani iz študij ali anket. [51]

8.8.2.

Kaj so elementi SWOT analize

SWOT analiza se osredotoča na prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje.
Ob tem ne smemo pozabiti, da je namen izvajanja SWOT-a razkriti pozitivne sile, ki delujejo skupaj in
morebitne težave, ki jih je treba pravočasno prepoznati ter reševati.
Seznam naših notranjih dejavnikov: prednosti in slabosti
Notranji dejavniki vključujejo naše vire in izkušnje. Splošna področja, ki jih je treba upoštevati, so:


človeški viri - osebje, prostovoljci, člani upravnega odbora, ciljna populacija,



fizični viri - lokacija, zgradba, oprema,



finančni - donacije, agencije za financiranje, drugi viri dohodka,



dejavnosti in procesi - programi, ki jih izvajate, sistemi, ki jih uporabljate,



pretekle izkušnje - gradniki za učenje in uspeh, vaš ugled v skupnosti.

Pri navajanju prednosti ne smemo biti skromni. Če jih ne moremo poimenovati, začnemo tako, da
navedemo njihove značilnosti. [51]
Čeprav so prednosti in šibkosti organizacije notranje lastnosti, ne smemo spregledati perspektive
posameznikov zunaj skupine. Potrebno je ugotoviti prednosti in slabosti tako z lastnega stališča kot tudi
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z vidika drugih, vključno s tistimi, ki jim služimo ali se spopadamo z njimi. Ali morda drugi vidijo
priložnosti in grožnje, ki jih sami ne vidimo?
Kako dobite informacije o tem, kako zunanji ljudje dojemajo naše prednosti in slabosti? Če poslušamo
mnenja drugih, lahko ta odgovor že poznamo. Če ne, je morda čas, da uporabimo tudi to vrsto informacij.
[51]
Seznam zunanjih dejavnikov: priložnosti in grožnje
Nobena organizacija, skupina, program ali okolica ni imuna na zunanje spremembe, dogodke in sile.
Okoliščine in dejstva, ki jih vaša skupina ne nadzoruje, vključujejo:


prihodnji trendi na področju ali v kulturi,



gospodarstvo - lokalno, državno ali mednarodno,



viri financiranja - fundacije, donatorji, zakonodajni organi,



demografski podatki - spremembe v starosti, rasi, spolu, kulturi,



fizično okolje (Ali je stavba v rastočem delu mesta? Ali avtobusno podjetje preseka poti?),
zakonodaja (Ali nove uredbe ali zakoni otežujejo naše delo ... ali ga olajšajo?),



8.8.3.

lokalni, državni ali mednarodni dogodki. [51]

Kdo razvija SWOT

Najpogostejši uporabniki SWOT analize so člani skupine in vodje projektov, ki so odgovorni za
odločanje in strateško načrtovanje. Posameznik ali majhna skupina lahko razvije SWOT analizo, vendar
bo učinkovitejša, če jo naredi več ljudi. Vsaka oseba ali skupina ponuja drugačen pogled na prednosti
in slabosti programa in ima različne izkušnje obeh.
Prav tako lahko en uslužbenec, prostovoljec ali deležnik razpolaga z informacijami o priložnosti ali
grožnji, ki so bistvene za razumevanje položaja in določitev prihodnosti. [51]
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Kdaj in kje uporabimo SWOT analizo

SWOT analiza se pogosto izvede v času, ko še ni ostalih projektov ali načrtovanj. Takrat si lahko
privoščimo več ur za razmišljanje o SWOT analizi za projekte, podjetja. Najboljši rezultati so doseženi,
ko je pri analizi čim več sodelujočih in vsi podajo svoja mnenja.
Pri ustvarjanju analize je potrebno, da posamezniki delijo svoje znanje in izkušnje. Bolj sproščeno,
prijazno in konstruktivno okolje privede do bolj resničnih, celovitih in koristnih analiz. [51]

8.8.5.

Kako uporabiti SWOT analizo

Boljše razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na našo pobudo, nas postavlja v boljši položaj za ukrepanje.
Razumevanje pomaga tako:


prepoznavanje težav in problemov, ki jih je potrebno odpraviti,



postavite novih ali dopolnitev obstoječih ciljev in



ustvariti plan.

Pri upoštevanju analize moramo biti odprti za možnosti, ki obstajajo pri pomanjkljivostih ali grožnjah.
Prav tako je pomembno spoznanje, da lahko priložnost postane grožnja, če jo vsi ostali vidijo kot
priložnost in jo nameravajo tudi tako izkoristiti, s tem pa povečujejo medsebojno konkurenco.
SWOT običajno odraža trenutni položaj ali situacijo. Zato obstaja možnost, da morda ne bo spodbudila
odprtosti za nove alternative, saj vidimo oziroma upoštevamo samo sedanje stanje. SWOT lahko
uporabimo za utemeljitev predmeta, o katerem smo že odločeni, če pa je naš cilj rast ali izboljšanje,
moramo upoštevati zgoraj navedeno. [51]

8.8.6.

