Univerza
v Ljubljani

Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo

META KATARINA TAVČAR

ANALIZA SANACIJE PLAZU IN MOŽNOST RABE IZKOPANIH ZEMLJIN ZA PREOBLIKOVANJE TERENA
NA LOKACIJI

DIPLOMSKA NALOGA
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE
STOPNJE VODARSTVO IN OKOLJSKO INŽENIRSTVO

Ljubljana, 2020
Hrbtna stran: TAVČAR META KATARINA

2020

Univerza
v Ljubljani

Fakulteta za
gradbeništvo in
geodezijo

Kandidat/-ka:

META KATARINA TAVČAR

ANALIZA SANACIJE PLAZU IN MOŽNOST RABE IZKOPANIH ZEMLJIN ZA PREOBLIKOVANJE
TERENA NA LOKACIJI

Diplomska naloga št.:

LANDSLIDE REMEDIATION AND FEASIBILITY STUDY OF THE USE OF EXCAVATED MATERIAL FOR
THE RESHAPING OF GROUND SURFACE

Graduation thesis No.:

Mentor/-ica:

izr. prof. dr. Janko Logar

Predsednik komisije:
prof. dr. Matjaž Četina

Somentor/-ica:

asist. dr. Jasna Smolar

Član komisije:

Ljubljana, _____________

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

STRAN ZA POPRAVKE
Stran z napako
Vrstica z napako

Namesto

Naj bo

1

2

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

BIBLIOGRAFSKO-DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK

UDK:

624.131(043.2)

Avtor:

Meta Katarina Tavčar

Mentor:

izr. prof. dr. Janko Logar

Somentorica:

asist. dr. Jasna Smolar

Naslov:

Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za
preoblikovanje terena na lokaciji

Tip dokumenta:

diplomska naloga – univerzitetni študij

Obseg in oprema:

42 str., 6 pregl., 33 sl.

Ključne besede:

zemeljski plaz, sanacija plazu, analiza stabilnosti, ravnanje z
gradbenimi odpadki, podporna konstrukcija,

IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava sanacijo plazu Lajše v občini Železniki. V danem primeru gre za ožje
nestabilno območje, ki se vidno premika v dolžini cca. 70 m, kar se na cesti odraža kot posedanje, na
travniku pod cesto pa kot izrivi. V prvem delu diplomskega dela je predstavljeno teoretično ozadje
sanacije plazu, opisani sta programska oprema, s katero je bila izvedena povratna stabilnostna analiza
obstoječega stanja terena, in okoljska ter gradbena zakonodaja, s katero se v praksi srečamo pri
sanacijskih ukrepih. V drugem delu diplomskega dela so predstavljene materialne karakteristike zemljin
in kamnin, nivo podzemne vode ter merjeni pomiki na tem območju, identificirani z geološko
geomehanskimi raziskavami. Pridobljeni podatki iz vrtin so služili kot osnova za povratno stabilnostno
analizo, ki je bila narejena s programsko opremo Slide 9.0. Na podlagi rezultatov analize je bila
predlagana sanacijska rešitev z armiranjem brežine med profili P1-P20, medtem ko bi med profili P20P30 ostala predlagana projektantova rešitev sidrane pilotne stene. V diplomski nalogi so bili izvedeni
tudi izračuni količin zemeljskega izkopa za sanacijska dela ter ocenjene količine nastalih gradbenih
odpadkov.

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

3

BIBLIOGRAPHIC-DOCUMENTALISTIC INFORMATION

UDC:

624.131(043.2)

Author:

Meta Katarina Tavčar

Supervisor:

Assoc. prof. Janko Logar, Ph.D.

Co-supervisor:

Assist. Jasna Smolar, Ph.D.

Title:

Landslide remediation and feasibility study of the use of excavated
material for the reshaping of ground surface

Document Type:

Graduation Thesis – University studies

Scope and tools:

42 p., 6 tab., 33 fig.

Key words:

Landslide, Landslide remediation, Stability analysis,
Management of construction waste, Retaining structure

ABSTRACT
Graduation thesis deals with the remediation of the Lajše landslide in the municipality of Železniki. The
landslide has a form of 70 m long and narrow unstable area with visible surface deformations, which
cause settlements of a local road sitting on the top of the landslide. The first part of the thesis presents
the theoretical background of landslide remediation including a description of the software used for the
stability analyses of the present and designed state. Furthermore, the relevant environmental and
construction legislation is presented. The second part of the thesis presents the material characteristics
of soils and rocks, groundwater level and measured displacements in this area, identified by geological
and geomechanical investigations. The data obtained from the boreholes served as the basis for the
stability back-analysis performed with the Slide 9.0 software. Based on the results of stability analysis,
remediation measures were proposed in terms of reinforced embankment between the profiles P1-P20,
while the original designer's solution utilizing anchored pile wall is adopted between the profile P20P30. The quantities of earth excavation for remediation works and the estimated quantities of generated
construction waste are also given in the thesis.

4

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

ZAHVALA
Zahvala za izdelavo diplomske naloge gre predvsem mentorju izr. prof. dr. Janku Logarju in somentorici
asist. dr. Jasni Smolar za usmeritve in nasvete pri izdelavi diplomske naloge.
Poleg omenjenih bi se rada zahvalila še svojim staršem, fantu Domnu, prijateljem in ostalim najbližjim,
ki so me spodbujali in podpirali v času študija in pisanja diplomske naloge. Hvala vam.

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

5

VSEBINA
1 UVOD ................................................................................................................................................ 10
1.1 Opis problema ............................................................................................................................. 10
1.1.1 Lokacija ................................................................................................................................ 10
1.1.2 Zemeljski plazovi v občini Železniki ................................................................................... 11
1.2 Namen in cilj diplomske naloge .................................................................................................. 15
1.3 Metode dela ................................................................................................................................. 15
1.3.1 Pregled literature .................................................................................................................. 15
1.4 Programska oprema ..................................................................................................................... 15
2 ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH ....................................................... 16
2.1 Uvod ............................................................................................................................................ 16
2.2 Zakonodaja .................................................................................................................................. 17
2.2.1 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) .......................................................................................... 17
2.2.2 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) ...................................................... 18
2.2.3 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20)........................................................................................... 20
2.2.4 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 20
2.2.5 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11).. 22
2.3 Klasifikacija gradbenih odpadkov ............................................................................................... 23
2.4 Smernice EU ............................................................................................................................... 23
2.4.1 Smernice za presojo ravnanja z odpadki pred rušenjem in obnovo zgradb (2018) .............. 23
2.4.2 Protokol EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov (2016) ...... 23
3 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI ............................................................ 25
3.1 Podatki, ki jih mora vsebovati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ................................. 25
3.2 Vsebina načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki .................................................................. 25
4 PREDSTAVITEV PRIMERA SANACIJE PLAZU LAJŠE ............................................................. 27
4.1 Lokacija plazu ............................................................................................................................. 27
4.1.1 Vzrok nastanka plazu .......................................................................................................... 28
4.1.2 Aktualno stanje na lokaciji ................................................................................................... 28
4.2 Geološko geomehanske (GG) raziskave ..................................................................................... 30
4.3 Terenske preiskave ...................................................................................................................... 31
4.3.1 Geomehanske vrtine ............................................................................................................. 31
4.3.2 Standardna penetracijska preiskava (SPT) ........................................................................... 31
4.3.3 Laboratorijske preiskave ...................................................................................................... 32
4.4 Interpretacija geološko geomehanskih razmer na terenu in karakteristike materialov ............... 33
4.4.1 Geološko geomehanske razmere .......................................................................................... 33
4.4.2 Karakteristike materialov ..................................................................................................... 33
4.3.3 Meritve vodoravnih premikov tal z inklinometrom ............................................................. 35

6

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

4.3.4 Meritve nivojev vode ........................................................................................................... 35
5 STABILNOSTNE ANALIZE - IZRAČUNI ..................................................................................... 36
5.1 Osnovni model ............................................................................................................................ 36
5.2 Račun stabilnosti s parametri po projektu ................................................................................... 36
5.3 Računska analiza predlaganega sanacijskega ukrepa .................................................................. 39
5.4 Armirana zemljina ....................................................................................................................... 40
6 OCENA VRSTE IN KOLIČINE NASTALIH GRADBENIH ODPADKOV.................................. 42
6.1 Odriv humusa .............................................................................................................................. 42
6.2 Zemeljski izkop zaradi sanacijskih del ........................................................................................ 42
6.3 Uporaba zemeljskega izkopa na lokaciji ..................................................................................... 45
7 NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI – SANACIJA PLAZU LAJŠE .................................... 46
7.1 Predvidene vrste in količine odpadkov na gradbišču .................................................................. 46
7.2 Ravnanje z zemeljskim izkopom................................................................................................. 47
7.3 Zbirna mesta odpadkov ter organizacija ravnanja ....................................................................... 47
8 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 48
VIRI....................................................................................................................................................... 49

