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Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A in 108/09) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o odpadkih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
(vsebina in namen)

(1) Ta uredba z namenom varstva okolja in človekovega zdravja določa pravila ravnanja 
in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja 
odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje vplivov uporabe virov in izboljšanje njene 
učinkovitosti v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 
2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES ).

(2) Ta uredba določa tudi klasifikacijski seznam odpadkov v skladu z Odločbo Komisije 
št. 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju 
seznama odpadkov v skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in 
Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov v skladu s členom 
1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, 
str. 6), zadnjič spremenjeno z Odločbo Sveta št. 2001/573/ES z dne 23. julija 2001 o 
spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES glede seznama odpadkov (UL L št. 203 z 
dne 28.7.2001, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Odločba Komisije 2000/532/ES). 

2. člen
(uporaba in izključitev iz uporabe)

(1) Pravila ravnanja in drugi pogoji za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov 
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, ki jih določa ta uredba, veljajo za vse odpadke, 
razen kadar so s posebnim predpisom posamezna ravnanja ali pogoji za določeno vrsto 
ali tok odpadkov urejena drugače. 

(2) Ta uredba se ne uporablja za:
1. snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak, ter ogljikov dioksid, zajet in 

transportiran za namene geološkega shranjevanja ter geološko shranjen v skladu 
z Direktivo 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 
geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 
85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 
2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L 
št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114), ali je izvzet iz področja uporabe te direktive v 
skladu z njenim členom 2(2);

2. tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom tal, in zgradbe, trajno 
povezane s tlemi,
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3. neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, izkopan med gradbenimi 
deli, če se ta material v prvotnem stanju in brez obdelave zagotovo 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,  

4. radioaktivne odpadke,
5. eksplozive, umaknjene iz uporabe,
6. fekalne snovi, ki niso zajete v 2. točki tretjega odstavka tega člena, slamo in druge

naravne nenevarne materiale, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu in se 
uporabljajo pri kmetovanju, v gozdarstvu ali za proizvodnjo energije iz takšne 
biomase s postopki ali metodami, ki ne škodujejo okolju ali ne ogrožajo zdravja 
ljudi.

(3) V obsegu, v katerem jih urejajo drugi predpisi in predpisi Evropske Unije (v 
nadaljnjem besedilu: EU), se ta uredba ne uporablja za:
1. odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote v vode, 
2. živalske stranske proizvode, vključno s predelanimi proizvodi v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o 
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene 
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1774/2002 (UL L št. 300 z dne 14.11.2009, str.1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
ES 1069/2009)), razen tistih, ki so določeni za sežig, odlaganje ali uporabo v 
obratu za pridobivanje bioplina ali v obratu za kompostiranje,

3. trupla živali, ki so poginile drugače kakor z zakolom, vključno z živalmi, ki se jih 
pokonča zaradi izkoreninjenja kužnih živalskih bolezni, in so odstranjena v skladu 
z Uredbo ES 1069/2009, 

4. odpadke, ki nastajajo pri raziskovanju, pridobivanju, bogatenju in skladiščenju 
mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov v skladu z Direktivo 2006/21/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz 
rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES 
(UL L št. 102 z dne 11.4.2006, str. 15),

(4) Ta uredba se ne uporablja za naplavine, ki se zaradi upravljanja voda in vodnih poti, 
preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše ali izsuševanja tal premeščajo
znotraj  površinskih voda, če naplavine niso nevaren odpadek  in to ni v nasprotju z 
izpolnjevanjem obveznosti, določenih s predpisi, ki urejajo vode.

3.člen
(pojmi)

Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali mora 
zavreči;
2. nevaren odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge1, ki 
je sestavni del te uredbe;
3. nenevaren odpadek je vsak odpadek, ki ni nevaren odpadek;
4. biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski 
odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter 
primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane;
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5. povzročitelj odpadkov je vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča 
nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov) ali vsaka oseba, ki izvaja
predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali 
sestava teh odpadkov;
6. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima 
odpadke v posesti;
7. trgovec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost 
izvaja nakup in naknadno prodajo odpadkov. Trgovec je tudi pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki pri navedenem poslu odpadkov fizično nima v 
posesti;
8. posrednik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ureja predelavo
ali odstranjevanje odpadkov v imenu drugih oseb. Posrednik je tudi pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki pri navedenem poslu odpadkov fizično nima v 
posesti;
9. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, 
vključno z nadzorom takšnih postopkov in dejavnosti po prenehanju obratovanja naprav 
za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje trgovca ali posrednika;
10. zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem
in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
11. ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in 
naravo odpadkov, tako da se olajša določeno obdelavo;
12. preprečevanje so ukrepi, sprejeti preden snov, material ali proizvod postane 
odpadek, ki zmanjšajo:

(a) količino odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem 
življenjske dobe proizvodov,

(b) škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje, ali
(c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih;

13. ponovna uporaba je vsak postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni deli, ki 
niso odpadek, ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili prvotno izdelani;
14. obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za 
predelavo ali odstranjevanje;
15. predelava je vsak postopek, katerega glavni rezultat je, da odpadki služijo 
koristnemu namenu bodisi v obratu, v katerem je predelava izvedena, bodisi v širšem 
gospodarstvu, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev
določene funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije. Seznam postopkov 
predelave, ki ne zajema vseh možnih postopkov predelave, je določen v Prilogi 2, ki je 
sestavni del te uredbe;
16. priprava za ponovno uporabo so postopki predelave, v katerih se proizvodi ali 
sestavni deli proizvodov, ki so postali odpadki, s preverjanjem, čiščenjem ali popravili
pripravijo za ponovno uporabo brez kakršnekoli druge predobdelave.
17. recikliranje je vsak postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno 
predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen. Recikliranje  
vključuje tudi ponovno predelavo organskih snovi. Energetska predelava ali ponovna
predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje, ni recikliranje;
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18. odstranjevanje je vsak postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica 
postopka pridobivanje snovi ali energije. Seznam postopkov odstranjevanja,  k i  ne 
zajema vseh možnih postopkov odstranjevanja,  je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del 
te uredbe;
19. najboljše razpoložljive tehnike so najboljše razpoložljive tehnike v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja;
20. zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost 
zbira odpadke v skladu s to uredbo;
21. prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost 
opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu s to uredbo;
22. predelovalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki  kot  
dejavnost izvaja predelavo odpadkov v skladu s to uredbo;
23. odstranjevalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,  k i  kot  
dejavnost izvaja odstranjevanje odpadkov v skladu s to uredbo;
24. izvajalec obdelave je predelovalec ali odstranjevalec;
25. zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim 
razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za 
obdelavo odpadkov. 
26. začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem 
povzročitelju odpadkov na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v 
zbiranje ali obdelavo; začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 te 
uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 3 te uredbe;
27. predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem 
centru,  kjer se odpadki raztovorijo z namenom priprave za prevoz do kraja njihove 
obdelave; predhodno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 te uredbe ali 
postopek D 15 iz Priloge 3 te uredbe;
28. skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove 
predelave ali odstranjevanja;
29. oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom;
30. prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega 
lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno 
vrsto odpadkov;
31. naprava je naprava v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v kateri se izvaja 
obdelava odpadkov;
32. pošiljka odpadkov je količina istovrstnih odpadkov, ki jih imetnik odpadkov odda 
eni osebi, ki odpadke prevzame, v enem dnevu. Za pošiljko odpadkov ne šteje pošiljka 
nenevarnih odpadkov, katere imetnik odpadkov pošilja med skladišči ali napravami v 
Republiki Sloveniji, ki jih sam upravlja;
33. evidenčni list je listina, s katero se potrdi oddaja in prevzem pošiljke odpadkov, ko
se odpadki na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) premeščajo s 
kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali skladiščenja na kraj predhodnega 
skladiščenja, skladiščenja ali obdelave odpadkov;
34. listina iz Uredbe 1013/2006/ES je dokument iz priloge IB ali VII k Uredbi (ES) št. 
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov 
(UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 
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413/2010 z dne 12. maja 2010 o spremembi prilog III, IV in V k Uredbi (ES) št.  
1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov zaradi upoštevanja 
sprememb, sprejetih s Sklepom Sveta OECD C(2008)156 (UL L št. 119 z dne 13. 5. 
2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES), in služi kot dokazilo o 
pošiljki odpadkov, ki so bili poslani v obdelavo v drugo državo ali sprejeti v Republiki
Sloveniji v skladu z Uredbo1013/2006/ES;
35. Uredba REACH je Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 
1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in Direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/105/ES in 
2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo 
Komisije (EC) št. 552/2009 z dne 22. junija 2009 (UL L št. 164 z dne 26. 6. 2009, str. 7).