Povzetek SWOT analize

SWOT analiza je strateška planska tehnika oz. orodje, s katero pri osebi, organizaciji ali projektu
prepoznamo prednosti, pomanjkljivosti in zunanje vplive, na katere lahko ali pa ne moremo vplivati: te
so priložnosti in nevarnosti. Prednosti in pomanjkljivosti so notranje narave, jih lahko izboljšujemo
oziroma odpravljamo, medtem ko so priložnosti in nevarnosti zunanji vplivi, na katere nimamo večjega
vpliva. [46]
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V nadaljevanju prikazujemo analizo SWOT za primer obravnavane gradbene deponije in sanacije
kamnoloma.
8.8.7.

Primer gradbene deponije

V primeru vzpostavitve gradbene deponije lahko identificiramo naslednje prednosti, slabosti, priložnosti
in grožnje:


STRENGHTS – PREDNOSTI (karakteristike projekta oziroma organizacije, ki imajo
prednost pred drugimi projekti oziroma organizacijami):
o

predelava lastnih gradbenih odpadkov, ki nastanejo med izvajanjem drugih
gradbenih del. Z lastno deponijo lahko odpadke predelaš, ne da bi vpletel tretjo
stranko,

o

uporaba recikliranih materialov namesto primarnih agregatov, tako za lastne
potrebe kot tudi za prodajo drugim strankam,

o

zmanjšanje potrebe po primarnih kamenih agregatih, s čimer se zmanjša
degradacija okolja,

o

zagotavljanje konkurenčnih cen, saj imamo lasten proizvod, ki mu narekujejo
ceno le stroški same predelave,

o

sodelovanje z drugimi podjetji, katera nimajo lastnega reciklažnega centra za
gradbene odpadke. Eno od takih podjetij je tudi Komunala Novo mesto d. o. o.,
ki gradbene odpadke iz izbirnega centra pripelje na gradbeno deponijo,

o


prva gradbena deponija v okolici Novega mesta.

WEAKNESSES – SLABOSTI (karakteristike projekta oziroma organizacije, ki imajo
slabosti napram drugimi projekti oziroma organizacijami):
o

lokacija – v bližnji okolici je več konkurenčnih podjetij, ki bi lahko odprla svojo
gradbeno deponijo,

o

slaba prepoznavnost gradbene deponije. Ljudje gradbene odpadke vozijo v
zbirni center Komunale Novo mesto, namesto da bi jih pripeljali direktno na
deponijo. Še večji problem primer predstavljajo osebe, ki gradbene odpadke
odložijo na divjih odlagališčih ali ustvarijo novo divje odlagališče.
Prepoznavnost deponije bi bilo možno zvišati z bolj učinkovitimi metodami
ozaveščanjem javnosti,

o

sodelovanje z drugimi podjetji - kot podizvajalsko podjetje nisi v poziciji, da
postavljaš primerne cene svojih storitev, posledično so pogodbene cene nižje
ali pa celo nisi plačan po opravljenem delu.



OPPORTUNITIES – PRILOŽNOSTI (zunanji vplivi, ki dajejo projektu oziroma
organizaciji prednost):
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o

prva legalna gradbena deponija v okolici Novega mesta, kar pomeni, da je
potencialnih strank veliko,

o

ugodnejša cena sekundarnih agregatov v primerjavi z primarnimi agregati,

o

ni potrebno plačevati koncesije za izkoriščanje naravnih virov kot pri
rudarjenju.



THREATS – NEVARNOSTI (zunanji vplivi, ki predstavljajo projektu oziroma
organizaciji težave):
o

Pojav konkurence, ki lahko ustvari svojo gradbeno deponijo in s tem zmanjša
potencialni zaslužek,

o

nastop finančne in gospodarske krize, ki bi ogrozila gradbeno industrijo. V tem
primeru bi se obseg gradbenih in rušitvenih del zmanjšal, zaradi česar bi se
spremenljivi stroški (ki so premosorazmerni z obsegom proizvodnje) zmanjšali;
fiksni stroški (ki so prisotni tudi takrat, ko podjetje ne izvaja del) pa bi ostali
nespremenjeni; kar je za podjetje neugodno,

o

poslovanje s podjetji, ki niso likvidna in ne zmorejo plačevati svojih obveznosti,

o

primarni agregat iz kamnolomov, ki izpodriva sekundarne agregate, za katere
ljudje mislijo, da so slabše kakovosti,

o

izkop same zemljine, brez kamenja. Kamenje predstavlja material, ki ga je
mogoče predelati in ponovno uporabiti. Sama zemljina (mrtvica) pa ne
predstavlja velikega zaslužka; le tega lahko pričakujemo le v primeru
preoblikovanja okolja (npr. zasip velike jame),

o

mešanje gradbenih odpadkov z drugimi odpadki, ki se pojavijo v primeru, ko
stranke pripeljejo gradbene odpadke, ki so pomešani s komunalnimi in s tem
otežijo predelavo.

8.8.8.

Primer sanacije kamnoloma


STRENGHTS – PREDNOSTI (karakteristike projekta oziroma organizacije, ki imajo
prednost pred drugimi projekti oziroma organizacijami):
o

sanacija degradiranega okolja, s čimer pridobimo zelene površine,

o

pridobitev primarnega agregata, ki ga lahko uporabimo za lastne potrebe ali ga
prodamo,

o

zagotavljanje konkurenčnih cen ,saj imamo lasten proizvod, ki mu diktira ceno
le strošek same predelave.