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

7

KAZALO SLIK
Slika 1: Kamnita zložba kot izveden sanacijski ukrep iz leta 1992 ...................................................... 10
Slika 2: Betonska kašta kot sistem za odvajanje meteorne vode........................................................... 11
Slika 3: Opozorilna tabla za poškodovano vozišče na obravnavani lokaciji......................................... 11
Slika 4: Karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir: Bavec s sodelavci,
2018) ..................................................................................................................................................... 13
Slika 5: Hierarhija ravnanja z odpadki (Vir: Ekologi brez meja, 2012) ................................................ 16
Slika 6: Postopki odstranjevanja odpadkov po Uredbi o odpadkih-Priloga 1 ....................................... 19
Slika 7: Postopki predelave odpadkov po Uredbi o odpadkih-Priloga 2............................................... 19
Slika 8: Obveznosti investitorja glede izdelave Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Vir:
Jurjavčič s sodelavci, 2014) .................................................................................................................. 22
Slika 9: Prikaz lokacije plazu Lajše (Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zelezniki) ...... 27
Slika 10: Orto foto posnetek lokacije plazu (Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zelezniki)
............................................................................................................................................................... 27
Slika 11: Izvir vodotoka Nemiljščica na dnu travnika pod cesto (Atlas okolja, 2009) ......................... 28
Slika 12: Poškodovan odsek ceste R3-635/1122 Kropa - Rudno .......................................................... 29
Slika 13: Plazenje terena pod voziščem ................................................................................................ 29
Slika 14: Lokacije vrtin na geodetskem načrtu obstoječega stanja (Kobale, 2019) .............................. 30
Slika 15: Prikaz lokacij geomehanskih vrtin (Krajnc, 2019) ................................................................ 31
Slika 16: Izvajanje terenskih preiskav (Ocepek, 2019) ........................................................................ 32
Slika 17: Jedro sondažne vrtine V-2 (Ocepek, 2019) ............................................................................ 32
Slika 18: Rezultati meritev pomikov za vrtini V-4 in V-1 (Ocepek, 2020) .......................................... 35
Slika 19: Model prečnega prereza plazu (P-A) ..................................................................................... 36
Slika 20: Karakteristike zemljin, uporabljene v računskih analizah ..................................................... 36
Slika 21: Rezultat povratne analize v programu Midas (Vir: Ocepek, 2020) ...................................... 37
Slika 22: Rezultat ponovljene stabilnostne analize v programu Slide .................................................. 37
Slika 23: Rezultat povratne analize z višjim nivojem vode in izmerjenimi materialnimi karakteristikami
............................................................................................................................................................... 38
Slika 24: Model prečnega prereza (P-B) z armirano zemljino za stabilnostno analizo ......................... 39
Slika 25: Rezultat stabilnostne analize z armirano zemljino ................................................................. 39
Slika 26: Prikaz predlaganega sanacijskega ukrepa na situaciji (Krajnc, 2020) ................................... 40
Slika 27: Prikaz sanacije brežine z armiranjem (Lespatex d.o.o., 2016)............................................... 41
Slika 28: Izgradnja armirane brežine (Vir: Belmont inženiring d.o.o., 2009)....................................... 41
Slika 29: Prikaz odlomnega robu plazu pod cesto na situaciji (Vir: Krajnc, 2019) .............................. 42
Slika 30: Prikaz območja za izračun odstranitve zemljine iz splazele brežine pod cesto (P20-P27) .... 43
Slika 31: Primer profila izkopa za odvodnjo (Krajnc, 2019) ................................................................ 44
Slika 32: Prečni profil pilotne stene (Krajnc, 2019) .............................................................................. 45

8

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

KAZALO GRAFOV
Graf 1: Izpostavljenost prebivalcev zaradi pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir:
Peternelj s sodelavci, 2014) ................................................................................................................... 12
Graf 2: Izpostavljenost objektov zaradi pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir: Peternelj
s sodelavci, 2014) .................................................................................................................................. 12
Graf 3: Izpostavljenost infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir:
Peternelj s sodelavci, 2014) ................................................................................................................... 12
Graf 4: Prikaz letne količine padavin za merilno postajo Dražgoše za obdobje 1990–2019 (Vir: ARSO)
............................................................................................................................................................... 13
Graf 5: Prikaz mesečne količine padavin merilne postaje Dražgoše za leto 1990 (Vir: ARSO) ......... 14
Graf 6 : Prikaz mesečne količine padavin merilne postaje Ljubljana Vič za leto 1990 (Vir: ARSO) . 14

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

9

KAZALO PREGLEDNIC
Preglednica 1: Pregled bistvene okoljske zakonodaje na področju gradbenih odpadkov (Vir: Jurjavčič s
sodelavci, 2014) .................................................................................................................................... 17
Preglednica 2: Lokacije vrtin V-1 do V-4 ............................................................................................. 30
Preglednica 3: Fizikalne lastnosti zemljin, določene s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami
(Ocepek, 2020) ...................................................................................................................................... 33
Preglednica 4: Opis plasti po globinah (Ocepek, 2020) ........................................................................ 34
Preglednica 5: Rezultati meritev nivoja podzemne vode (Ocepek, 2020) ............................................ 35
Preglednica 6: Ocena količin za odstranitev zemljine iz splazele brežine pod cesto (P20-P27)........... 42
Preglednica 7: Izračun izkopa za pilotno steno ..................................................................................... 44
Preglednica 8: Primerjava podatkov o vrstah in količinah odpadkov, ki bodo nastali na lokaciji sanacije
plazu (Krajnc, 2020).............................................................................................................................. 46

10

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

1 UVOD
1.1 Opis problema
1.1.1 Lokacija
Občina Železniki leži v severozahodnem delu Slovenije, v Selški dolini, na meji med Julijskimi Alpami
in Škofjeloškim hribovjem. Povprečna nadmorska višina v občini znaša 895 m. Državna cesta R3635/1122 Kropa – Rudno, na kateri je prišlo do plazu , leži na nadmorski višini okoli 855 m in povezuje
naselji Rudno (516 n. m. v) in Kropo (494 n. m. v). Na območju med delom, kjer je prišlo do plazu in
zaselkoma je velika razlika v nadmorski višini. Teren, na katerem ležijo stanovanjski in gospodarski
objekti, je na tem območju pod relativno velikim naklonom. Posledično so ti objekti še toliko bolj
ogroženi zaradi pojava različnih pobočnih procesov. Povzročitelji nestabilnosti v tleh, ki privede do
plazu, so lahko različni geološki, morfološki, naravni (kot so obilne padavine, preperevanje, odstranitev
vegetacije, itd.) ali antropogeni dejavniki.
Na odseku državne ceste R3-635/1122 Kropa – Rudno, od kilometra 8,995 do kilometra 9,065, ki se
nahaja izven naselja Lajše, se je zgodil plaz, zaradi katerega je voziščna konstrukcija poškodovana in
potrebna sanacije. Leta 1992 je bila na lokaciji že izvedena delna sanacija dveh usadov, ki sta nastala
kot posledica katastrofalnega neurja novembra 1990. Kot delni sanacijski ukrep je bila nad cesto
izvedena oporna kamnita zložba v dolžini 53 m (od kilometra 8,995 do kilometra 9,040), prikazana na
sliki 1 in cca. 23 m dolga betonska kašta (slika 2), ki leži 12 m pod cesto. Izvedeno je bilo tudi
odvodnjavanje meteornih voda. Na območju plazu so vidni znaki plazenja na pobočju pod cesto, kjer so
v preteklosti z zabijanjem jeklenih tirnic ter z asfaltno izravnavo vozišča poskušali sanirati posledice
plazenja. Ukrepa sta se izkazala kot neustrezna oziroma začasna. Območje omenjenega plazu je
nestabilno in se premika v dolžini cca 70 m, pri čemer se na cesti to opazi kot posedanje, na travniku
pod njo pa kot izrivi. Posedki so letno dosegali velikost 1–2 cm (Krajnc, 2020).

Slika 1: Kamnita zložba kot izveden sanacijski ukrep iz leta 1992
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Slika 2: Betonska kašta kot sistem za odvajanje meteorne vode

Kljub poškodovanemu vozišču je cesta prevozna in promet po njej poteka nemoteno. Pred
poškodovanim voziščem je tabla, ki opozarja voznike, da naj na tem odseku vozijo previdneje (slika 3).

Slika 3: Opozorilna tabla za poškodovano vozišče na obravnavani lokaciji

1.1.2 Zemeljski plazovi v občini Železniki
Leta 2014 so Peternelj in sodelavci izvedli študijo Izpostavljenosti prebivalstva, objektov in
infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov na primeru petih izbranih slovenskih občin. Izdelali
so ocene in karte izpostavljenosti prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih
plazov za pet slovenskih občin, med drugim tudi za občino Železniki. Stopnjo izpostavljenosti
prebivalstva zaradi pojavljanja zemeljskih plazov so razdelili na šest podskupin, pri čemer prva
predstavlja zanemarljivo izpostavljenost, zadnja pa zelo veliko izpostavljenost prebivalstva, objektov in
infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov (grafi 1–3). V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se v
občini Železniki nahaja največ zemeljskih plazov na km² površine v primerjavi z ostalimi analiziranimi
občinami (Bovec, Laško, Slovenj Gradec in Trbovlje).
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Izpostavljenost prebivalcev v Občini
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Graf 1: Izpostavljenost prebivalcev zaradi pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir: Peternelj s sodelavci, 2014)

Izpostavljenost objektov v občini Železniki
zaradi pojavljanja zemeljskih plazov
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0,00%
0,63%
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Graf 2: Izpostavljenost objektov zaradi pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir: Peternelj s sodelavci, 2014)

Izpostavljenost infrastrukture v občini
Železniki zaradi pojavljanja zemeljskih plazov
6,81%
1%

16,29%
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41,20%
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srednja
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Graf 3: Izpostavljenost infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir: Peternelj s sodelavci,
2014)
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Slika 4: Karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v občini Železniki (Vir: Bavec s sodelavci, 2018)

Najnevarnejša območja za proženje zemeljskih plazov v občini Železniki so v naseljih Dražgoše, Rudno,
Selca in Davča (slika 4). Zanje so značilni manjši plazovi, ki ogrožajo predvsem gospodarske objekte,
prometno in drugo infrastrukturo. Intenzivne padavine, ki se najpogosteje pojavljajo v jesenskem času,
so nadalje vzrok za pojavljanje več manjših plazov hkrati (Ambrožič, 2009).
Na grafu 4 je prikazana letna količina padavin, za merilno postajo Dražgoše, za obdobje 1990 – 2019.
Vidimo, da je bila leta 1990 ko sta se na obravnavanem območju zgodila dva usada izmerjena ena
največjih letnih količin padavin v zadnjih tridesetih letih.