4.člen
(klasifikacijski seznam odpadkov)

(1) Vsak odpadek je treba uvrstiti v skupino in podskupino odpadkov iz klasifikacijskega 
seznama odpadkov (v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov), ki je v skladu z Odločbo 
Komisije 2000/532/ES določen v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, tako da se mu 
dodeli klasifikacijska številka odpadka (v nadaljnjem besedilu: klasifikacijska številka).

(2) V seznamu odpadkov so odpadki glede na vir njihovega nastanka razvrščajo v 
skupine, označene z dvomestno številčno oznako, in podskupine, označene z 
štirimestno številčno oznako. Glede na sestavo in ob upoštevanju mejnih vrednosti 
koncentracije nevarnih snovi se odpadki v seznamu odpadkov razvrščajo kot nenevarni
odpadki, označeni s šestmestno klasifikacijsko številko, ali kot nevarni odpadki, 
označeni s šestmestno klasifikacijsko številko in zvezdico. Odpadki so razvrščeni kot 
nevarni odpadki, če imajo vsaj eno nevarno lastnost iz Priloge 1 te uredbe.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka  je snov ali predmet, uvrščen v eno od 
skupin oziroma podskupin v seznamu odpadkov, odpadek le v primeru, ko ga imetnik 
zavrže, namerava ali mora zavreči.

(4) Z odpadkom se lahko ravna kot z nenevarnim odpadkom, če je v skladu s 
seznamom odpadkov uvrščen kot nenevaren odpadek.

(5) Z odpadkom, ki je v skladu s seznamom odpadkov uvrščen kot nevaren odpadek, je
treba ravnati kot z nevarnim odpadkom.

5. člen
(uvrstitev odpadka)

(1) Odpadek mora v skladu s seznamom odpadkov uvrstiti povzročitelj odpadkov, razen 
v primeru prepuščanja odpadka, ko mora odpadek uvrstiti oseba, ki odpadek prevzame. 

(2) Redčenje ali mešanje odpadkov, s katerim se zniža začetna koncentracija nevarnih 
snovi pod mejo, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren, z namenom uvrstitve 
nevarnega odpadka med nenevarne, je prepovedano.
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(3) Če je odpadek iz prvega odstavka tega člena mogoče uvrstiti med nevarne ali 
nenevarne odpadke, ga je treba uvrstiti kot nevaren odpadek, razen če je iz podatkov o 
sestavi odpadka ali na podlagi njegove analize s preskusnimi metodami razvidno, da 
nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.

(4) Odpadek se lahko uvrsti kot odpadek s šestmestno klasifikacijsko številko, 
zaključeno s številko 99, če je iz podatkov o sestavi odpadka ali na podlagi njegove 
analize s preskusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te 
uredbe.

(5) Analizo odpadka iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora izvesti oseba s 
pridobljeno akreditacijo akreditacijske službe za izvajanje analiz po metodah iz Priloge 1 
te uredbe. 

6. člen
(sprememba uvrstitve odpadka)

(1) Če povzročitelj odpadkov ali oseba, ki odpadke prevzame v primeru prepuščanja iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, ali oseba iz petega odstavka prejšnjega člena
ugotovi, da ima določen odpadek, ki ga je v skladu s seznamom odpadkov možno 
uvrstiti samo med nenevarne odpadke, eno ali več lastnosti iz Priloge 1 te uredbe, mora 
z odpadkom ravnati kot z nevarnim odpadkom ter o ugotovitvi nemudoma pisno 
obvestiti ministrstvo. 

(2) Če povzročitelj odpadkov ali druga oseba iz prejšnjega odstavka ugotovi za določen
odpadek, ki ga je v skladu s seznamom odpadkov možno uvrstiti samo med nevarne 
odpadke, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe, mora z odpadkom še 
naprej ravnati kot z nevarnim odpadkom ter o ugotovitvi nemudoma pisno obvestiti 
ministrstvo.

(3) Ministrstvo o primeru iz prvega ali prejšnjega odstavka tega člena nemudoma 
uradno obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in v obvestilu 
navede vse s primerom povezane pomembne podatke in dokazila.

7. člen
(stranski proizvodi)

(1) Snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni 
proizvodnja te snovi ali predmeta, je ostanek proizvodnje.

(2)Z ostankom proizvodnje lahko njegov imetnik ravna kot s stranskim proizvodom in ne 
kot z odpadkom, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. nadaljnja uporaba ostanka proizvodnje je zagotovljena,
2. ostanek proizvodnje se lahko neposredno uporabi brez kakršnekoli nadaljnje 

obdelave razen običajnih industrijskih postopkov,
3. ostanek proizvodnje nastaja kot sestavni del proizvodnega procesa, in
4. ostanek proizvodnje izpolnjuje vse zahteve, določene za uporabo takšne snovi ali 

predmeta v predpisih, ki urejajo proizvode ter varovanje okolja in zdravja, njegova 
nadaljnja uporaba pa ne bo povzročila škodljivega vpliva na okolje ali človekovo 
zdravje. 
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(3) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če:
1. ima imetnik ostanka proizvodnje pogodbo z nadaljnjimi uporabniki o njegovi 

prodaji,
2. dolgoročno obstaja trg za prodajo ostanka proizvodnje,
3. je ostanek proizvodnje uporaben v celoti in
4. se ostanek proizvodnje pred prodajo ne skladišči za nedoločen čas.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da pogoj iz 1. točke drugega odstavka tega 
člena ni izpolnjen, če:
1. del ostanka proizvodnje ni uporaben ali
2. ostanek proizvodnje ne izpolnjuje tehničnih zahtev za to, da bi bil uporaben, ali
3. za ostanek proizvodnje ne obstaja trg.

(5) Pogoj iz 2. točke drugega odstavka tega člena je izpolnjen tudi v primeru, ko je treba 
za neposredno uporabo ostanka proizvodnje izvesti le spiranje, sušenje, 
homogenizacijo, nadzor kakovosti  ali drug običajen industrijski postopek, ki je potreben 
zaradi spremembe velikosti ali oblike materiala, homogenizacije ali sušenja. Med 
običajne industrijske postopke se ne štejejo postopki, ki se izvedejo zaradi izločitve 
nezaželenih ali nevarnih snovi od ostanka proizvodnje.