WEAKNESSES – SLABOSTI (karakteristike projekta oziroma organizacije, ki imajo
slabosti napram drugimi projekti oziroma organizacijami):
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o
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zgolj sanacija, ne gre za dolgoročno izkoriščanje, pri čemer je podjetje omejeno
s količino izkopa,

o

plačevanje rudarske koncesije, ki predstavlja strošek, katerega ga pri
sekundarni predelavi ni.



OPPORTUNITIES – PRILOŽNOSTI (zunanji vplivi, ki dajejo projektu oziroma
organizaciji prednost):
o

sodelovanje z drugimi podjetji. Primarni agregat lahko prodamo podjetjem, ki
ga potrebujejo za izvajanje svojih proizvodnih dejavnosti,



THREATS – NEVARNOSTI (značilnosti projekta oziroma organizacije, ki imajo
slabosti napram drugim projektom oziroma organizacijami):
o

nastop finančne in gospodarske krize, ki bi ogrozila poslovanje gradbene
industrije. V tem primeru bi podjetje moralo biti sposobno kriti fiksne stroške
poslovanja tudi v primeru, da so prihodki močno zmanjšani. Zavedati se je
potrebno, da so fiksni stroški prisotni tudi v primeru, da podjetje ne izvaja del,
kar se zgodi npr. v primeru gospodarske krize, kar je za podjetje stroškovno
neugodno,

o

konkurenca, ki ima lastni kamnolom,

o

poslovanje z neplačniki.

Vsako podjetje (bolj ali manj sistematično) izboljšuje svoje prednosti, odpravlja prepoznane
pomanjkljivosti, izkoristi dane priložnosti ter se v čim širšem obsegu izogne nevarnostim, ki mu pretijo.
Za najboljšo realizacijo SWOT analize je potrebno graditi na naslednjih strategijah:


»SO« strategija, s katero izkoristimo priložnosti (»O«), z znanjem in izkušnjami iz prepoznanih
prednosti (»S«),



»WO« strategija, s katero prepoznamo notranje pomanjkljivosti (»w«) oziroma slabosti, jih
odpravimo in izkoristimo priložnosti (»O«), projekta,



»ST« strategija, s katero notranje prednosti uporabimo za premagovanje zunanjih nevarnosti
(»T«) ter nenazadnje



»WT« strategija, ali tako imenovana črna strategija. Z njo izdelamo konservativni načrt, s
katerimi poskušamo prepreči, da bi se zaradi naših notranjih slabosti realizirale zunanje
nevarnosti. [46]

82

8.9

Fabjan, R. 2020. Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

Optimizacija kamnoloma kot proizvodne enote

Pri optimizaciji sanaciji majhnega kamnoloma, kot je Podgrad, ni mnogo prostora za optimizacijo.
Ravno tako kot pri gradbeni deponiji bi bilo možno uporabiti transportni trak in drobilno enoto na
električni pogon. V tem primeru nastopi težava, saj v bližini ni infrastrukture za dovod električne
energije.
V primeru optimizacije večjih kamnolomov je potrebno razmisliti o gravitacijskih drčah, s katerimi bi
transportirali neobdelani material s pomočjo gravitacije in s tem prihranili stroške, ki nastaja ob uporabi
strojev.
Ozko grlo vsakega kamnoloma predstavlja drobilec, saj lahko drugi stroji, kot so bager nakladač,
transportni trakovi imajo večjo kapaciteto. Drobilna enota se ob prekomernem nakladanju s primarnim
materialom lahko zabije, kar zaustavi drobljenje.
Primarno drobljenje mora opraviti najzmogljivejša drobilna enota. Sekundarno in terciarno drobljenje
pa lahko opravljajo manj zmogljivi drobilci, ki imajo več transportnih trakov in istočasno predelajo več
različnih frakcij.
Sejanje materiala je tudi možno, s tem ne obremenjujemo drobilne enote s sortiranjem materiala, saj to
delo opravi ločen stroj, ki je optimiziran le za sortiranje, kar pomeni, da delo v tem primeru poteka
hitreje.
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PREDSTAVITEV PRIMERA – VEČNAMENSKO SKLADIŠČE, TOVARNA ZDRAVIL
KRKA

9.1

Uvod

Tovarna zdravil Krka d. d., je v letu 2017 začela z gradnjo novega večnamenskega regalnega skladišča
– VNS. Gre za novogradnjo, kise navezuje na obstoječe skladišče. Podjetje FA – ST d. o. o., je izvajalo
izkop gradbene jame ter rušitvena dela v obstoječem objektu.
9.2

Opis objekta

Večnamensko skladišče je sestavljeno iz jeklene konstrukcije, ki obenem služi tudi kot regal za surovine.
Na regale so pritrjena streha in fasadni paneli. Regalnega skladišča se drži armiranobetonski del
skladišča, ki se navezuje na obstoječe skladišče.
Gradbena jama ima naslednje dimenzije: dolžine 135 metrov, širine 55 metrov in v povprečju globine
19 metrov. Iz treh strani je podprta s pilotnimi stenami, katere je izvedel Geoinvest d. o. o.. Premer
pilotov meri med 1,00 in 1,20 metra.