Letne količine padavin v Dražgošah za obdobje
(1990-2019)
2332,6
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Graf 4: Prikaz letne količine padavin za merilno postajo Dražgoše za obdobje 1990–2019 (Vir: ARSO)
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Graf 5 prikazuje mesečno količino padavin merilne postaje Dražgoše za leto 1990. Novembra je padlo
372,4 mm padavin, kar je bila največja mesečna količina padavin tistega leta. Po katastrofalnem neurju
novembra 1990 sta se sprožila dva usada. Za primerjavo je prikazan graf mesečnih padavin za isto leto,
in sicer za merilno postajo Ljubljana Vič. Letna količina padavin za leto 1990 je na območju Ljubljana
Vič znašala 1344,9 mm, medtem ko je bila letna količina padavin v Dražgošah 2015,4 mm. Iz tega
podatka je razvidno, da je leta 1990 na območju Dražgoš padlo kar 670 mm padavin več kot na območju
Ljubljana Vič.

Mesečna količina padavin - Dražgoše, leto 1990
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Graf 5: Prikaz mesečne količine padavin merilne postaje Dražgoše za leto 1990 (Vir: ARSO)

Mesečna količina padavin - Ljubljana - Vič, leto 1990
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Graf 6 : Prikaz mesečne količine padavin merilne postaje Ljubljana Vič za leto 1990 (Vir: ARSO)
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1.2 Namen in cilj diplomske naloge
Namen prvega dela diplomske naloge je spoznati teoretično ozadje sanacije plazu in zakonodajo, s
katero se v praksi srečamo pri načrtovanju sanacijskih ukrepov. Namen drugega dela naloge je
seznanitev s projektno dokumentacijo za sanacijo plazu Lajše, povratna stabilnostna analiza in izdelava
predloga možnih nadomestnih ukrepov. V sklopu analize in načrtovanja bo analizirana masna bilanca
in opredeljene vrste in količine nastalih odpadkov skladno s trenutno veljavno zakonodajo.
Osnovni cilj diplomske naloge je predstaviti možni sanacijski ukrep plazu Lajše. Nadalje je cilj tudi
izračun količin izkopa ter predstavitev načrta ravnanja z odpadki, vrste in količine gradbenih odpadkov,
ki so predvideni pri sanacijskih delih ter ravnanje z zemeljskim izkopom.

1.3 Metode dela
V teoretičnem delu diplomske naloge smo pregledali zakonodajo s področja gradbeništva in okoljsko
zakonodajo. Izvedli smo terenski ogled širšega območja plazu, primerjali aktualno stanje v naravi s
projektom, posneli fotografije poškodovane voziščne konstrukcije ter plazu pod cesto. Dogajanje na
lokaciji (plazenje, spremembe reliefa, vegetacije) smo poskušali dodatno kronološko opredeliti z analizo
prosto dostopnih orto foto posnetkov. Numerične izračune (analize stabilnosti) smo izvedli v programu
Slide 9.0 (v nadaljevanju Slide). V programu je bilo potrebno izrisati inženirsko geološki profil ter vnesti
karakteristike zemljin. Geometrijo inženirsko geoloških prerezov smo narisali v programu AutoCAD.
Za s projektom predvidene in alternativno predlagane rešitve smo na podlagi izdelanih prerezov in
detajlov izvedbe, izračunali masno bilanco ter ocenili vrste in količine odpadkov.

1.3.1 Pregled literature
Pri pregledu literature je bilo potrebno preučiti vso projektno dokumentacijo načrtovanih rešitev s
poudarkom na izravnavi mas in elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki. Analizirati je bilo potrebno
tudi veljavno okoljsko in gradbeno zakonodajo.
1.4 Programska oprema
Pri praktičnem delu diplomske naloge smo uporabili program Slide in AutoCAD. V programu je bilo
potrebno zrisati ustrezen inženirsko geološki profil, vnesti pripadajoče karakteristike zemljin in nivo
podtalnice. Slide je dvodimenzionalen program, namenjen iskanju drsin oz. rešitev, ki uporablja več
metod različnih avtorjev.
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2 ODPADKI, KI NASTANEJO PRI GRADBENIH DELIH
2.1 Uvod
Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov glede na količino predstavljajo največji tok odpadkov
v EU in znašajo približno tretjino vseh proizvedenih odpadkov (EC, 2016, 2018). Gradbeni odpadki so
vsi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali
odstranitve objekta. Nastanejo na lokacijah, kjer poteka gradnja, obnova ali rušenje ter vsebujejo več
različnih materialov. Načrtovanje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, predstavlja
posebno nalogo v sklopu izdelave projektne dokumentacije. To je potrebno zaradi identifikacije
različnih vrst in količin odpadkov, ki bodo nastali (»Kaj? Koliko?«) in za načrtovanje usmeritev ter
priporočil za nadaljnje ravnanje z nastalimi odpadki (»Kako?«). Načrtovanje ravnanja z gradbenimi
odpadki je tako lahko pomembna dodana vrednost projekta (EC, 2016, 2018). Z ustrezno določenimi
količinami in vrstami pričakovanih odpadkov v fazi izdelave projektne dokumentacije se lahko natančno
predvidi potrebne kapacitete za ravnanje z odpadki na gradbišču (npr. število delavcev, strojev, začasnih
deponij in zabojnikov). V Direktivi 2008/98/ES o odpadkih, ki je prenesena tudi v slovensko
zakonodajo, je določen ciljni delež predelave gradbenih odpadkov, ki naj bi se do leta 2020 s pripravo
za ponovno uporabo, recikliranjem in materialno predelavo povečal na najmanj 70 % skupne mase.
Hierarhija ravnanja z odpadki velja tudi za gradbene odpadke. Namen hierarhije ravnanja z odpadki je
vzpostaviti prioritetni vrstni red s katerim bi zmanjšali škodljive vplive na okolje. Najvišje na prioritetni
lestvici je preprečevanje nastajanja odpadkov, temu sledi ponovna uporaba odpadkov, recikliranje ter
druga predelava. Na dnu lestvice je odlaganje odpadkov, ki se ga poslužujemo le v primeru, če nobena
druga vrsta ravnanja z odpadki ni mogoča.

Slika 5: Hierarhija ravnanja z odpadki (Vir: Ekologi brez meja, 2012)
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2.2 Zakonodaja
Ravnanje z odpadki ureja obsežna okoljska in gradbena zakonodaja. Krovni zakon, ki pokriva področje
ravnanja z odpadki, je Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1). Pravila ravnanja z odpadki na
podlagi ZVO-1 določa Uredba o odpadkih. V preglednici 1 so zbrane Uredbe, veljavne v Republiki
Sloveniji, ki urejajo področje gradbenih odpadkov.
Preglednica 1: Pregled bistvene okoljske zakonodaje na področju gradbenih odpadkov (Vir: Jurjavčič s sodelavci, 2014)

GRADBENI ODPADKI IN ZAKONODAJA
Krovni zakon: ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1)
Krovna uredba: UREDBA O ODPADKIH

Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15

Področne uredbe:
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Uradni list RS, št. 34/08

Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah

Uradni list RS, št. 34/08

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

Uradni list RS, št. 34/08

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, Uradni list RS, št. 60/06)
instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
Uredba

o

odstranjevanju

polikloriranih

bifenilov

Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11
in Uradni list RS, št. 34/08 in 9/09

polikloriranih terfenilov
Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in Uradni list RS, št. 96/14
njegovi uporabi
Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz Uradni list RS, št. 21/11
gradbišč

2.2.1 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Zakon določa ukrepe in načela za varovanje okolja kot temeljne pogoje za trajnostni razvoj ter usmerja
družbeni razvoj s tem, da zagotavlja dolgoročne pogoje za človekovo zdravje in dobro počutje, kakovost
življenja in ohranjanje biotske pestrosti. Z njim se v naš pravni red prenašajo direktive Evropske
skupnosti.
ZVO-1 zajema tudi področje ravnanja z odpadki. Določa, da je naloga povzročitelja odpadkov, da
upošteva pravila ravnanja, ki so potrebna za preprečevanje, zagotavljanje predelave ali odstranjevanje
odpadkov. Za odstranjevanje ali predelavo odpadkov je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
le v primeru, ko so izpolnjene predpisane zahteve, ki se nanašajo na: vrsto in način nastajanja odpadkov,
vsebnost nevarnih snovi, rabo energije in emisije. Podjetje, ki se ukvarja s prevažanjem ali zbiranjem
odpadkov ali z njimi trguje ali jih posreduje, mora imeti za svojo dejavnost ravnanja z odpadki odločbo
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ministrstva o izpolnjevanju pogojev, podjetje mora biti vpisano tudi v posebno evidenco. Pri ravnanju z
odpadki je pomembno, da podjetje, ki se ukvarja z dejavnostmi, kot so razvoj, izdelovanje, obdelovanje,
predelovanje, uvoz ali prodaja izdelkov poskuša zagotavljati takšno ravnanje z odpadki, da se spodbuja
preprečevanje in ponovna uporaba odpadkov, njihovo recikliranje ter drugi postopki predelave.
ZVO- 1 navaja tudi pogoje za ravnanje z odpadki, ki se nanašajo na:
–

preprečevanje nastajanja odpadkov,

–

načine ravnanja z odpadki,

–

razvrščanje odpadkov na sezname,

–

pogoje za pridobitev potrdila,

–

pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj,

–

usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki,

–

načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje z odpadki,

–

ukrepe, povezane s prenehanjem delovanja naprav za ravnanje z odpadki in

–

vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi ter način poročanja ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja.