(6) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke drugega odstavka tega člena izpolnjen, če je iz 
tehničnih značilnosti proizvodnega procesa razvidno, da je ostanek proizvodnje
pripravljen za nadaljnjo uporabo in je tudi dejansko poslan v to nadaljnjo uporabo.

(7) Šteje se, da je pogoj iz 4. točke drugega odstavka tega člena izpolnjen, če ostanek 
proizvodnje ustreza tehničnim standardom za proizvode, če pa ti ne obstajajo, uporaba 
takšnega stranskega proizvoda ne sme biti prepovedana. Če za ostanek proizvodnje
velja Uredba REACH,, morajo biti upoštevane zahteve iz te uredbe. Ostanek 
proizvodnje mora ustrezati tudi vsem zahtevam iz predpisov, ki urejajo varstvo okolja in 
varovanje človekovega zdravja.

(8) Pri odločanju o tem, ali gre v primeru iz drugega odstavka tega člena za stranski 
proizvod ali odpadek, se upošteva Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu 
»Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih« (COM(2007) 59 konč z dne 21. februarja 
2007), ki je dosegljivo v slovenskem jeziku na spletnih straneh Komisije.

(9) Imetnik, ki z ostankom proizvodnje ravna kot s stranskim proizvodom, dokazuje 
izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena z naslednjimi dokazili:
1. s pogodbo o prodaji stranskega proizvoda med njegovim imetnikom in kupcem,
2. strokovno analizo trga, iz katere je razvidno, da ima stranski proizvod dolgoročno 

zagotovljeno trženje,
3. tehnično dokumentacijo o proizvodnem procesu (tehnološko shemo proizvodnega 

procesa), iz katere je razvidno, da stranski proizvod nastaja kot ostanek 
proizvodnje in da je uporaben brez nadaljnje obdelave v skladu z 2. točko drugega 
odstavka tega člena,

4. slovensko tehnično soglasje  za stranski proizvod, ali dokazilo o njegovi registraciji 
v skladu z Uredbo REACH.

(10) Imetnik iz drugega odstavka tega člena mora ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju 
posredovati kopijo dokazil iz prejšnjega odstavka, če ta to zahteva.
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(11) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je ostanek proizvodnje odpadek, kadar je 
s predpisi, ki urejajo proizvode ali odpadke, ali s predpisi Evropske Unije (v nadaljnjem 
besedilu. EU), ki urejajo proizvode ali odpadke, določeno, da je s tem ostankom 
proizvodnje treba ravnati kot z odpadkom ali pa je njegova nadaljnja uporaba 
prepovedana. 

8. člen
(prenehanje statusa odpadka)

(1) Določenim odpadkom, za katere se predelava, v vključno z recikliranjem, zagotavlja 
na način iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe, preneha status odpadka, 
ko izpolnjujejo posebna merila, določena s predpisom EU, ki ureja prenehanje statusa 
odpadka za tovrstne odpadke.

(2) Če gre pri odpadkih iz prejšnjega odstavka za odpadke, za katere so s posebnimi 
predpisi, ki urejajo odpadno embalažo, izrabljena vozila, odpadno električno in 
elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje, določeni okoljski cilji 
recikliranja in predelave, se količina teh odpadkov prišteva h količini recikliranih in 
predelanih odpadkov. 

II. SPLOŠNE ZAHTEVE

9. člen
(hierarhija ravnanja z odpadki)

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva
naslednja hierarhija ravnanja :
1. preprečevanje,
2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave, kot je na primer energetska predelava, in
5. odstranjevanje odpadkov.

(2) Odstopanje od prednostnega vrstnega reda iz prejšnjega odstavka je ob 
upoštevanju celotnega življenjskega kroga snovi in materialov ter zmanjšanja 
obremenitve okolja možno le za določene tokove odpadkov,  za katere je tako določeno 
s posebnimi predpisi. 

10. člen
(varovanje človekovega zdravja in varstvo okolja)

(1) Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne 
povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:
1. čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
2. čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
3. bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev rastlin in živali,
4. škodljivih vplivov na krajino ali območja,zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo 

kulturno dediščino,
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5. škodljivih vplivov na območja, zavarovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje 
narave.

(2) Načrtovanje, proizvodnja, distribucija, potrošnja in uporaba izdelkov morajo biti 
izvedeni tako, da prispevajo k preprečevanje nastajanja odpadkov.

III. PROGRAMI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI

1. Program ravnanja z odpadki

11. člen
(program ravnanja z odpadki)

(1) Ministrstvo kot operativni program v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
pripravi program ravnanja z odpadki in ga objavi na svojih spletnih straneh.

(2) Program ravnanja z odpadki vsebuje analizo obstoječega stanja na področju 
ravnanja z odpadki in ukrepe, ki so potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne
priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za 
območje celotne RS.

(3) Ministrstvo pri pripravi programa ravnanja z odpadki sodeluje s pristojnimi organi 
drugih držav članic EU in Komisijo, kadar je to potrebno.

(4) Ministrstvo lahko kot operativne programe v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
okolja, pripravi posebne programe za ravnanje s posameznimi vrstami ali tokovi
odpadkov, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 12., 13. in 14. člena te uredbe. 

12. člen
(priprava in vsebina programa ravnanja z odpadki)

(1) Priprava programa ravnanja z odpadki mora temeljiti na zahtevah iz te uredbe, zlasti 
na določbah 1. in 9. člena te uredbe ter prvega odstavka 10. člena te uredbe.

(2) S programom iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti ukrepe za:
1. spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, 

predvsem s spodbujanjem vzpostavitve in podpore omrežij za ponovno uporabo in 
popravila, uporabe gospodarskih inštrumentov, meril za naročila, kvantitativnih 
ciljev ali drugih ukrepov,

2. spodbujanje visoko kakovostnega recikliranja in sistemov ločenega zbiranja 
odpadkov, primernih za doseganje potrebnih standardov kakovosti recikliranja, če 
je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo.

(3) Program ravnanja z odpadki iz prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati 
najmanj:
1. podatke o vrsti, količini in izvoru odpadkov, ki nastajajo na območju RS, ter

odpadkov, ki bodo verjetno poslani iz ali v RS, ter oceno glede razvoja tokov 
odpadkov v prihodnosti,

2. podatke o obstoječih sistemih za zbiranje odpadkov in glavnih napravah za 
odstranjevanje in predelavo, vključno s tistimi, ki so za odpadna olja, nevarne
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odpadke ali posamezne tokove odpadkov urejeni s posebnimi predpisi, ki urejajo 
ravnanje s temi vrstami odpadkov,

3. opis območij, ki so bila v preteklosti onesnažena zaradi odstranjevanja odpadkov,
in ukrepov za njihovo sanacijo, 

4. oceno potreb glede novih sistemov za zbiranje odpadkov, zaprtja obstoječih 
naprav za obdelavo odpadkov, dodatnega omrežja naprav za obdelavo odpadkov 
glede na zahteve 14. člena te uredbe in če je potrebno, tudi s tem povezanih
naložb, 

5. podatke o lokacijskih merilih za identifikacijo možnih lokacij in o zmogljivosti
bodočih naprav za odstranjevanje ali, če je to potrebno, večjih naprav za 
predelavo, 

6. opis nadaljnje strategije urejanja področja ravnanja z odpadki, vključno z 
načrtovanimi tehnologijami in postopki, tudi pri urejanju ravnanja s tistimi odpadki, 
ki je zaradi posebnosti posebej zahtevno,

7. opis organiziranosti na področju ravnanja z odpadki, vključno z opisom delitve 
nalog glede na pristojnosti ter obveznosti javnih in zasebnih subjektov,

8. oceno uporabnosti in primernosti ekonomskih in drugih instrumentov za urejanje 
področja odpadkov ob upoštevanju nemotenega delovanja notranjega trga,

9. opis načrtovanih aktivnosti za osveščanje in obveščanje širše javnosti ali 
posameznih skupin potrošnikov.