Slika 11: Gradbena jama – VNS [vir: lasten]

84

9.3

Fabjan, R. 2020. Analiza stroškov in koristi pridobivanja agregata iz naravnih in sekundarnih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

Izkop

Izkop gradbene jame je potekal po fazah. V času vrtanja in betoniranja pilotov je izkop potekal na sredi
jame, nato pa se je širil proti pilotni steni. Ob stenah se je vršil izkop do vnaprej določene globine, nato
pa se je izkop ustavil, saj je bilo potrebno zabetonirati grede, ki so razvidne na sliki 10. Hitrost izkopa
je diktiral tudi nanos torkreta, ki se je nanesel na kamenje pod piloti.
Podjetje je v dvanajstih mesecih izkopalo 110.958,17 m3 zemljine II. in III. kategorije. Zemljino je
podjetje deponiralo na gradbeni deponiji, za katero je pridobilo okoljevarstveno dovoljenje. Z njo je
preoblikovalo in oblikovalo krajino. Zemlja, ki se je navozila v ta namen, je imela parametre v mejah
normale, po prilogi 3, ki določa vrednosti zahtevanih parametrov. Tako se je lahko zemlja uporabila za
preoblikovanje krajine, lastnik pa je prišel do novih obdelovalnih površin.

Slika 12: Preoblikovana krajina [vir: lasten]
Na sliki 11 je razvidna že oblikovana krajina, ki jo lastnik že obdeluje ter še ne oblikovana krajina,
katero mora podjetje še oblikovati.
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137.417.38 m3 izkopa predstavlja kamnina IV., V. in VI. kategorije. Delež materiala je podjetje predelalo
na sami lokaciji in ga porabilo za sprotno utrjevanje dovoznih poti, zasipov, utrjevanja temeljnih tal.
Velik delež materiala pa je podjetje odpeljalo na gradbeno deponijo, kjer še čaka na predelavo.

Slika 13: Predelava kamenega agregata na lokaciji izkopa [vir: lasten]
9.4

Rušitvena dela

Velika večina rušitvenih del se je pojavila v obstoječem skladišču, kjer je podjetje rušilo stene,
izdelovalo preboje za vrata, požarne izhode, vrtalo kronske preboje za elektriko, šprinkler, vodo itd.

Slika 14: Rušenje AB stene [vir: lasten]
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Klasifikacija nastalih gradbenih odpadkov

Podjetje je pri izkopu ločevalo zemljino od kamnine po najboljših močeh, saj se s tem pridobi material,
katerega je moč predelati. V preglednici 10 so zajeti podatki o odpadkih, ki jih je prevzelo podjetje FA
– ST d. o. o.
Klasifikacij-

Naziv odpadkov

ska številka

Enota

Količina

mere

Prevzemnik
odpadkov

17 05 06

Zemeljski izkop, ki ni onesnažen

m3

85.864,15

FA - ST d. o .o.

17 05 04

Zemlja in kamenje, ki ni onesnaženo

m3

25.109,80

FA - ST d. o .o.

17 01 01

Beton

m3

686,93

FA - ST d. o .o.

17 01 02

Opeka

m3

158,13

FA - ST d. o .o.

17 01 07

Mešanice betona, opek, ploščic in

m3

35,10

FA - ST d. o .o.

keramike, ki ne vsebujejo nevarne
snovi
17 03 02

Bituminozne mešanice

m3

75,33

FA - ST d. o .o.

17 05 08

Drobljenec, ki ne vsebuje nevarnih

m3

137.417,38

FA - ST d. o .o.

snovi
Preglednica 10: Količine nastalih gradbenih odpadkov
Podjetje je vse pridobljene gradbene odpadke predelalo oziroma ponovno uporabilo, brez predelave. To
je trden dokaz, da je možno ponovno uporabiti veliko količino odpadkov, z izjemo odpadkov, ki
vsebujejo nevarne snovi.
Zemljo, ki ni onesnažena, je podjetje uporabilo za preoblikovanje krajine. Lastniki parcel, ki so bile
preoblikovane, so s tem pridobili nove obdelovalne površine. V nekaterih primerih so te tudi bolj varne
in dostopne, kot do sedaj.
Mešanica zemlje in kamenja je bila ravno tako uporabljena za preoblikovanje terena; z razliko, da je
bila ta uporabljena v spodnjih plasteh, tako da lastnik, ki obdeluje površino, ob stiku s kamenjem ne
poškoduje svojega orodja.
Betoni, opeke in njihova mešanica, so bili predelani z drobljenjem, s predhodno odstranitvijo smeti (lesa,
folije, izolacija, pločevinke…), ki so v gradbenih odpadkih pogosto prisotne. Po predelavi je bil material
uporabljen kot tampon v spodnjih nevezanih nosilnih plasteh. Odstranjena armatura, ki je v armirano
betonskih elementih, se proda v nadaljnjo predelavo podjetjem, ki so pooblaščena za njihovo predelavo.
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Bituminozne mešanice so bile zdrobljene in jih podjetje uporablja za oblikovanje makadamskih poti na
gradbiščih, da ne umaže asfaltnih poti in cest. S tem si prihrani stroške čiščenja cest ali celo kazni.
Uporabljen material pa se lahko prav tako uporabi, kot dodatek v hladnem ali vročem postopku
proizvodnje asfaltnih mešanic.
Drobljenec, ki ne vsebuje nevarnih snovi, se uporabi v spodnjih nosilnih plasteh.
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ZAKLJUČEK