2.2.2 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
V skladu z Uredbo o odpadkih je odpadek vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava
zavreči ali mora zavreči. Uredba določa pravila ravnanja in pogoje za preprečevanje ter zmanjševanje
škodljivih vplivov nastajanja odpadkov ter ravnanja z njimi in se uporablja za vse odpadke, razen če je
s posebnim predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov določeno drugače. Prav tako določa tudi
pogoje za zmanjševanje vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje njihove učinkovitosti uporabe. Za
ravnanje z odpadki je v celoti odgovoren povzročitelj odpadkov (v primeru gradbenih odpadkov je to
investitor), ki mora ravnati v skladu s hierarhijo in zagotoviti obdelavo odpadkov tako, da jih obdela
sam ali pa odda zbiralcem ali izvajalcem obdelave odpadkov. Odpadki prenehajo biti odpadki po
izvedeni predelavi v materiale ali proizvode za ponovno uporabo za prvotni, drugi namen ali
pridobivanje energije (Uredba o odpadkih, 2015).
Na sliki 6 so postopki odstranjevanja odpadkov, na sliki 7 pa postopki predelave odpadkov po Uredbi o
odpadkih.
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UREDBA O ODPADKIH- Priloga 1: Postopki odstranjevanja
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
D4
Površinska zajezitev
D5
Posebej projektirano odlagališče
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
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
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)
Slika 6: Postopki odstranjevanja odpadkov po Uredbi o odpadkih-Priloga 1

UREDBA O ODPADKIH- Priloga 2: Postopki predelave
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)
Slika 7: Postopki predelave odpadkov po Uredbi o odpadkih-Priloga 2
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2.2.3 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20)
Preden začnemo z gradbenimi deli v nekem okolju, je potrebno presoditi, kako bodo le-ta vplivala nanj
in kako bo okolje vplivalo na izvedeno gradbeno delo. Za nekatere posege, ki jih nameravamo izvesti v
okolju, je presoja vplivov na okolje obvezna, pri drugih pa se potreba po izvedbi presoje ugotavlja po
t.i. predhodnem postopku. Kakšen je postopek presoje vplivov na okolje, je odvisno od tega, ali je za
poseg predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja ali ne. Če gre za objekt z vplivi na okolje, za
katerega je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, se postopek izdelave presoje vplivov na okolje
združi z izdajo gradbenega dovoljenja. To imenujemo integralni postopek, pri čemer gradbeno
dovoljenje skupaj z okoljevarstvenim soglasjem izda Ministrstvo za okolje in prostor. V primeru, ko gre
za poseg, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja, pa presojo vplivov na okolje v posebnem
upravnem postopku vodi Sektor za presojo vplivov na okolje (del Urada za varstvo okolja in narave) na
Agenciji Republike Slovenije za okolje. Slednji vodi tudi predhodni postopek, ki je v nadaljevanju
natančneje predstavljen. Namen predhodnega postopka je na podlagi določenih kriterijev presoditi, ali
je potrebno za nameravani poseg v okolje izvesti presojo vplivov na okolje ter posledično pridobiti tudi
okoljevarstveno soglasje. Če je to potrebno, v postopku presoje vplivov na okolje presodimo, ali so
vplivi nameravanega posega za okolje sprejemljivi ali ne. V primeru ugotovitve sprejemljivosti
nameravanega posega za okolje se izda zgoraj omenjeno okoljevarstveno soglasje, ki (če je to potrebno)
določa tudi pogoje za izvedbo posega, v nasprotnem primeru pa se izdaja okoljevarstvenega soglasja
zavrne. V postopku presoje vplivov na okolje se obravnava naslednje: prebivalstvo in znotraj tega
njegovo zdravje; vplivi na biodiverziteto, predvsem na varovane vrste in življenjske prostore posebnih
varstvenih območij; materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino; zrak, tla, vodo, podnebje ter
spremembo dejanske rabe zemljišč (ARSO, 2020).
2.2.4 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, se uporablja za gradbene odpadke, ki se
uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17, to so gradbeni odpadki in odpadki iz rušenju objektov
vključno z izkopano zemljino z onesnaženih območij) s klasifikacijskega seznama odpadkov (priloga
A). Obstajajo tudi izjeme, za katere se ta uredba ne uporablja (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih, 2008):
–

zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki, uvrstil med nevarne gradbene odpadke,

–

odpadne naplavine, ki niso onesnažene z nevarnimi snovmi,

–

gradbene odpadke, vključno z zemeljskim izkopom in odpadnimi naplavinami, ki nastajajo pri
izvajanju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
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za odpadke, ki ne nastanejo neposredno kot posledica postopkov izvajanja gradbenih del, ( npr.
odpadna embalaža, ki ovija gradbeni material, komunalni odpadki, ki jih povzročajo delavci i na
gradbišču ipd.).

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati določbe predpisa o ravnanju
z odpadki, ki vsebujejo azbest, in predpisa o pogojih, pod katerimi se odstranjujejo materiali, ki
vsebujejo azbest (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 2008).
GRADBENI ODPADKI: Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren
investitor. Gradbene odpadke na gradbišču je potrebno začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah,
ki so določene s klasifikacijskim seznamom odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne
onesnažujejo okolja. Z njimi je potrebno ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Začasno skladiščenje
gradbenih odpadkov je lahko zagotovljeno tudi na drugem gradbišču investitorja, kjer je ta prav tako
odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki. Če skladiščenje na gradbišču ni možno, mora investitor
poskrbeti, da izvajalec gradbenih del odpadke, nastale na gradbišču, odlaga v zabojnike, ki so primerni
za odvoz brez prekladanja ter so nameščeni na gradbišču ali ob njem (Uredba o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih, 2008).
ZEMELJSKI IZKOP, KOT GRADBENI ODPADEK: Investitor lahko zemeljski izkop ponovno
uporabi v primeru, ko je ta izkop pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi
snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke. Zemeljski izkop se smatra za
neonesnaženega, v kolikor njegova prostornina znaša manj kot 30.000 m3 in da je iz podatkov o njegovi
sestavi (kemijski) ter iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami razvidno, da zemeljski
izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Ta isti neonesnaženi zemeljski izkop mora investitor uporabiti
na istem ali drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor. V primeru, da investitor na svojem gradbišču
uporabi zemeljski izkop iz gradbišča drugega investitorja, pa mora ta izkop izpolnjevati vse zgoraj
naštete zahteve, ki veljajo za neonesnažen zemeljski izkop. Naloga investitorja je tudi, da mora za
zemeljski izkop, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, zagotoviti izdelavo dokumentacije s
podatki o prostornini zemeljskega izkopa, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz
zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. To
dokumentacijo mora hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja ter jo mora ob
inšpektorskem nadzoru pokazati pristojnemu inšpektorju, če slednji to zahteva (Uredba o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 2008).
Investitor lahko začasno skladišči odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču, in sicer
najkasneje do konca gradbenih del, vendar ne več kot eno leto. Prav tako mora zagotoviti oddajo teh
odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu njihove obdelave. Od prevzemnika odpadkov mora
ob oddaji pridobiti izpolnjen evidenčni list in njegova dolžnost je, da vodi evidenco o vrstah in količinah
nastalih gradbenih odpadkov. V Sloveniji je potrebno za gradbena dela, ki zahtevajo pridobitev
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gradbenega dovoljenja, izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Uredba o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uradni list RS, št. 34/08). Načrta gospodarjenja z gradbenimi
odpadki ni potrebno priložiti k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je
investitor fizična oseba ali če ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov (razen če je predvideno, da bo prostornina zemeljskega izkopa 1000 m 3 ali
več ali se zemeljski izkop uvršča med nevarne gradbene odpadke po veljavni zakonodaji), (Uredba o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 2008).

Slika 8: Obveznosti investitorja glede izdelave Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Vir: Jurjavčič s sodelavci, 2014)

Investitor lahko na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja gradbene odpadke, ki nastajajo na gradbišču,
obdeluje sam. Brez okoljevarstvenega dovoljenja lahko pripravi tudi gradbene odpadke za ponovno
uporabo, kadar gre za naslednje vrste odpadkov: zemeljski izkop, ki ni onesnažen in je njegova
prostornina manjša ali enaka 30.000 m3; opeka; odpadni beton; keramika; ploščice; gradbeni materiali
na osnovi sadre ali mešanica teh z zemeljskim izkopom, če jih ponovno uporabi za gradbena dela na
gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali, njihove količine pa ne presegajo dovoljenih (Uredba o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 2008).
2.2.5 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)
S to uredbo so določeni pogoji, ki se nanašajo na obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov ter na
obvezno ravnanje pri fazi načrtovanja ter izvedbi vnašanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene
zemljine za namen izboljšanja ekološkega stanja tal. Prav tako določa pogoje uporabe gradbenega
materiala, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih odpadnih mineralnih surovin če se lahko ob stiku
s površinsko, podzemno ali