(4) Sestavni del programa ravnanja z odpadki morata biti tudi načrtovanje ravnanja z 
odpadno embalažo in strategija za izvajanje zmanjšanja količine na odlagališčih 
odloženih biorazgradljivih odpadkov.

(5) V programu ravnanja z odpadki morajo biti načrtovani ukrepi ovrednoteni z vidika
njihovega prispevka k doseganju ciljev in izpolnjevanju zahtev te uredbe ter drugih 
predpisov s področja ravnanja z odpadki.

13. člen
(cilji pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi)

(1) Opredelitev ukrepov v zvezi z nastajanjem in ravnanjem z odpadki v programu iz 
prvega odstavka 11. člena te uredbe mora izhajati iz naslednjih ciljev:
1. da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadnega 

papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev, kolikor je to možno pa tudi iz 
drugih virov, kjer gre za tokove odpadkov, podobne odpadkom iz gospodinjstev, 
povečata na najmanj 50 % skupne teže in

2. da se do leta 2020 priprava za ponovno uporabo, recikliranje in materialna 
predelava, vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih 
materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, z 
izjemo naravno prisotnega materiala, opredeljenega v kategoriji 17 05 04 v 
seznamu odpadkov, povečajo na najmanj 70 % skupne teže. 

(2) Za izračunavanje doseganja ciljev iz prejšnjega odstavka se uporablja Sklep
Komisije, ki določa pravila in metode izračuna za preverjanje izpolnjevanja ciljev iz 
člena 11(2) Direktive 2008/98/ES.

14. člen
(mreža naprav za odstranjevanje in predelavo) 
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(1) V programu ravnanja z odpadki je treba pri oblikovanju nadaljnje strategije urejanja  
ravnanja z odpadki določiti ukrepe za vzpostavitev mreže ustreznih in med seboj 
povezanih naprav za:
1. odstranjevanje odpadkov in 
2. predelavo mešanih komunalnih odpadkov, zbranih od gospodinjstev in drugih 

povzročiteljev.

(2) Mreža naprav iz prejšnjega odstavka mora omogočati odstranjevanje odpadkov in 
predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju RS, in sicer :
1. v eni od najbližjih primernih naprav,
2. z najustreznejšimi metodami in tehnologijami, 
3. ob zagotavljanju visoke ravni varstva okolja in varovanja zdravja ljudi.

(3) Pri načrtovanju mreže naprav iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo 
geografske okoliščine in potrebe po napravah, specializiranih za obdelavo nekaterih vrst
odpadkov, pri vzpostavitvi celotnega sklopa naprav za dokončno predelavo pa tudi 
možnosti sodelovanja z drugimi državami članicami EU.

2. Program preprečevanja nastajanja odpadkov

15. člen
(program preprečevanja nastajanja odpadkov)

(1) Ministrstvo kot operativni program v skladu z zakonom o varstvu okolja pripravi 
program preprečevanja nastajanja odpadkov in ga objavi na svojih spletnih straneh.

(2) Ministrstvo pripravi program iz prejšnjega odstavka kot samostojen program ali kot 
poseben del programa za ravnanje z odpadki iz prvega odstavka 11. člena te uredbe.

(3) Ministrstvo pri pripravi programa preprečevanja nastajanja odpadkov sodeluje s 
pristojnimi organi drugih držav članic EU in Komisijo, kadar je to potrebno.

16. člen
(priprava in vsebina programa za preprečevanje nastajanja odpadkov)

(1) Priprava programa preprečevanja nastajanja odpadkov mora temeljiti na zahtevah iz 
te uredbe, zlasti na določbah 1. in 9. člena te uredbe. 

(2) Z namenom prekiniti povezanost gospodarske rasti z vplivi na okolje, ki jih povzroča 
nastajanje odpadkov, se v programu preprečevanja nastajanja odpadkov iz prejšnjega 
odstavka.
1. določijo cilji preprečevanja nastajanja odpadkov,
2. opišejo in ocenijo obstoječi ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov z vidika 

doseganja ciljev iz prejšnje točke in
3. določijo in ocenijo potrebni dodatni ukrepi za doseganje ciljev iz prve točke tega 

odstavka, tako da se upošteva ukrepe iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, če 
so uporabni, ali se določijo drugi primerni ukrepi,
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4. določijo ustrezna kvalitativna in kvantitativna referenčna merila, lahko pa tudi  cilji 
ter kazalci za spremljanje izvajanja ukrepov in ocenjevanje napredka pri 
preprečevanju nastajanja odpadkov.

III. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI

17. člen
(prepoved)

(1) Odpadke je prepovedano puščati v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi 
nenadzorovano ravnati.

(2) Z odpadki je treba ravnati na način, ki omogoča nadaljnje ravnanje z njimi v skladu z 
zahtevami 9. člena te uredbe in prvega odstavka 10. člena te uredbe.

18. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)

(1) Odpadke iz papirja, kovine, plastike in stekla je treba zbirati ločeno.

(2) Ločeno je treba zbirati tudi odpadke, za katere je vzpostavljen sistem ločenega 
zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim tokom ali 
vrsto odpadkov.

(3) Kadar je to potrebno zaradi ravnanja v skladu s prvim ali tretjim odstavkom 19. člena 
te uredbe ali zaradi poenostavitve ali izboljšave predelave, je treba poleg odpadkov iz 
prejšnjih odstavkov ločeno zbirati tudi druge odpadke, če je to tehnično in okoljsko 
izvedljivo ter ekonomično, in jih ne mešati z drugimi odpadki ali drugimi materiali z 
drugačnimi lastnostmi kot jih imajo ti odpadki.

19. člen
(predelava odpadkov)

(1) Odpadke je treba predelati. Predelava odpadkov mora biti izvedena v skladu z 
zahtevami iz 9. člena te uredbe in prvega odstavka 10. člena te uredbe. 

(2) Odpadki prenehajo biti odpadki šele po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali 
snovi za prvotni ali drug namen ali energijo.

(3) Priprava za ponovno uporabo ima prednost pred recikliranjem in drugimi postopki
predelave odpadkov. Recikliranje ima prednost pred drugimi postopki predelave, razen 
pred pripravo za ponovno uporabo.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se odpadke lahko odstrani in ne 
predela, če:
1. ne obstajajo tehnične možnosti za njihovo predelavo,
2. ne obstajajo možnosti nadaljnje uporabe odpadkov ali njihovih sestavin,
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3. predelava odpadkov bolj obremenjuje okolje ali človekovo zdravje kot njihovo 
odstranjevanje glede na:
– emisije snovi in energije v zrak, vode ali tla,
– porabo naravnih virov,
– energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče pridobiti, ali
– vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po njihovi obdelavi, ali

4. so stroški predelave odpadkov nesorazmerno višji od stroškov njihovega 
odstranjevanja. 

(5) Določba četrte točke prejšnjega odstavka ne velja, kadar gre za odstranjevanje
odpadkov z odlaganjem na odlagališču. 

20. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadke, ki niso predelani v skladu s prejšnjim členom, je treba odstraniti, pri čemer 
imajo drugi postopki odstranjevanja prednost pred odlaganjem.

(2) Odstranjevanje odpadkov mora biti izvedeno v skladu z zahtevami prvega odstavka
10. člena te uredbe.

21. člen
(obveznost zagotavljanja obdelave)

(1) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug njihov imetnik mora zagotoviti obdelavo
odpadkov, tako da jih:
1. obdela sam,
2. odda ali prepusti zbiralcu, ali
3. odda izvajalcu obdelave.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvirni povzročitelj odpadkov ali drug 
imetnik nenevarne odpadke proda trgovcu, če ta zanj zagotovi njihovo obdelavo. V 
primeru iz prejšnjega stavka se šteje, da je obveznost izvirnega povzročitelja odpadkov 
ali drugega imetnika odpadkov iz prejšnjega odstavka glede zagotovitve obdelave 
odpadkov izpolnjena, ko je obdelava odpadkov izvedena v celoti. 

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora izvirni povzročitelj 
odpadkov  ali drug njihov imetnik odpadke obvezno oddati ali prepustiti zbiralcu, če je 
tako določeno s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posamezno vrsto odpadkov.

(4) Ne glede na to, ali izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov obdela 
odpadke sam ali jih odda ali prepusti eni od oseb iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena, mora biti njihova obdelava zagotovljena v skladu z 9. členom te uredbe in prvim 
odstavkom 10. člena te uredbe. 

(5) Dokazilo o tem da je izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov, ki 
odpadkov ne obdela sam, zagotovil njihovo obdelavo, je: 
1. veljavni evidenčni list za odpadke, ki jih je oddal v RS,
2. listina iz Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki jih je poslal v obdelavo v drugo 

državo.
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22. člen
(skladiščenje odpadkov)

(1) Izvirni povzročitelj odpadkov mora odpadke začasno skladiščiti tako, da se hranijo 
ločeno in ne pride do mešanja iz prvega odstavka 23. člena te uredbe, ter z njimi ravnati 
tako, da so primerni za obdelavo. 

(2) Pri začasnem ali predhodnem skladiščenju odpadkov ali skladiščenju odpadkov 
morajo biti upoštevane zahteve prvega odstavka 10. člena te uredbe.

(3) Odpadke je dovoljeno začasno ali predhodno skladiščiti največ dvanajst mesecev od 
njihovega nastanka ali prevzema, pri čemer njihova količina ne sme presegati količine 
odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti povzročitelja odpadkov nastanejo ali jih 
zbiralec prevzame v dvanajstih mesecih.

(4) Odpadke je dovoljeno skladiščiti pred predelavo največ tri leta, pred 
odstranjevanjem pa največ dvanajst mesecev, pri čemer količina skladiščenih odpadkov 
ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo
teh odpadkov.

(5) Skladiščenje odpadkov, ki traja dlje od obdobja, določenega v prejšnjem odstavku, 
se šteje za odlaganje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na 
odlagališčih.

(6) Določbe tega člena, ki se nanašajo na začasno skladiščenje odpadkov, se ne 
uporabljajo za  komunalne odpadke iz gospodinjstev, dokler jih ne prevzame izvajalec 
občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: javne službe zbiranja komunalnih odpadkov).

23. člen
(prepoved mešanja nevarnih odpadkov)

(1) Nevarne odpadke je prepovedano mešati med seboj ali z drugimi odpadki, snovmi 
ali materiali, vključno z redčenjem nevarnih snovi.

(2) Nevarne odpadke, ki so pomešani med seboj ali z drugimi odpadki, snovmi ali 
materiali, je treba med seboj ločiti, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja zahtev prvega 
odstavka 10. člena te uredbe, kadar je to tehnično izvedljivo in ekonomično.

(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za mešane komunalne odpadke iz 
gospodinjstev.

24. člen
(pakiranje in označevanje odpadkov)

(1) Odpadki morajo biti pri začasnem skladiščenju, zbiranju, prevažanju in skladiščenju
pakirani tako, da ne ogrožajo okolja in človekovega zdravja, ter opremljeni z oznako o 
nazivu odpadka in njegovi klasifikacijski številki.
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(2) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za nevarne odpadke, morajo biti opremljeni
tudi z oznako »nevaren odpadek« in z oznako za nevarne lastnosti v skladu s predpisi, 
ki urejajo kemikalije.

(3) Nevarni odpadki morajo biti pri prevažanju označeni v skladu s predpisi, ki urejajo 
prevoz nevarnega blaga.

(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za nevarne in mešane komunalne odpadke iz 
gospodinjstev, dokler jih ne prevzame izvajalec javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov.

25. člen
(evidenčni list)

(1) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti, da se 
evidenčni list  izpolni za vsako pošiljko odpadkov, ki jih v skladu z 21. členom te uredbe 
odda drugi osebi na območju RS.

(2 Za več različnih pošiljk odpadkov, ki jih izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik 
odpadkov v istem dnevu odda isti osebi, se lahko zagotovi skupni evidenčni list. 

(3) Evidenčni list mora biti izpolnjen tako, da vsebuje podatke o: 
1. izvirnem povzročitelju ali drugem imetniku odpadkov, ki odpadke oddaja, in kraju 

oddaje pošiljke odpadkov, 
2. prevozniku odpadkov in prevoznem sredstvu, 
3. zbiralcu, kadar odpadke prevzema zbiralec, in kraju prevzema pošiljke odpadkov,
4. izvajalcu obdelave, kadar odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, in 

kraju prevzema pošiljke odpadkov
5. klasifikacijski številki in količini odpadkov v pošiljki oziroma pošiljkah odpadkov, ki 

so predmet oddaje in prevzema,
6. kraju predhodnega skladiščenja, če odpadke prevzema zbiralec,
7. kraju in postopku obdelave, če odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec, 
8. osebi, ki zagotavlja individualno ali kolektivno izpolnjevanje obveznosti 

proizvajalcev izdelkov, če gre za oddajo in prevzem odpadkov, za katere je s 
posebnim predpisom določeno individualno ali kolektivno  izpolnjevanje obveznosti 
proizvajalcev izdelkov. 

(4) Če se evidenčni list izpolnjuje za pošiljko ali pošiljke nevarnih odpadkov, mora 
vsebovati tudi oznako za nevarne lastnosti odpadkov iz Priloge 1 te uredbe ter podatke 
o fizikalnih lastnostih odpadkov in njihovi embalaži, kot so določeni v  Prilogi IB Uredbe 
1013/2006/ES. 

26. člen
(izpolnjevanje evidenčnega lista)

(1) Za izpolnitev evidenčnega lista je treba uporabiti informacijski sistem za ravnanje z 
odpadki iz 52. člena te uredbe.
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(2) Da je evidenčni list veljaven, ga morata pred začetkom pošiljanja nevarnih odpadkov 
in v 30 dneh po zaključku pošiljanja  nenevarnih odpadkov s svojim elektronskim 
podpisom potrditi:
1. izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov in
2. zbiralec, kadar odpadke prevzema zbiralec, ali
3. izvajalec obdelave, kadar odpadke prevzema izvajalec obdelave ali trgovec.

(3) V primeru prevoza nevarnih odpadkov mora pošiljko odpadkov spremljati kopija 
veljavnega evidenčnega lista, ki ga pred začetkom prevoza podpiše tudi prevoznik.