Finančna in gospodarska kriza v Republiki Sloveniji se končuje. To je razvidno tudi iz količine del, ki
ga ima gradbena industrija v zadnjih letih. Skladno s tem pa lahko pričakujemo tudi trend naraščanja
količin gradbenih odpadkov in povečano potrebo po primarnih surovinah. Gre za problematiko, ki jo je
potrebno celovito reševati - na državnem nivoju ali celo širše.
Glavni namen magistrskega dela je bil izvedba analize stroškov in koristi za

primer manjšega

kamnoloma, iz katerega pridobivamo kameni agregat, in za primer deponije gradbenih odpadkov (kjer
lahko ravno tako pridobimo (recikliran) agregat) ter primerjavo teh dveh obratov z finančne analize.
Pomemben del izdelane analize stroškov in koristi je tudi identifikacija in izbira vrst koristi, ki jih
uporabimo v analizi.
Rezultati kažejo, da so sami stroški predelave materiala v kamnolomu oziroma na gradbeni deponiji za
obravnavana primera podobni, seveda le v primeru, da gre za nenevarne odpadke. Ti namreč ne
potrebujejo zahtevne tehnološke obravnave. Material iz kamnoloma je čist in neposredno primeren za
mletje. Na drugi strani pa imamo viške materiala izkopa, kjer se običajno kamna drži tudi prst, ki jo je
predhodno potrebno odstraniti v čim večji meri. V primeru predelave ruševin (beton, opeka ali mešanica
obeh) je pogost pojav, da so gradbenim odpadkom primešane še smeti, ki jih je potrebno odstraniti. Te
se odstranjuje ročno ali, če obstaja možnost, strojno. Velika prednost podjetja FA – ST d. o. o. je, da ima
sodobno drobilno enoto, ki s pomočjo zraka izpihuje smeti stran od predelanega materiala in se tako ne
mešajo.
V tem primeru nastane manjša razlika v stroških, material iz kamnoloma se lahko takoj obdeluje,
medtem ko moramo materiale iz sekundarnih virov predhodno obdelati.
Nadalje lahko ugotovimo, da se večja razlika med stroški pojavi, če mora proizvajalec surovin v
kamnolomu za eksploatacijo plačevati koncesijo, medtem ko imetnik gradbene deponije tega stroška
nima. Ob tem je potrebno opozoriti, da je imel stroške z nakupom v preteklosti. Pri večjih izkopih je
potrebno predhodno narediti raziskave zemljine na mestu samega izkopa in na mestu vnašanja viška
izkopov. V primeru, da so lastnosti izkopane zemljine primerne, se lahko višek zemljine deponira.
Poudariti je potrebno, da je dobičkonosnost gradbene deponije, kot jo ima v lasti v nalogi predstavljeno
podjetje, odvisno od drugih projektov. V primeru, da bi podjetje izvajalo izkop, pri katerem ne bi bilo
veliko kamnine ali je celo sploh ne bi bilo, ta ne more reciklirati materiala in ga dajati na trg. Poskrbeti
pa mora tudi za dodatno deponijo, kamor odlagajo viške zemljine, kar lahko podjetju povzroča
preglavice in dodatne stroške.
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Pri predelavi ruševin z divjih odlagališč, kjer so gradbenim odpadkom primešane neuporabne smeti, je
le-te potrebno ločiti. S tem dobimo stranski produkt – smeti. Te se preda komunalnim podjetjem, ki
tovrstne nadaljnjo predelajo, ustrezno odložijo (deponirajo), kar predstavlja obravnavanemu podjetju
dodaten strošek.
V primeru, ko pa ima podjetje v lasti kamnolom in reciklažni center, bo na trg dajalo konkurenčnejši
material. Primarni material, pridobljen iz kamnoloma, je običajno višje kakovosti, spekter njegove
uporabe je širši in s tem je tudi zanimanje zanj večje. Proizvajalec surovin se bo zato za predelavo odločil,
ko bo prevzemna cena odpadka skupaj s prodajno ceno sekundarnega materiala večja od stroškov
obdelave.
Nadalje je potrebno poudariti, da je pri določanju vseh stroškov in koristi potrebno upoštevati tudi
ekonomsko vrednost okolja. Kamnolomi, kakor tudi gradbene deponije, zmanjšujejo vrednost bližnjih
zemljišč v okolici v primeru, da so zemljišča zazidljiva. Vendar lahko s spodbujanjem postavljanja
gradbenih deponij, recikliranjem gradbenih odpadkov in uporabo sekundarnih materialov zmanjšamo
potrebo po kamnolomih, pa tudi število divjih odlagališč. S sanacijo obstoječih kamnolomov in
nelegalnih kopov lahko zvišamo vrednost okolja obravnavnih površin; s preoblikovanjem krajine pa je
možno neuporabno zemljo spremeniti v uporabno ali celo donosno površino.
Kot je razvidno iz predstavljenega primera, obstajajo možnosti predelave in ponovne uporabe skoraj
vseh odpadkov, z izjemo nevarnih odpadkov (ki pa se praviloma pojavljajo v majhnih količinah). S tem
sledimo ciljem krožnega gospodarstva. Ob tem pa je potrebno poudariti, da si predelani odpadki niso
enakovredni in zato je potrebno vedeti, kje je kateri od njih primeren za ponovno uporabo oziroma ni
primeren.
Z leti se je mehanizacija izboljšala, postala zmogljivejša, varnejša in varčnejša. Ta trend se bo
najverjetneje tudi nadaljeval. Opisanim trendom razvoja nove mehanizacije je nujno potrebno slediti,
saj smo le tako lahko konkurenčni.
Sodimo, da bi država morala spodbujati uporabo recikliranih materialov in jim dajati prednost pred
primarnimi, kjer je to možno. Za učinkovito uvajanje agregatov, pridobljenih iz sekundarnih virov, bi
bilo potrebno skrajšati postopke pridobitve dokumentacije, potrebne za odprtje deponij, odlaganje
viškov zemljin in odpiranje reciklažnih centrov.
Nadalje menimo, da bi morale biti cene preiskav zemljin bolj regulirane. Te so namreč v zadnjem letu
(zaradi večjega povpraševanja) močno poskočile. Tovrstni dodatni stroški pa lahko privedejo do
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povečanja števila divjih deponij, kamor se odlagajo tudi gradbeni odpadki; od viška zemljin do ruševin
ali še huje, nevarnih gradbenih odpadkov, kot je azbest, s katerimi je potrebno ravnati na povsem
drugačen način.
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PRILOGA 1: Klasifikacija gradbenih odpadkov [52]
Številka