padavinsko vodo začnejo izluževati nevarne snovi. Če so odpadne

mineralne surovine, odpadne naplavine ali zemeljski izkop tako onesnaženi z nevarnimi snovmi, da jih
po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki uvrščamo med nevarne odpadke, pa to ni več v domeni te
uredbe (Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 2008).
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2.3 Klasifikacija gradbenih odpadkov
Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z zemeljskimi izkopi iz onesnaženih
območij) so razvrščeni v skupino odpadkov s številko 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
Direktiva 2008/98/ES navaja, da so različne vrste odpadkov na seznamu določene s šestmestno
klasifikacijsko številko, ustrezno dvomestno klasifikacijsko številko skupine in štirimestno
klasifikacijsko številko podskupine (npr. 17 05 03* zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi).
Vrste nevarnih odpadkov so v klasifikacijskem seznamu določene s šestmestno klasifikacijsko številko
in zvezdico (oznaka nevarnega odpadka). Zato je potrebno za iskanje posameznih vrst odpadkov na
seznamu najprej poiskati vir nastanka odpadka in šele nato ustrezno šestmestno kodo odpadka. V praksi
morajo biti nevarni odpadki poleg oznake »nevarni odpadek« opremljeni še z navedbo nevarnih lastnosti
v skladu z Zakonom o kemikalijah (Jurjavčič s sodelavci, 2014). Klasifikacijski seznam gradbenih
odpadkov je v prilogi A.
2.4 Smernice EU
2.4.1 Smernice za presojo ravnanja z odpadki pred rušenjem in obnovo zgradb (2018)
Področje uporabe smernic vključuje odpadke iz gradbenih, obnovitvenih in rušitvenih del, ne vključuje
pa faze načrtovanja, izkopavanja in strganja zemlje. Namen Presoje ravnanja z odpadki je zagotoviti
predstavo o gradbeni infrastrukturi, ki se bo porušila, vključno z ocenami odpadnih materialov, ki bodo
nastali in priporočili glede ravnanja z njimi. To je prvi korak k recikliranju in ustreznemu ravnanju z
odpadki. Pri presoji ravnanja z odpadki je potrebno upoštevati tudi vso ustrezno zakonodajo, kot so
zahteve za okoljevarstvena dovoljenja, če se bodo odpadki uporabili na gradbišču, ali za odpadke, ki bi
lahko bili nevarni in s katerimi je treba ravnati v skladu s posebno zakonodajo o odpadkih. Dolžnost
lastnika odpadkov je, da pridobi informacije o predmetih in snoveh, ki jih namerava zavreči, ter o
njihovih potencialnih nevarnih lastnostih in onesnaževanju. Osnovni rezultat presoje ravnanja z odpadki
je popis materialov in gradbenih elementov, ki ga uredi imetnik odpadkov in izvede presojevalec.
Namen ocene materialov je podati zanesljive podatke o vrsti in količini odpadkov iz rušenja objektov.
(Smernice, 2018)
2.4.2 Protokol EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov (2016)
Protokol EU za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov je skladen s strategijo za
gradbeni sektor do leta 2020. Je tudi del ukrepov za pospešitev prehoda Evrope na krožno gospodarstvo,
ki ga je predstavila Evropska komisija. Ena izmed glavnih težav tega protokola je nezaupanje v kakovost
recikliranih materialov iz gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov. V vseh fazah
izpostavljenosti materialom je treba zagotavljati tudi zdravje delavcev in drugim deležnikov in okoljsko
sprejemljivost. Posledica tega nezaupanja je manjše povpraševanje po teh materialih, kar ovira razvoj
ravnanja z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov ter infrastrukture za recikliranje na
območju Evropske unije (Smernice, 2016).
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Protokol poudarja tudi pomembnost ločevanja materialov. Kakovost recikliranih materialov in stopnja
učinkovitosti recikliranja je odvisna od tega, ali so gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov
inertni ali imajo negativne vplive na okolje. Stopnja ločevanja je odvisna tudi od možnosti, ki so na
voljo na gradbišču. V smernicah je predlagana vzpostavitev elektronskega registra za ravnanje z
gradbenimi odpadki, kar bi pripomoglo k vodenju evidenc in sledljivosti, zlasti za nevarne gradbene
odpadke in odpadke iz rušenja objektov. Zelo pomembna je tudi logistika odpadkov, zato je pomembno,
da se obrati za sortiranje in recikliranje nahajajo čim bližje lokaciji nastanka odpadkov. Za ponovno
uporabo, recikliranje in predelavo materialov morajo biti odpadni materiali pravilno skladiščeni.
Predhodno skladiščenje je časovno omejeno na eno leto pred odlaganjem in tri leta pred recikliranjem.
Povzroča lahko namreč velika tveganja, kot so onesnaževanje podtalnice, iztekanje onesnaževal in
delcev, segrevanje (lahko povzroči požar), emisije prahu, bioplina, vonjav itd. Da do teh onesnaženj ne
pride, se uporabljajo previdnostni ukrepi, kot so ločevanje in odlaganje odpadkov v posebne namenske
zabojnike. Protokol pokriva tudi ravnanje z nevarnimi odpadki, in sicer se nevarni odpadki ne smejo
mešati z ostalimi odpadki, ker v nasprotnem primeru lahko onesnažijo inertne materiale, ki posledično
ne bodo primerni za ponovno uporabo ali recikliranje. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki in odpadki iz
rušenja objektov se je potrebno v čim večji meri izogibati odlaganju odpadkov na odlagališčih. To
posledično prispeva k varstvu okolja, boljši rabi naravnih virov, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov
itd. (Smernice, 2016)
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3 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
V poglavju 2.2.4. je opisano, za kakšne vrste gradbenih del se mora k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in čigava odgovornost je to oziroma v
katerih primerih tega načrta ni potrebno priložiti.
3.1 Podatki, ki jih mora vsebovati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora (glede na vrsto in količino teh gradbenih odpadkov)
vsebovati podatke o (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. RS, št. 34/08):
–

izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev
gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,

–

ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,

–

obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,

–

predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbišču, in ravnanju z njim,

–

predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja
gradbenih del na gradbišču,

–

količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,

–

količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,

–

predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Operativni program varstva okolja na področju ravnanja z gradbenimi odpadki določa usmeritve v zvezi
s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov in načine njihove obdelave. Te usmeritve mora
projektant upoštevati pri izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki. Investitorjeva dolžnost je, da načrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki pokaže pristojnemu inšpektorju, če slednji to zahteva (Krajnc,
2020).
3.2 Vsebina načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je treba izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva za okolje in prostor. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora izdelati investitor.
Vsebina načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki (ARSO, 2020):
1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta,
rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta (npr. 17 01 01- beton,
predvidena količina: 100 m3 ).
Klasifikacijska številka
odpadka

Naziv odpadka

Predvidena količina
(t)
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2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta,
če gre za odstranitev objekta,
Klasifikacijska številka

Naziv odpadka

Predvidena količina

odpadka

(t)

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

Naziv odpadka

Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na

odpadka

gradbišču
DA/NE

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

Naziv odpadka

odpadka

Količina

Postopek obdelave

(t)

5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim,
Klasifikacijska številka
odpadka

Naziv odpadka

Prostornina
3

(m )

Predviden način ravnanja
z njimi

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

Naziv odpadka

odpadka

Prostornina

Predviden izvor

(m3)

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

Naziv odpadka

odpadka

Predvidena količina, ki

Komu

jo bo oddali zbiralcu

8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o
predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.
Klasifikacijska številka
odpadka

Naziv odpadka

Predvidena količina, ki
bo oddana obdelovalcu
(t)

Izvajalec obdelave
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4 PREDSTAVITEV PRIMERA SANACIJE PLAZU LAJŠE
4.1 Lokacija plazu
Obravnavani plaz se nahaja na območju občine Železniki, natančneje na državni cesti R3-635/1122
Kropa - Rudno . Obstoječa cesta poteka v mešanem profilu na pobočju Dražgoške gore. Za obravnavano
prometnico je značilen majhen povprečni letni promet (PLDP 900 vozil, leto 2018), kar jo uvršča med
dostopne ceste (Krajnc, 2020).

Slika 9: Prikaz lokacije plazu Lajše (Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zelezniki)

Slika 10: Orto foto posnetek lokacije plazu (Vir: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=zelezniki)
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4.1.1 Vzrok nastanka plazu
En izmed glavnih vzrokov plazenja, poleg neustrezno urejenega odvodnjevanja je težak tovorni promet
(tovornjaki s prikolicami) za spravilo lesa (Ocepek, 2020). Na sliki 11 je prikazan izvir vodotoka
Nemiljščica, ki izvira pod območjem plazu. Iz tega lahko sklepamo, da se na tem območju stekajo
globinske zaledne vode iz velikega prispevnega zaledja, kar je bilo tudi opazno na terenskem ogledu kot
razmočen teren na mestu splazitve.