(4) Določba drugega odstavka tega člena velja tudi v primeru, kadar izvirni povzročitelj 
ali drug imetnik odpadkov v skladu z drugim odstavkom 21. člena te uredbe odpadke
proda trgovcu.  

(5) Če izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov iz prvega odstavka prejšnjega člena 
nima dostopa v informacijski sistem iz prvega odstavka tega člena v skladu s predpisi, 
ki urejajo elektronsko poslovanje, lahko evidenčni list v celoti izpolni zbiralec ali 
izvajalec obdelave, ki lahko evidenčni list potrdi s svojim elektronskim podpisom tudi v 
imenu izvirnega povzročitelja ali drugega imetnika odpadkov, če ga ta za to pisno 
pooblasti.

IV. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA ODPADKOV

27. člen
(načrt gospodarjenja z odpadki)

(1) Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri 
katerem v posameznem koledarskem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali
skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z 
odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja  nastajanja 
odpadkov in načine ravnanja z nastalimi odpadki.

(2) Pri pripravi načrta gospodarjenja z odpadki mora povzročitelj iz prejšnjega odstavka 
upoštevati zahteve iz te uredbe, zlasti zahteve iz 9., 10. in 18. člena te uredbe, ter 
usmeritve iz programov iz 11. in 15. člena te uredbe. 

(3) Načrt gospodarjenja z odpadki mora vsebovati najmanj:
1. podatke o količinah in virih nastajanja ter kraju nastajanja odpadkov po 

klasifikacijskih številkah in predvidenih trendih njihovega nastajanja;
2. opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za 

preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov 
na okolje in človekovo zdravje, s katerimi bo zagotovljeno izpolnjevanje zahtev iz
prvega odstavka 10. člena te uredbe, in preglednico z navedbo rokov izvedbe 
predvidenih ukrepov;

3. opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z nastalimi odpadki s podatki o:
(a) začasnem skladiščenju odpadkov,
(b) ločenem zbiranju odpadkov v skladu z 18. členom te uredbe,
(c) oddaji ali prepuščanju odpadkov v skladu z 21. členom te uredbe,
(d) obdelavi odpadkov, ki jo izvaja ali namerava izvajati sam,
(e) lastni obstoječi ali načrtovani napravi za obdelavo odpadkov.



Stran 17 od 92

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vsebuje načrt gospodarjenja z odpadki za  
odpadke, za katere posebni predpis določa obvezno oddajo ali prepuščanje zbiralcu, po 
klasifikacijskih številkah le podatke o:
1. količinah in virih nastajanja odpadkov,
2. začasnem skladiščenju odpadkov,
3. oddanih ali prepuščenih odpadkih.

(5) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena, pri katerem nastajajo odpadki
na različnih krajih, kjer stalno izvaja dejavnost, lahko izdela skupni načrt gospodarjenja 
z odpadki. Če na posameznem kraju v posameznem koledarskem letu nastane več kot 
150 ton odpadkov ali več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora biti vsebina iz 
tretjega odstavka tega člena za ta kraj poseben del načrta.

(6) Načrt gospodarjenja z odpadki mora biti izdelan za obdobje štirih let, povzročitelj 
odpadkov pa ga mora vsako leto pregledati in ustrezno popraviti ali dopolniti.

(7) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu ali 
pristojnemu inšpektorju posredovati kopijo načrta gospodarjenja z odpadki, če ta to 
zahteva.

28. člen
(evidenca o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi)

(1) Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora 
voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o
klasifikacijskih številkah in količinah:
1. nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanja,
2. začasno skladiščenih odpadkov,
3. odpadkov, ki jih obdela sam,
4. odpadkov, ki jih odda ali prepusti v skladu z 21. členom te uredbe,
5. odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države. 

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco vnašati tako, da je razvidno 
časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

(3) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi dokazila iz petega odstavka 21. 
člena te uredbe.

(4) Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki na različnih krajih, kjer stalno 
izvaja dejavnost, mora voditi evidenco iz prvega odstavka tega člena ločeno za vsak 
kraj nastajanja odpadkov posebej.

(5) Povzročitelj odpadkov mora evidenco iz prvega odstavka tega člena za posamezno 
koledarsko leto hraniti najmanj pet let.

(6) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu ali 
pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled v svojo evidenco.

29. člen
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(poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi)

(1) Povzročitelj odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri 
katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane več kot 10 
ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov, mora najpozneje do 31. marca 
tekočega leta ministrstvu posredovati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za 
preteklo koledarsko leto.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora biti posredovano v pisni ali elektronski obliki na 
obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o:
1. nazivu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki 

povzročitelja odpadkov,
2. kraju nastanka odpadkov, 
3. po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:

– nastalih odpadkov,
– začasno skladiščenih odpadkov,
– odpadkov, ki jih je obdelal sam,
– odpadkov, ki jih je oddal v skladu z 21. členom te uredbe,
– odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države.

(3) Povzročitelju odpadkov ni treba poročati o odpadkih, za katere poseben predpis 
določa obvezno prepuščanje zbiralcu.

(4) Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo odpadki na različnih krajih, kjer stalno 
izvaja dejavnost, mora v poročilu iz drugega odstavka tega člena podatke navesti
ločeno po kraju nastajanja odpadkov.

(5) Ministrstvo lahko od povzročitelja odpadkov zahteva dopolnitev poročila, če ugotovi, 
da ni izdelano v skladu z zahtevami iz drugega  odstavka tega člena ali iz njega ni 
razvidno izpolnjevanje zahtev iz te uredbe. 

(6) Če povzročitelj odpadkov ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne posreduje v 
roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni 
posredoval.

V. OBVEZNOSTI ZBIRALCA 

30. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)

(1) Zbiralec lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, 
ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdila za opravljanje dejavnosti 
varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Potrdila o vpisu iz prejšnjega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: odločba o 
vpisu) se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki:
1. je registriran v RS za dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2. razpolaga z enim ali več zbirnimi centri, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, zlasti 

zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,
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3. razpolaga s sredstvi in opremo za prevzemanje odpadkov in njihov prevoz,
4. ima načrt zbiranja odpadkov, ki zagotovlja zbiranje odpadkov v skladu z zahtevami 

iz te uredbe in izpolnitev pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in 
energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek 
obdelave odpadkov,

5. ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih na podlagi četrte
točke četrtega odstavka 33. člena te uredbe.

(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena lahko zbiralec, ki je 
izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določene vrste odpadkov, zbira odpadke, 
ko je z aktom občine ali Vlade RS izbran ali ustanovljen za izvajalca lokalne oziroma 
državne gospodarske javne službe za zbiranje teh odpadkov.

(4) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka mora v 30 dneh od 
začetka zbiranja odpadkov o tem obvestiti ministrstvo in mu posredovati akt iz 
prejšnjega odstavka. Na podlagi tega obvestila ga ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše 
v evidenco zbiralcev odpadkov iz prvega odstavka tega člena in mu o tem izda odločbo 
o vpisu.

31. člen
(vloga za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov)

(1) Vloga za vpis v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena se vloži v pisni ali 
elektronski obliki na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva. 

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. nazivu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki prosilca,
2. klasifikacijskih številkah odpadkov, ki jih namerava prosilec zbirati,
3. skupnih količinah odpadkov in skupnih količinah nevarnih odpadkov, ki jih 

namerava prosilec zbirati.