Klasifikacijski seznam odpadkov

List of waste

Gradbeni odpadki in ruševine (vključno z

Construction and Demolition

zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)

Waste (including excavated

odpadka
17

soil from contaminated sites)
17 01

Beton, opeka, ploščice in keramika

Concrete, bricks, tiles and
ceramics

17 01 01

Beton

Concrete

17 01 02

Opeka

Bricks

17 01 03

Ploščice in keramika

Tiles and ceramics

17 01 06*

Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in

Mixtures of, or separate

keramike, ki vsebujejo nevarne snovi

fractions of concrete, bricks,
tiles and ceramics containing
dangerous substances

17 01 07

Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso

Mixtures of concrete, bricks,

zajeti v 17 01 06

tiles and ceramics others than
those mentioned in 17 01 06

17 02

Les, steklo in plastika

Wood, glass and plastic

17 02 01

Les

Wood

17 02 02

Steklo

Glass

17 02 03

Plastika

Plastic

17 02 04*

Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali

Glass, plastic and wood

so onesnaženi z njimi

containing or contaminated
with dangerous substances

17 03
17 03 01*
17 03 02

Bituminozne mešanice, premogov katran in izdelki

Bituminous mixtures, coal tar

iz katrana

and tarred products

Bituminozne mešanice, ki vsebujejo premogov

Bituminous mixtures

katran

containing coal tar

Bituminozne mešanice, ki niso zajete v 17 03 01

Bituminous mixtures other
than those mentioned in 17 03
01

17 04

Kovine (vključno z njihovimi zlitinami)

Metals (including their alloys)

17 04 01

Baker, bron, medenina

Copper, bronze, brass

17 04 02

Aluminij

Aluminium
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17 04 03

Svinec

Lead

17 04 04

Cink

Zinc

17 04 05

Železo in jeklo

Iron and steel

17 04 06

Kositer

Tin

17 04 07

Mešane kovine

Mixed metals

17 04 09*

Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi

Metal waste contaminated with
dangerous substances

17 04 10*
17 05 03*

Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge

Cables containing oil, coal tar

nevarne snovi

and other dangerous substances

Zemlja in kamenje, ki vsebujejo nevarne snovi

Soil and stones containing
dangerous substances

17 05 04

Zemlja in kamenje, ki niso zajeti v 17 05 03

Soil and stones other than
those mentioned in 17 05 03

17 05 05*

Zemeljski izkopi, ki vsebujejo nevarne snovi

Dredging spoil containing
dangerous substances

17 05 06

Zemeljski izkopi, razen tistega iz 17 05 05

Dredging spoil other than those
mentioned in 17 05 05

17 05 07*

Drobljenec, ki vsebuje nevarne snovi

Track ballast containing
dangerous substances

17 05 08

Drobljenec, razen tistega iz 17 05 07

Track ballast other than those
mentioned in 17 05 07

17 06

Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo

Insulation materials and

azbest

asbestoscontaining
construction materials

17 06 01*

Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

Insulation materials containing
asbestos

17 06 03*

Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih

Other insulation materials

snovi ali jih vsebujejo

consisting of or containing
dangerous substances

17 06 04

Izolirni materiali, ki niso zajeti v 17 06 01 in 17 06

Insulation materials other than

03

those mentioned in 17 06 01
and 17 06 03

17 06 05*

Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

Construction materials
containing asbestos

17 08

Gradbeni material na osnovi sadre

Gypsum-based construction
material
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17 08 01*

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi

Gypsum-based construction

z nevarnimi snovmi

materials contaminated with
dangerous substances

17 08 02

Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso zajeti v

Gypsum-based construction

17 08 01

materials other than those
mentioned in 17 08 01

17 09

Drugi gradbeni odpadki in ruševine

Other construction and
demolition wastes

17 09 01*
17 09 02*

Gradbeni odpadki in ruševine, ki vsebujejo živo

Construction and demolition

srebro

wastes containing mercury

Gradbeni materiali in ruševine, ki vsebujejo PCB

Construction and demolition

(na primer tesnilne mase, talne obloge na osnovi

wastes containing PCB (for

umetne smole, izolirna glazura, kondenzatorji, ki

example PCBcontaining

vsebujejo PCB)

sealants, resi-based floorings,
sealed glazing units, and
capacitors)