Slika 11: Izvir vodotoka Nemiljščica na dnu travnika pod cesto (Atlas okolja, 2009)

4.1.2 Aktualno stanje na lokaciji
Pred začetkom izdelave diplomske naloge sem se 8. 3. 2020 odpravila na ogled plazu Lajše. Na lokaciji
sem opazila poškodovano vozišče in pod njim plazeč teren (slika 12 in 13).
Že pred terenskim ogledom je bil z lokacije odstranjen lesen objekt, ki je na sliki 15. Prav tako je bil na
vozišču pogreznjen del ceste izravnan z gruščem. Pred tem odsekom je bila postavljena opozorilna tabla,
ki opozarja na poškodovano vozišče. Promet je potekal nemoteno. Na krilnih delih obstoječe kamnite
zložbe so bile vidne razpoke med posameznimi bloki apnenca, ki so zapolnjene z zemljo in rušo, zato
le-te verjetno niso posledica plazenja temveč izpiranja in erozijskih procesov. Na terenskem ogledu,
sem se sprehodila tudi po brežini ter ugotovila, da je bila vidno razmočena (slika 12 in 13).
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Slika 12: Poškodovan odsek ceste R3-635/1122 Kropa - Rudno

Slika 13: Plazenje terena pod voziščem
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4.2 Geološko geomehanske (GG) raziskave
Na območju plazu Lajše, natančneje na državni cesti R3-635/1122 Kropa - Rudno (od kilometra 8,995
do kilometra 9,065), so bile izvedene geološko geomehanske raziskave, ki so obsegale vrtanje štirih
vrtin V-1 do V- 4 (slika 14), vgradnjo inklinometrskih cevi v dve vrtini (V-1 in V-4), meritve pomikov
in spremljanje nivojev podzemne vode, inženirsko geološko kartiranje terena ter laboratorijske
preiskave vzorcev iz vrtin. Vrtine so bile locirane na različnih lokacijah vzdolž odseka ceste Kropa –
Rudno (preglednica 2 in slika 14). Terenske preiskave so bile izvedene 15. in 16. 3. 2019, pri čemer so
bile upoštevane vse predhodne raziskave bližnjega odseka ceste. Izvajalec preiskav je bilo podjetje
Geodrill d. o. o. (Ocepek, 2020).
Preglednica 2: Lokacije vrtin V-1 do V-4

Oznaka

Koordinate

Lokacija

vrtine

x

y

V-1

123702,2851

438465,3605 841,51 Zunanji rob ceste

V-2

123678,6441

438456,0050 842,68 Zunanji rob ceste

V-3

123704,8281

438444,5413 850,68 Nad cesto

V-4

123689,6468

438437,9003 848,70 Nad cesto

z

V-3
V-1
V-4
V-2

Slika 14: Lokacije vrtin na geodetskem načrtu obstoječega stanja (Kobale, 2019)
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4.3 Terenske preiskave
4.3.1 Geomehanske vrtine
V vrtinah V-1 in V-4 so se hkrati z meritvami vodoravnih premikov tal z inklinometrom izvajale tudi
meritve nivojev vode. Vrtanje se je izvajalo z vrtalno garnituro GEO 305 suho rotacijsko, s 100odstotnim jedrovanjem. Vrtanje je bilo geomehansko spremljano, jedro pa popisano in klasificirano po
AC klasifikaciji. Med vrtanjem so bile izvedene meritve z ročnim penetrometrom za oceno enoosne
tlačne trdnosti zemljin (𝑞𝑢 ). V območju drsine je bila izmerjena tudi nedrenirana strižna trdnost s krilno
sondo (𝑐𝑢 ). Na podlagi izvrtanega jedra je bil interpretiran geološki profil terena ter pridobljene ustrezne
informacije o trdnosti, prostorninski teži, vlažnosti in drugih karakteristikah posameznega materiala.
Lokacije geomehanskih vrtin na območju plazu so prikazane na slikah 14 in 15 (Ocepek, 2020).

Slika 15: Prikaz lokacij geomehanskih vrtin (Krajnc, 2019)

4.3.2 Standardna penetracijska preiskava (SPT)
Med vrtanjem so bili v vseh vrtinah izvedeni standardni penetracijski testi (slika 16). Standardni
penetracijski test je namenjen za določanje trdnostnih in deformabilnostnih karakteristik nekoherentnih
zemljin. Izvedenih je bilo od 3 do 5 testov na vrtino, skupno 16 testov. Preizkusi so se izvedli s konusom.
Rezultat testa je število udarcev N, potrebnih za penetracijo standardiziranega konusa za 30 cm (Ocepek,
2020).
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Slika 16: Izvajanje terenskih preiskav (Ocepek, 2019)

4.3.3 Laboratorijske preiskave
Laboratorijske raziskave so bile izvedene v laboratoriju za mehaniko tal podjetja Geoinženiring d. o. o.
Preiskana sta bila dva vzorca zemljine in 10 kosov hribine. Na vzorcih zemljine so bile izvedene
preiskave klasifikacije, ugotavljanja naravne vlage in rotacijska strižna preiskava. Na vzorcih kamnin
pa je bila izvedena preiskava ugotavljanja indeksa točkovne trdnosti (Ocepek, 2020).

Slika 17: Jedro sondažne vrtine V-2 (Ocepek, 2019)

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

33

4.4 Interpretacija geološko geomehanskih razmer na terenu in karakteristike materialov
4.4.1 Geološko geomehanske razmere
Predhodni sanacijski ukrepi, ki so bili izvedeni leta 1992, so se izkazali kot nezadostni za trajno
stabilizacijo terena. Projektant je na podlagi izkušenj na osnovi sanacijskih posegov, ki jih je že
projektiral na tem območju, podal mnenje, da je to pobočje na celotni liniji proti Dražgošam na meji
stabilnosti, saj gre za obstoječ fosilni plaz z območja Dražgoške gore. V primeru plazu Lajše nestabilno
območje predstavlja izriv na travniku pod cesto v dolžini 70 m. Trenutno je cesta dograjena z gramoznim
nasutjem (Ocepek, 2020).
4.4.2 Karakteristike materialov
Hribinsko podlago sestavljajo triasne plasti. Na površini sta odložena pobočni grušč in deluvialna
preperina, severno nad plazom na območju ceste pa je vgrajen umetni cestni nasip. Triasne plasti
predstavljajo drobnozrnati peščenjaki z vložki skrilavega meljevca, glinast skrilavec ter temno siv
apnenec. Plasti so proti površini preperele.
Karakteristike materialov na zgornjem delu pobočja: Pobočni grušč je odložen je v debelini cca. 1,5 m
na pobočju nad cesto, severno od plazu. Pobočni grušč je pretežno glinasto gruščnate sestave. Pod
pobočnim gruščem ležijo močno preperele triasne plasti. Triasne plasti predstavljajo drobno zrnati
peščenjaki, z vložki skrilavega meljevca, glinast skrilavec, vložki temno sivega apnenca. Pod njimi pa
se nahajajo zmerno preperele do kompaktne triasne plasti (preglednica 4: vrtini V-3 in V-4).
Karakteristike materialov na spodnjem delu pobočja: Deluvialna preperina je odložena v debelini cca.
1,0 - 2,2 m na kontaktu z močno preperelo mešano hribinsko maso triasnih mehkih kamenin. Deluvialna
preperina je pretežno glinaste sestave. Pod močno preperelimi triasnimi plastmi ležijo zmerno preperele
do kompaktne triasne plasti (preglednica 4: vrtini V-1 in V-2), (Ocepek, 2020).
Preglednica 3: Fizikalne lastnosti zemljin, določene s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami (Ocepek, 2020)

Fizikalne

Prostorninska Elastični

Koeficient

karakteristike

teža

modul

prepustnosti

γ [kN/m3 ]

Eref[ kN/m2 ]

k [m/s ]

cꞌ [kN/m2 ]

φꞌ [º]

Obstoječ nasip

20

40000

1,0E-04

0,5

36

Nov cestni nasip

29

40000

1,2E-03

1

36

Deluvij-Plazina

20,2

49000

3E-07

8,8

34

Preperela hribina

21

89540

1,04E-11

16

37,5

113400

5E-11

20

41

Kompaktna hribinska 23
masa triasnih mehkih
kamnin

Kohezija

Strižni
kot

34

Tavčar, M.K. Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Preglednica 4: Opis plasti po globinah (Ocepek, 2020)

Vrtina

Globina

Opis

sloja [m]
V-1

Nivo vode
(od terena) [m]

0,45-2 m

CL-CH

/

2-2,6 m

Samica

/

2,6-2,8 m GP

/

2,8-4,7 m Dolomit z vložki meljevca

/

4,7-9,2 m Peščenjak, drobno zrnat, z vložki zrnatega dolomita, skrilav

/

9,2-10,2

Preperel peščenjak in meljevec s polami skrilavca

/

Skrilav meljevec in peščen meljevec z redkimi vložki
peščenjaka

/

m
10,2-12
m
V-2

V-3

1,1-1,9 m Zaglinjen grušč (GC-GP)

/

1,9-2,9 m CL-CH

/

2,9-3,5 m Preperel peščenjak z vložki meljevca

/

3,5-5,2 m Preperel skrilav meljevec s polami kremenovega peščenjaka,
Na 5,2 m vlažno -DRSINA
5,2-6,6 m Močno preperel peščenjak s polami meljevca, razpadel v
glino
6,6-8,2 m Preperel peščenjak z glinovcem

/

8,2-9,5 m Peščenjak s polami meljevca, po odsekih vložki glinovca,
zdrobljen
9,5-11 m Skrilav meljevec in peščen meljevec, redki vložki peščenjaka

/

0,2-1,5 m CL-CH

/

1,5-2,3 m Močno preperel skrilavec z vložki meljevca

/
/

/
1,7 m

2,3-5,2 m Preperel skrilav meljevec s polami kremenovega peščenjaka

/

5,2-7,2 m Preperel skrilav meljevec z vložki peščenjaka

/

7,2-9,3 m Preperel peščenjak s polami meljevca

/

9,3-12 m

/

Zmerno preperel skrilav meljevec z vložki peščenjak s
polami meljevca

V-4

0,2-1,4 m Zaglinjen grušč (GC-GP)
1,4-2,2 m CL-CH z drobnim gruščem

/
1,55m

2,2-8,6 m Močno preperel skrilav meljevec z vložki peščenjaka

/

8,6-9 m

Preperel glinast skrilavec

/

9-11,3 m

Preperel peščenjak z vložki meljevca

/

11,3-12

Kompakten skrilav meljevec

/

m
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4.3.3 Meritve vodoravnih premikov tal z inklinometrom
Meritve vodoravnih premikov tal z inklinometrom so bile izvedene v vrtini V-4 in V-1. Ničelna meritev
je bila izvedena 26. 3. 2019. Naslednja meritev je bila izvedena 4. 6. 2019, zadnja meritev pa je bila
izvedena v skladu s projektno nalogo, po recenziji, dne 22. 4. 2020. Na sliki 18 so grafično prikazani
pomiki meritev glede na ničelno meritev v A in B smeri. Pozitivna A smer je smer proti vznožju pobočja
(smer drsenja), pozitivna B smer pa je smer desno gledano proti vznožju (pravokotno na smer drsenja)
(Ocepek, 2020).
Iz meritev pomikov tal z inklinometrom ni razvidno, da bi prišlo do velikih pomikov. Prav tako na terenu
ni bilo opaziti drugih vidnejših nestabilnosti z izjemo splazele mase pod cesto.