(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi:
1. načrt zbiranja odpadkov, v skladu s katerim namerava prosilec ravnati z odpadki,
2. dokazilo o tem, da je oseba iz drugega odstavka prejšnjega člena upravljavec 

zbirnega centra, in dokazilo o posesti zbirnega centra, če ni njegov lastnik,
3. dokazila o tem, da razpolaga s sredstvi in opremo iz 3. točke drugega odstavka 

prejšnjega člena.   

(4) Načrt zbiranja odpadkov iz prve točke prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu 
z zahtevami te uredbe, zlasti zahtevami iz 9. člena te uredbe in prvega odstavka 10. 
člena te uredbe, ter usmeritvami programa iz 11. člena te uredbe, vsebovati pa mora 
podatke o:
1. klasifikacijskih številkah odpadkov, ki jih namerava prosilec zbirati,
2. predvideni skupni količini odpadkov in predvideni skupni količini nevarnih 

odpadkov, ki jih bo predhodno skladiščil, 
3. območju zbiranja odpadkov in predvidenem načinu prevzemanja odpadkov od 

imetnikov odpadkov, 
4. sredstvih in opremi, s katerimi bo zagotavljal prevzemanje odpadkov, 
5. načinih predhodnega razvrščanja,
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6. kraju zbirnega centra oziroma zbirnih centrov in njihovi zmogljivosti glede na 
največjo možno skupno količino odpadkov, ki se lahko istočasno predhodno 
skladišči,

7. pričakovanih vplivih na okolje in predvidenih ukrepih za njihovo preprečevanje v 
skladu z zahtevami prvega odstavka 10. člena te uredbe,

8. predvidenih ukrepih za preprečevanje možnosti okoljske nesreče,
9. predvideni oddaji zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje, ob upoštevanju zahtev 9. 

člena in prvega odstavka 10. člena te uredbe,
10. načinu vodenja evidence iz 34. člena te uredbe in nadzoru nad masnim tokom 

odpadkov, ki se bodo zbirali,
11. če gre za zbiranje nevarnih odpadkov, program izobraževanja za osebe, ki izvajajo 

prevzemanje, predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje nevarnih 
odpadkov, s katerim se zagotavlja njihovo usposobljenost glede poznavanja 
posameznih nevarnih odpadkov in ravnanja z njimi.

(5) Če zbiralec razpolaga z več zbirnimi centri, mora načrt zbiranja odpadkov vsebovati 
podatke iz prejšnjega odstavka za vsak zbirni center posebej. 

32. člen
(odločba o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov)

(1) Ministrstvo v odločbi o vpisu iz drugega odstavka 30. člena te uredbe določi:
1. klasifikacijske številke odpadkov, ki jih zbiralec lahko zbira, 
2. skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih odpadkov, ki jih zbiralec 

lahko istočasno predhodno skladišči v vsakem zbirnem centru glede na njegovo 
zmogljivost,

3. kraj oziroma kraje zbirnih centrov, vključno s parcelno številko ali številko stavbe iz 
registra stavb. 

(2) Načrt zbiranja odpadkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena je sestavni del 
odločbe o vpisu iz prejšnjega odstavka. 

(3) Ministrstvo v evidenco zbiralcev odpadkov iz prvega odstavka 30. člena te uredbe 
poleg z zakonom določenih podatkov vpiše tudi evidenčno številko zbiralca, datum 
vpisa zbiralca v evidenco in klasifikacijske številke odpadkov, ki jih zbiralec zbira.

(4) Ministrstvo vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka zavrne, če:
1. načrta zbiranja odpadkov iz četrtega odstavka prejšnjega člena ni izdelan v skladu 

s to uredbo in je razvidno, da ne zagotavlja ravnanja z odpadki v skladu z 
zahtevami te uredbe, zlasti z zahtevami iz 9. člena in prvega odstavka 10. člena te 
uredbe,

2. v zvezi z zbiranjem odpadkov niso zagotavljeni ukrepi za izpolnitev pogojev, 
določenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s 
posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov, ali 

3. je iz ostale dokumentacije, priložene k vlogi, razvidno, da prosilec ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev.

(5) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v primerih iz četrtega odstavka 30. 
člena.
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33. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence zbiralcev odpadkov)

(1) Zbiralec iz prvega odstavka 30. člena te uredbe mora spremembo naziva ali 
naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti ministrstvu v 30 dneh od nastale spremembe 
tako, da vloži vlogo za spremembo izdane odločbe o vpisu. 

(2) Zbiralec iz prejšnjega odstavka mora na način iz prejšnjega odstavka prijaviti tudi 
vsako nameravano spremembo glede vrste odpadkov, ki jih zbira, skupne količine
odpadkov ali skupne količine nevarnih odpadkov, ki jih predhodno skladišči, ali glede 
kraja ali zmogljivosti zbirnega centra. Del prijave iz prejšnjega stavka mora biti 
spremenjen in dopolnjen načrt iz četrtega odstavka 31. člena te uredbe. 

(3) Ministrstvo izbriše zbiralca iz prvega odstavka tega člena iz evidence zbiralcev 
odpadkov z odločbo o izbrisu, če:
1. zbiralec prijavi namero o prenehanju zbiranja odpadkov,
2. ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 30. člena te uredbe,
3. iz zadnjih treh poročil  iz 35. člena te uredbe razvidno, da v zadnjih treh letih ni 

zbiral odpadkov, 
4. ne  posreduje poročila o zbiranju odpadkov za preteklo koledarsko leto v skladu s 

35. členom te uredbe ali
5. ne izvaja ukrepov, ki mu jih pristojni inšpekcijski organ odredi zaradi nepravilnega 

ravnanja z odpadki.

(4) V primerih iz druge in pete točke prejšnjega odstavka se izbris iz evidence zbiralcev 
odpadkov lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega 
organa.

(5) Izvajalec gospodarske javne službe iz tretjega odstavka 30. člena te uredbe mora v 
60 dneh po prenehanju izvajanja gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o tem 
obvestiti ministrstvo, ki ga po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz evidence zbiralcev 
odpadkov. 

34. člen
(zbiranje odpadkov in evidenca o zbiranju odpadkov)

(1) Zbiralec mora zbirati odpadke v skladu z načrtom zbiranja odpadkov iz četrtega 
odstavka 31. člena te uredbe.

(2) Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, v kateri so podatki o
klasifikacijskih številkah in količinah:
1. zbranih odpadkov in imetnikih odpadkov, od katerih jih prevzema, ločeno po 

odpadkih, ki so bili zbiralcu oddani, in odpadkih, ki so bili zbiralcu prepuščeni,
2. predhodno skladiščenih odpadkov, ločeno po krajih predhodnega skladiščenja, če 

razpolaga z več zbirnimi centri,
3. odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS ali v druge države in 

osebah, ki jim odda odpadke.

(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco vnašati tako, da je razvidno  
časovno zaporedje zbiranja odpadkov in ravnanja z njimi.
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(4) Sestavni del evidence iz drugega odstavka tega člena so veljavni evidenčni listi in 
listine iz Uredbe 1013/2006/ES. 

(5) Zbiralec mora evidenco iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko 
leto hraniti najmanj pet let in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo 
omogočiti vpogled vanjo.

35. člen
(poročilo o zbiranju odpadkov)

(1) Zbiralec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu posredovati 
poročilo o zbiranju odpadkov za preteklo koledarsko leto.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora biti posredovano v elektronski obliki na 
obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o:
1. nazivu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki zbiralca,
2. kraju predhodnega skladiščenja odpadkov, 
3. po klasifikacijskih številkah o količinah: 

– zbranih odpadkov, ločeno po odpadkih, ki so bili zbiralcu oddani, in odpadkih, 
ki so bili zbiralcu prepuščeni,

– predhodno skladiščenih odpadkov ob zaključku poročevalskega obdobja,
– odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS in v druge 

države.