17 09 03*

Drugi gradbeni odpadki in ruševine (vključno z

Other construction and

mešanimi odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi

demolition wastes (including
mixed wastes) containing
dangerous substances

17 09 04

Mešani gradbeni odpadki in ruševine, ki niso zajeti

Mixed construction and

v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

demolition wastes other than
those mentioned in 17 09 01,
17 09 02 and 17 09 03

* nevarni odpadki [52]
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PRILOGA 2: Primeri ukrepov za preprečevanje odpadkov [53]
Ukrepi, ki lahko vplivajo na okvirne pogoje, povezane z nastajanjem odpadkov:
1. Uporaba ukrepov načrtovanja ali drugih ekonomskih instrumentov, ki spodbujajo
učinkovito rabo virov.
2. Spodbujanje raziskav in razvoja za doseganje čistejših in manj potratnih izdelkov in
tehnologij ter širjenje in uporaba izsledkov takih raziskav in razvoja.
3. Oblikovanje učinkovitih in pomembnih kazalnikov obremenitve okolja, povezanih z
nastajanjem odpadkov, katerih namen je prispevati k preprečevanju odpadkov na vseh
ravneh, od primerjave izdelkov na ravni Skupnosti, ukrepanja lokalnih organov do
ukrepov države.
Ukrepi, ki lahko vplivajo na faze zasnove, proizvodnje in distribucije:
4. Spodbujanje okoljsko primerne zasnove (sistematična vključitev okoljskih vidikov v
zasnovo izdelka, da se izboljša okoljska učinkovitost izdelka v njegovem celotnem
življenjskem krogu).
5. Zagotavljanje informacij o tehnikah preprečevanja odpadkov, da se olajša izvajanje
najboljših razpoložljivih tehnik v industriji.
6. Organizacija usposabljanja pristojnih organov glede vključitve zahtev za preprečevanje
odpadkov v dovoljenja skladno s to uredbo in predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in
naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
7. Vključitev ukrepov za preprečevanje odpadkov v napravah, za katere se ne uporablja
predpis, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega. Taki ukrepi lahko po potrebi vključujejo ocene ali operativne programe
preprečevanja odpadkov.
8. Uporaba kampanj za ozaveščanje ali zagotavljanje finančne pomoči, pomoči pri
odločanju ali druge pomoči podjetjem. Taki ukrepi so še zlasti učinkoviti, kadar so
usmerjeni v mala in srednje velika podjetja in so jim prilagojeni ter delujejo prek
vzpostavljenih poslovnih omrežij.
9. Uporaba prostovoljnih dogovorov, združenj potrošnikov/proizvajalcev ali sektorskih
pogajanj, da ustrezna podjetja ali industrijski sektorji določijo svoje lastne načrte ali cilje
za preprečevanje odpadkov ali izboljšajo potratne izdelke ali embalažo.
10. Spodbujanje verodostojnih sistemov za ravnanje z okoljem, vključno z EMAS in
ISO 14001.
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Ukrepi, ki lahko vplivajo na fazo potrošnje in uporabe:
11. Ekonomski instrumenti, kot so spodbude za čiste nakupe ali uvedba obveznega plačila
potrošnikov za dani izdelek ali enoto embalaže, ki bi bila sicer zagotovljena brezplačno.
12. Uporaba kampanj za ozaveščanje in obveščanje širše javnosti ali določene skupine
potrošnikov.
13. Spodbujanje verodostojnih znakov za okolje.
14. Dogovori z industrijo, npr. z združenji proizvajalcev, kot so dogovori v okviru integriranih
politik do izdelkov, ali s prodajalci na drobno o razpoložljivosti informacij glede
preprečevanja odpadkov in glede izdelkov, ki na okolje vplivajo manj škodljivo.
15. Pri javnih in zasebnih naročilih vključevanje okoljskih meril in meril za preprečevanje
odpadkov v javne razpise in pogodbe v skladu s priročnikom o zelenih javnih naročilih, ki
je dostopen na spletnih straneh Komisije.
16. Spodbujanje ponovne uporabe ali popravila ustreznih zavrženih izdelkov ali njihovih
delov, zlasti s pomočjo izobraževalnih, ekonomskih, logističnih ali drugih ukrepov, kot so
na primer podpora pooblaščenim centrom in mrežam za popravilo in ponovno uporabo ali
vzpostavitev takih centrov in mrež zlasti na gosto naseljenih območjih. [53]
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PRILOGA 3: Največje vrednosti parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem rekultivaciji
tal, nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju območij
mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu [54]
Preglednica 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem
rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč

Preglednica 2: Največje vrednosti organskih parametrov v zemeljskem izkopu ter AOX v izlužku
zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč

1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljino s TOC ≤ 0,3 %,

vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljino z 0,3 % < TOC ≤
0,5 %. vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljino z 0,5 % <
TOC ≤ 2 %. vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljino s
TOC > 2 %.
2) Sušenje pri 30 ºC

3) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180
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Preglednica 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov v zemeljskem izkopu, namenjenem nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost, vendar ne za zemeljski izkop, namenjen zapol-

nitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.

Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove največje vrednosti v izlužku
zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih
surovin za zapolnitev tal po izkopu

1)

Vrednost 20 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino

podzemne vode,
vrednost 50 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC < 0,5 %,
vrednost 100 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop z 0,5 % < TOC ≤
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2 %, vrednost 200 mg/kg s. m. velja za zemeljski izkop s TOC > 2
%.
2) Velja za zemeljski izkop, namenjen zapolnitvi izkopov pod gladino podzemne vode.
3) Velja za sušenje pri 30 ºC.

4) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
5) Uporablja se za zapolnitev izkopov pod gladino podzemne vode.
Preglednica 5: Dodatne največje vrednosti parametrov v izlužku zemeljskega izkopa, namenjenega
nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu pod gladino podzemne vode.
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PRILOGA 4: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal,
nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč in stavbnih zemljišč ter nasipavanju območij
mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu [55]
Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega nasipavanju stavbnih
zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 200 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti zemeljskega izkopa, namenjenega rekultivaciji tal in nasipavanju spodnjih plasti kmetijskih zemljišč za globino vnosa do 2 m
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1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma 63 mm [55]
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PRILOGA 5: Največje vrednosti parametrov umetno pripravljene zemljine, namenjene
rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za
zapolnitev tal po izkopu [56]
Preglednica 1: Največje vrednosti anorganskih parametrov umetno pripravljene zemljine, ki je namenjena rekultivaciji tal

Preglednica 2: Največje vrednosti organskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena rekultivaciji tal

. 1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC ≤ 0,3 %,
vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,3 % < TOC ≤
0,5 %, vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % <
TOC ≤ 2 %, vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s
TOC > 2 %.
2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180
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Preglednica 3: Največje vrednosti anorganskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal
po izkopu

1) Pri zemljini s pH > 7 velja višja mejna vrednost.
Preglednica 4: Največje vrednosti organskih parametrov in njihove največje vrednosti v izlužku za
umetno pripravljeno zemljino, ki je namenjena nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu

1) Vrednost 20 mg/kg s. s. velja za zemljo vrste A,
vrednost 50 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC ≤
0,5 %,
vrednost 100 mg/kg s. s. velja za zemljo z 0,5 % < TOC ≤ 2 %,
vrednost 200 mg/kg s. s. velja za zemljo s TOC > 2 %.
2) Vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180 [56]
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PRILOGA 6 :Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine, namenjene
rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za
zapolnitev tal po izkopu [57]
Preglednica 1: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene
rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu za vnos, globlji od 2 m

1) Približna vrednost
2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma večjim od 63 mm

Preglednica 2: Fizikalno-kemijske lastnosti umetno pripravljene zemljine vrste A in B, namenjene
rekultivaciji tal, nasipavanju stavbnih zemljišč in nasipavanju območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu za globino vnosa do 2 m
Fizikalno-kemijska lastnost
glina
kamenje, večje od 2 mm1,2

Oznaka
T

Enota
masni % s. s.
masni % s. s.

Območje
5–25
0–30

kamenje, večje od 200 mm1,2

masni % s. s.

0

TOC

masni % s. s.

povprečno 5 % za globino
0–60 cm,
povprečno 3 % za globino

pH
apnenec

pH
Ca CO3

masni % na
liter

60–120 cm,
6,5–8
največ 2 % za globino nad
0–25
120 cm
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bazična nasičenost

% od IK

70–100

Ca

% od IK

60–90

M

% od IK

5–15

g

% od IK

2–5

K

% od IK

5
<<600

celotni dušik

NNa
cel

masni % s. s.

< 0,4

celotni fosfor

P cel

masni % s. s.

< 0,1

vol. %

28–50

umetne

masni % s. s.

< 0,5

mase

masni % s. s.

< 0,5

alkalijske

in

zemeljskoalkalijske

kovine
električna prevodnost

voda (poljska zmogljivost)
balastne snovi
1) Približna vrednost

kovina
2) Posamezni delci s premerom, večjim od 2 mm oziroma od 63 mm
Umetno pripravljena zemljina vrste A je zemljina, ki vsebuje več kakor 80 prostorninskih odstotkov
naravnih srednje težkih ali težkih tal, zemljina vrste B pa je zemljina, ki vsebuje manj kakor 80
prostorninskih odstotkov srednje težkih ali težkih tal. [57]
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PRILOGA 7: Vrste mineralnih, mineralno-organskih odpadkov in drugih odpadkov, ki se
lahko uporabijo za pripravo umetno pripravljene zemljine [58]
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PRILOGA 8: Postopki odstranjevanja [59]
D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.)
D2 Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh itd.)
D3 Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov, ki se lahko črpajo, v vrtine, solne jaške ali
naravno dana odlagališča itd.)
D4 Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali muljev v jame, ribnike ali lagune itd.)
D5 Posebej projektirano odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom,
ločene med seboj in od okolja, itd.)
D6 Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane
D7 Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno
D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali
mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12
D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr.
izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.)
D10 Sežiganje na kopnem
D11 Sežiganje na morju
D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik itd.)
D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12(2)
D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D13
D15 Skladiščenje do katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) [59]
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PRILOGA 9: Postopki predelave [60]
R1 Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije
R2 Pridobivanje topil/regeneracija
R3 Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja)
R4 Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin
R5 Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov
R6 Regeneracija kislin ali baz
R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev
R9 Ponovno rafiniranje olja ali drugi načini ponovne uporabe olja
R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje
R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R10
R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11
R13 Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega
skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) [60]