Slika 18: Rezultati meritev pomikov za vrtini V-4 in V-1 (Ocepek, 2020)

4.3.4 Meritve nivojev vode
Hkrati z meritvami vodoravnih premikov tal so se izvajale meritve nivojev podzemne vode. V vrtini V1 je voda nihala med 9,66 m dne 9. 6. 2019 in 11,43 m pod koto terena, dne 26. 3. 2019. V vrtini V-4
pa je bila voda dne 9. 6. 2019 na koti 10,39 m pod koto terena ter 10,43 m pod koto terena dne 26. 3.
2020. V preglednici 5 so podani rezultati meritev nivojev vode.
Preglednica 5: Rezultati meritev nivoja podzemne vode (Ocepek, 2020)

Vrtina

Pojav podzemne vode od terena [m]
26. 3. 2019

9. 6. 2019

22. 4. 2020

V-1

11,43 m

9,66 m

10,19 m

V-4

10,43 m

10,39 m

10,45 m
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5 STABILNOSTNE ANALIZE - IZRAČUNI
5.1 Osnovni model
Na podlagi projektne dokumentacije smo izdelali numerični model v programu Slide (slika 19). V
modelu smo definirali plasti posameznih slojev, označili potencialne drsine in lokacije vrtin v prečnem
prerezu ter vrisali nivo podzemne vode in upoštevali prometno obremenitev. Izračunov za s strani
projektanta predlagan ukrep nismo ponavljali.

Slika 19: Model prečnega prereza plazu (P-A)

5.2 Račun stabilnosti s parametri po projektu
Projektant je stabilnostno analizo obstoječega stanja z upoštevanjem materialnih karakteristik, ki so
podane v tabeli (slika 20) izvedel v programu Midas. Izračunan faktor varnosti v programu Midas je
F=1,025 (slika 21). V sklopu diplomske naloge smo izračune ponovili v programu Slide in ugotovili, da
je faktor varnosti F=1,173 (slika 22). Izračunani faktor varnosti je višji od izračunanega v projektu
(1,025).

Slika 20: Karakteristike zemljin, uporabljene v računskih analizah
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Slika 21: Rezultat povratne analize v programu Midas (Vir: Ocepek, 2020)

Slika 22: Rezultat ponovljene stabilnostne analize v programu Slide

Ker smo na terenskem ogledu v sončnem vremenu po daljšem obdobju brez padavin videli, da je splazela
masa na brežini pod cesto vidno (površinsko) razmočena, smo nivo podzemne vode na brežini pod cesto
zvišali skoraj na nivo terena v zaledju pa nekoliko manj. Na ta način smo z materialnimi karakteristikami
v tabeli (slika 20) izračunali faktor varnosti 0,964 (slika 23).
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Slika 23: Rezultat povratne analize z višjim nivojem vode in izmerjenimi materialnimi karakteristikami
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5.3 Računska analiza predlaganega sanacijskega ukrepa
Glede na izkazan faktor varnosti za merjene nivoje podzemne vode in materialne karakteristike po
projektu, smo preverili možnost izboljšanja varnosti (stabilnosti) strmih brežin pod cesto izven območja
vidnega plazenja z armirano zemljino (slika 24).

Slika 24: Model prečnega prereza (P-B) z armirano zemljino za stabilnostno analizo

Rezultat stabilnostne analize je pokazal, da za zagotavljanje varnosti zadošča geosintetik z nosilnostjo
30 kN/m. Faktor varnosti je 1,295 kar je večje od 1,25, s čimer je dokazana varnost sanacijskega ukrepa
(slika 25).

Slika 25: Rezultat stabilnostne analize z armirano zemljino
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Predlagan sanacijski ukrep bi se lahko izvedel na delu območja, kjer na terenu ni vidnejših poškodb in
plazenja (od P1 do P20), medtem ko bi na območju, kjer je teren vidno nestabilen, ohranili projektantovo
rešitev sidrane pilotne stene (od P20 do P30), (slika 26). Prav tako bi se po projektu izvedla izgradnja
drenažnih reber.

Slika 26: Prikaz predlaganega sanacijskega ukrepa na situaciji (Krajnc, 2020)

5.4 Armirana zemljina
Za armiranje se uporabljajo tkani geotekstil in geomreže. Armiranje zemljine je podobno kot armiranje
betonskih konstrukcij. Največkrat se armira nasipne materiale, ki imajo visoko tlačno trdnost in zelo
nizko natezno trdnost. To lastnost izboljšamo z vgrajenim geosintetikom za armiranje, ki ima visoko
natezno trdnost in majhen raztezek. Tako se napetosti v nasipnem materialu preko trenja prenašajo z
zemljine na armaturnii geosintetik. Danes se vse pogosteje uporabljajo ozelenele zgradbe iz armiranih
zemljin, ki dajo lep videz in cenovno ugodno sanacijsko rešitev erozijsko izpostavljenim brežinam.
Armirane zemljine so grajene po plasteh, med katerimi se vstavlja armatura (geosintetik) ustrezne
trdnosti. Najpogosteje se uporabljajo geomreže ustrezne natezne trdnosti in velike dolgoročne togosti
(Lespatex d.o.o., 2016).
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Obremenitve, ki jim je geosintetik izpostavljen med gradnjo, so pogosto veliko večje od obremenitev,
ki jim bo izpostavljen v življenjski dobi objekta. Pri izbiri geosintetika je potrebno paziti na poškodbe,
ki bi lahko nastale na geosintetiku med vgradnjo ter upoštevati pogoje gradnje. Geosintetike se vedno
polaga na ravno podlago, po njih pa se ne sme voziti, dokler geosintetiki niso prekriti z nasipom. Širina
prekritja je odvisna od ravnosti in nosilnosti podlage. Na izbiro geosintetika vplivajo različni dejavniki,
kot so lastnosti zemljine, v katero bo geosintetik vgrajen, podzemna voda, vrste mehanskih obremenitev,
tehnologija polaganja, namen uporabe ipd. Dela z geosintetiki morajo biti opravljena kakovostno, po
predpisih in zahtevah tehničnih pogojev (Ravnikar Turk s sodelavci, 2010).

Slika 27: Prikaz sanacije brežine z armiranjem (Lespatex d.o.o., 2016)

Slika 28: Izgradnja armirane brežine (Vir: Belmont inženiring d.o.o., 2009)
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6 OCENA VRSTE IN KOLIČINE NASTALIH GRADBENIH ODPADKOV
Za predlagane sanacijske ukrepe je v nadaljevanju izvedena ocena vrst in količin nastalih gradbenih
odpadkov. Analiza je opravljena ločeno za posamezne tipe ukrepov (drenaže, pilotno steno, armirano
zemljino). Obravnavana je tudi možnost rabe lokalne izkopane zemljine za preoblikovanje terena na
lokaciji in cestnega nasipa za izvedbo brežine iz armirane zemljine.
6.1 Odriv humusa
Na območju zatravljenih površin je pred pričetkom sanacijskih del predviden odriv travne ruše in rastne
prsti (humusa). Začasno skladiščenje humusa je predvideno na gradbišču na ločenem kupu. Po končani
sanaciji bo ves material ponovno uporabljen na lokaciji.
6.2 Zemeljski izkop zaradi sanacijskih del
-

Odstranitev zemeljskih mas (izriv na travniku pod cesto)

Preglednica 6: Ocena količin za odstranitev zemljine iz splazele brežine pod cesto (P20-P27)

Odstranitev zemeljskih mas pod cesto
Ocena podatkov in izračun:
dolžina [m]
širina [m]
globina zmehčane cone [m]
Izkop [𝐦𝟑 ]

Slika 29: Prikaz odlomnega robu plazu pod cesto na situaciji (Vir: Krajnc, 2019)

70
10
5
3500
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Zemljina iz splazele brežine pod cesto (P20-P27) bo začasno skladiščena na gradbišču, ločeno od ostalih
odpadkov. Po končani izvedbi sanacijskih del se bo ta zemljina kot višek izkopane zemljine poravnala,
preko tega pa se bo za izvedbo preoblikovanja in izravnave terena izvedlo planiranje rodovitne zemljine
na zemljiščih na katerih je bilo predhodno pridobljeno dovoljenje.

Slika 30: Prikaz območja za izračun odstranitve zemljine iz splazele brežine pod cesto (P20-P27)

-

Izkop za drenažna rebra

Za stabilizacijo brežine nad cesto je predvidena globinska odvodnja z drenažami na treh lokacijah z
namenom znižanja pornih pritiskov (slika 26). Drenaže in meteorna odvodnja se spojijo ob desnem robu
ceste, pod cesto se združijo v centralni jašek in odvedejo v dolino. Primer geometrije izkopa za globoka
drenažna rebra je na sliki 31. Izvedbo izkopov za globoka drenažna rebra bo potrebno izvajati zelo
dosledno, in sicer ob uporabi težkega razpiralnega opaža (Krajnc, 2020).
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Kot je razvidno iz slike 31, bo v večji del izkopanega jarka ponovno vgrajena lokalna zemljina. Višek
lokalne zemljine nastane le zaradi vgradnje drenažne frakcije in cevi. Skupna količina viškov izkopane
zemljine bo cca. 1500 m3 . Količina viška materiala, ki bo nastal z izvedbo globokih drenaž bo ob
pridobitvi ustreznih dovoljenj lahko uporabljen za preoblikovanje terena na lokaciji.

Slika 31: Primer profila izkopa za odvodnjo (Krajnc, 2019)

-

Zemeljski izkop za pilotno steno ( P20-P30)

S krajšo pilotno steno (P20-P30) bi dobili manjše količine izkopa za pilote. Konstrukcija pilotne stene
je zastavljena z izvedbo enajstih armiranobetonskih pilotov (v nadaljevanju AB) premera 0,8 m, dolžine
12 m na rastru 3 m, preko njih poteka AB pilotna greda, ki se sidra s sidri dolžine 20 m na rastru 3 m.
Preglednica 7: Izračun izkopa za pilotno steno

Izkop za pilotno steno (P20-P30)
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2
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Količina materiala za izkop enajstih AB pilotov (P20-P30) bo znašala cca 267 m3 . Prav tako kot pri
ostalih zemeljskih delih se bo izkopan višek materiala od izkopa za pilote uporabil za preoblikovanje
terena na lokaciji sanacije ob pridobitvi ustreznih dovoljenj.

Slika 32: Prečni profil pilotne stene (Krajnc, 2019)

-

Zemeljski izkop za armirano zemljino (P1-P20)

Vzdolž ceste Kropa - Rudno na levem robu bi se lahko v dolžini 60 m (od P1 do P20) izvedla sanacija
brežine z armirano zemljino. V brežino bi se vgradilo geosintetike z nosilnostjo 30 kN/m, ki zagotavljajo
varnost brežine s faktorjem 1,295. Pri izvedbi armirane zemljine (vgradnji geosintetikov) se ne pričakuje
viška materiala, v primeru da do viška izkopa pride se bo material porabil za izravnavo terena.
6.3 Uporaba zemeljskega izkopa na lokaciji
Kot je zapisano v prejšnji točki bodo viški predvidene neonesnažene izkopane zemljine uporabljeni za
preoblikovanje terena na lokaciji. Za vgradnjo lokalne zemljine izven območja gradbišča bo potrebno
pridobiti ustrezna dovoljenja. V kolikor dovoljenja ne bodo pridobljena bo treba skupno cca 5300 m3
(odstranitev zemljine iz splazele brežine pod cesto, izkop za pilote in drenaže) zemljine, ki bo
predstavljala gradbeni odpadek ustrezno začasno skladiščiti na gradbišču in jo predati pooblaščenemu
zbiralcu gradbenih odpadkov (Gorenjska gradbena družba d.d).
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7 NAČRT GOSPODARJENJA Z ODPADKI – SANACIJA PLAZU LAJŠE
7.1 Predvidene vrste in količine odpadkov na gradbišču
Objekti, ki so predvideni za odstranitev pred sanacijo in med rušenjem, ne vsebujejo nevarnih odpadkov.
V kolikor izvajalec pri izkopih naleti na materiale, ki so po klasifikaciji nevarni odpadki, se ločijo od
ostalih odpadkov in odstranijo skladno z nacionalnimi predpisi o nevarnih odpadkih. Na dan ogleda
lokacije je bil en lesen objekt že odstranjen. Odpadke, ki bodo nastajali na gradbišču, se bo ločevalo po
vrstah odpadkov tako, kot to določa klasifikacijski seznam odpadkov s klasifikacijsko številko 17.
Investitor je tisti, ki mora zagotoviti, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranili ali
začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja. Zbiralcu gradbenih odpadkov
mora biti omogočen dostop za prevzem odpadkov. V načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki so
podane vrste in količine odpadkov ter postopki predelave oz. odstranjevanja (preglednica 8), (Krajnc,
2020).
Preglednica 8: Primerjava podatkov o vrstah in količinah odpadkov, ki bodo nastali na lokaciji sanacije plazu (Krajnc, 2020)
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V preglednici 8 so navedene vrste in količine gradbenih odpadkov, ki bi nastale ob izvedbi predlagane
sanacijske rešitev s strani projektanta in v primeru, da bi se izvedla naša predlagana sanacijska rešitev.
Vrste odpadkov se v primerjavi z vrstami odpadkov, ki jih je navedel projektant ne bi nič spremenile,
spremenile bi se le količine odpadka pod klasifikacijsko številko 17 05 04 ( zemljina in kamenje), in
sicer bi se v primeru, da bi investitor pridobil vsa potrebna dovoljenja vsa količina tega materiala
ponovno uporabila za izravnavo in preoblikovanje terena.
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Postopki možnosti predelave gradbenih odpadkov so razloženi v poglavju 2.2.2 (slika 7).
Lesni odpadek predstavljajo tri listnata drevesa na brežini tik pod cesto in smrekov gozdiček na brežini
nad cesto v območju predvidenih drenažnih reber (približno 20 smrek), ki bo ob pričetku gradnje
odstranjen. Les iz skupine gradbenih odpadkov (ostanki od opaženja) bo v primeru, da bo zračno suh,
lahko po sortiranju in mletju (R3) uporabljen kot energent ali pa bo kompostiran (Krajnc, 2020).
7.2 Ravnanje z zemeljskim izkopom
Za izvedbo sanacijskih ukrepov na plazu bo potrebna odstranitev zemeljskih materialov. To so izkopi
za izvedbo globokih drenaž, pilotne stene in armirane zemljine. Večji del izkopnega materiala se
skladišči ločeno in po sanaciji ponovno vgradi na brežine zemljišč, za katere bo pridobljeno soglasje.
Na površinah kjer bo predvidena vgradnja viškov izkopane (neonesnažene) zemljine je treba najprej
izvesti odriv rastne prsti. Na tako pripravljeno podlago bo vgrajena izkopana zemljina in izvedena
izravnava terena tako, da bo po preoblikovanju izboljšana funkcionalnost zemljišča.
7.3 Zbirna mesta odpadkov ter organizacija ravnanja
Zbirna mesta na gradbišču bodo istočasno tudi predajna mesta odpadkov. V primeru, če investitor dobi
dovoljenje za preoblikovanje terena na parcelah, ki niso v območju gradbišča se bodo vsi nastali
odpadki, z izjemo odpadkov 17 05 04 (zemlja in kamenje), neposredno na mestu nastanka naložili na
kamione in odpeljali k pooblaščenim zbirateljem, podjetju Gorenjska gradbena družba d. d. Investitor
bo pooblastil pogodbenega izvajalca odstranitve objekta, da bo na gradbišču ločeno zbiral odpadke in
ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov izpolnil Evidenčni list o ravnanju z odpadki, določen s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. (Krajnc, 2020)
V primeru, da investitor ne dobi dovoljenja za izravnavo materiala na lokaciji, pa bo treba na deponijo
pooblaščenega zbiralca odpadkov odpeljati tudi ta material (17 05 04), katerega količina bo znašala cca.
5300 m3 .
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8 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi, ki smo jo razdelili na dva dela, smo se v prvem delu ukvarjali z analizo tehnične
dokumentacije in področne zakonodaje. Osredotočili smo se predvsem na okoljsko zakonodajo in
smernice, ki pokrivajo področje razvrščanja in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za
razliko od tehničnih standardov in smernic, s katerimi smo se seznanili že med študijem in dajejo
projektantu jasne usmeritve za delo, je okoljska zakonodaja neprimerljivo obsežnejša, težje razumljiva
in skozi oči tehnika predstavlja zelo zahtevno branje.
V drugem delu naloge smo analizirali plaz Lajše (med Dražgošami in Kropo). Najprej smo pregledali
razpoložljivo dokumentacijo. Na podlagi podatkov iz projekta smo izdelali računski model plazu v dveh
značilnih prerezih (na mestu vidne nestabilnosti brežine in na mestu, ki na terenu ne kaže znakov
plazenja). Ugotovili smo, da je treba za izboljšanje razmer na lokaciji izvesti sanacijske ukrepe. Za
odsek, kjer na terenu ni vidnih znakov plazenja, smo predlagali in računsko stabilnostno preverili
sanacijo z izvedbo armirane zemljine. Rezultati računskih stabilnostnih analiz kažejo, da z ustrezno
načrtovano in izvedeno armirano zemljino na analiziranem območju dosežemo faktor varnosti večji od
1,25. V primerjavi s količinami viškov izkopane zemljine pri izvedbi pilotne stene, je količina viškov
izkopane zemljine pri armirani zemljini predvidoma manjša.
Za vse predlagane sanacijske ukrepe smo izvedli izračun masne bilance. Ugotovili smo, da bi lahko
glede na konfiguracijo terena na širšem območju, neonesnažene izkopane viške zemljin uporabili za
preoblikovanje površin. Primerljiva rešitev je bila predvidena tudi v projektu. Tovrsten poseg izven
območja gradbišča investitorja zahteva pridobitev ustreznih dovoljenj.
Pri izdelavi naloge sem skozi primer načrtovanja manjših sanacijskih ukrepov spoznala pomen veljavne
tehnične in okoljske zakonodaje, saj so le tako načrtovani ukrepi lahko vzdržni in trajnostni.
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PRILOGE
Priloga A: Klasifikacijski seznam odpadkov
Priloga A.1: Gradbeni odpadki pri rušenju objektov (vključno z izkopano zemljino z
onesnaženih krajev) : (17 01-17 04)
Priloga A.2: Gradbeni odpadki pri rušenju objektov (vključno z izkopano zemljino z
onesnaženih krajev): (17 05-17 09)
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