(3) Zbiralec, ki zbrane odpadke predhodno skladišči na različnih krajih, mora v poročilu 
iz prejšnjega odstavka podatke o odpadkih navesti ločeno po kraju predhodnega 
skladiščenja.

(4) Ministrstvo lahko od zbiralca zahteva dopolnitev poročila, če ugotovi, da ni izdelano 
v skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje zahtev 
iz te uredbe. 

(5) Če zbiralec ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne posreduje v roku, ki ga 
ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni posredoval.

(6) Zbrani podatki iz poročil iz prvega odstavka tega člena so na voljo tudi pristojnemu 
statističnemu uradu v RS, ki jih v agregirani obliki objavlja in uporablja za nacionalno in 
mednarodno predpisana poročanja.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA OBDELAVE 

36. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)

(1) Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
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(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo pravni osebi 
ali samostojnemu podjetniku posamezniku (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je v RS registriran za dejavnost obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja 

klasifikacijo dejavnosti, 
2. razpolaga z napravo, v kateri bo obdeloval odpadke, ali bo tako napravo gradil,
3. v zvezi z obratovanjem naprave zagotavlja ukrepe za izpolnitev pogojev, določenih 

s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto 
odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov,

4. predvideni postopek in predvidena metoda obdelave odpadkov izpolnjujeta 
predpisane okoljevarstvene zahteve, zlasti zahteve iz prvega odstavka 10. člena 
te uredbe, in

5.  predvideni postopek obdelave odpadkov ni v nasprotju z usmeritvami iz programa 
ravnanja z odpadki iz 11. člena te uredbe, če gre za okoljevarstveno dovoljenje za 
odstranjevanje odpadkov.

(3) Vlagatelj, ki odpadke, katere namerava obdelovati, sam prevzema pri njihovih 
imetnikih, mora za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja poleg pogojev iz prejšnjega 
odstavka izpolnjevati tudi pogoj iz  3. točke drugega odstavka 30. člena te uredbe. 

(4) Pogoj iz 1. točke drugega odstavka tega člena ne velja za vlagatelja, ki zahteva 
okoljevarstveno dovoljenje za:
1. predelavo samo lastnih nenevarnih odpadkov,
2. postopek priprave odpadkov za ponovno uporabo.

(5) Ministrstvo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena 
zavrne, če:
1. vlagatelj v RS ni registriran za dejavnost obdelave odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
2. načrt ravnanja z odpadki iz 38. člena te uredbe ni izdelan v skladu s to uredbo ali

je razvidno, da ne zagotavlja ravnanja z odpadki v skladu z zahtevami te uredbe, 
zlasti z zahtevami iz 9. člena in prvega odstavka 10. člena te uredbe,

3. v zvezi z obratovanjem naprave niso zagotovljeni ukrepi za izpolnitev pogojev, 
določenih s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s 
posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov,

4. predvideni postopek in predvidena metoda obdelave odpadkov ne izpolnjujeta 
predpisanih okoljevarstvenih zahtev, zlasti zahtev iz prvega odstavka 10. člena te 
uredbe, ali

5. je predvideni postopek predelave v nasprotju z usmeritvami iz programa ravnanja 
z odpadki iz 11. člena te uredbe, če gre za okoljevarstveno dovoljenje za 
odstranjevanje odpadkov.

(6) Izvajalec obdelave lahko začne obdelovati odpadke z dnem, ki ga za začetek 
obratovanja naprave določa zakon, ki ureja varstvo okolja.

37. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja se vloži v pisni ali elektronski obliki 
na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva. 
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(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o: 
1. nazivu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja,
2. vrstah in količinah odpadkov, ki jih namerava obdelovati, 
3. predvidenem postopku in predvideni metodi obdelave,
4. napravi in njenem obratovanju,
5. prevzemanju odpadkov pri imetnikih odpadkov, če gre za primer iz tretjega 

odstavka prejšnjega člena.

(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi:
1. načrt ravnanja z odpadki,
2. dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave in o posesti naprave, če ni njen 

lastnik, kadar z napravo razpolaga, ali
3. tehnološki del idejne zasnove, ki je kot del projektne dokumentacije določena z 

zakonom, ki ureja graditev objektov, in
4. dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 3. točke drugega odstavka 30. člena te uredbe, 

če gre za primer iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

38. člen
(načrt ravnanja z odpadki)

Načrt ravnanja z odpadki iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora biti izdelan v
skladu z zahtevami iz te uredbe, zlasti z zahtevami iz 9. člena te uredbe in prvega 
odstavka 10. člena te uredbe, ter v skladu z usmeritvami iz programa iz 11. člena te 
uredbe, vsebovati pa mora podatke o:
1. vrstah, količinah in izvoru odpadkov, ki jih vlagatelj namerava obdelovati,
2. predvidenem postopku in predvideni metodi obdelave, vključno z opisom,
3. vrsti in zmogljivosti naprave, številu obratovalnih ur naprave na leto in uporabljenih 

tehnologijah,
4. stopnji energetske učinkovitosti naprave, če se vloga iz prejšnjega člena nanaša 

na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sežig ali sosežig odpadkov z 
energetsko predelavo,

5. načinu skladiščenja odpadkov in zmogljivosti objekta za skladiščenje odpadkov
pred njihovo obdelavo in začasnem skladiščenju preostankov odpadkov po 
obdelavi,

6. vplivih obratovanja naprave na okolje in človekovo zdravje, zlasti glede na zahteve 
iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,

7. predvidenih ukrepih za izpolnitev predpisanih zahtev glede emisije snovi in 
energije v okolje, ravnanja s posamezno vrsto odpadkov ali predvidenega načina 
obdelave odpadkov, 

8. predvidenih ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje in človekovo 
zdravje, 

9. produktih obdelave in možnostih njihove nadaljnje uporabe, 
10. vrstah in deležih preostankov odpadkov po obdelavi glede na količine vhodnih 

odpadkov in nadaljnjem ravnanju z njimi, 
11. izvajanju predpisanega obratovalnega monitoringa in morebitnih drugih oblikah 

nadzora nad obremenjevanjem okolja,
12. ukrepih, povezanih s prenehanjem obratovanja naprave in preprečevanjem vplivov 

na okolje po prenehanju obratovanja, če je to določeno s posebnim predpisom,
13. predvidenem načinu prevzemanja odpadkov pri imetnikih odpadkov, če gre za 

primer iz tretjega odstavka 36. člena te uredbe. 
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39. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz drugega odstavka 36. člena te uredbe 
določi:
1. vrste nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko  obdelujejo,
2. skupno količino odpadkov, ki se letno lahko obdelajo,
3. skupno količino nevarnih odpadkov, ki se letno lahko obdelajo,
4. kraj izvajanja obdelave odpadkov, z navedbo parcelne številke ali številke stavbe 

iz registra stavb,
5. tehnične in druge zahteve za napravo, 
6. postopek in metodo obdelave odpadkov in okoljevarstvene, tehnične in druge 

pogoje za  izvajanje obdelave odpadkov,
7. stopnjo energetske učinkovitosti naprave, če se okoljevarstveno dovoljenje nanaša 

na sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo,
8. zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov pred obdelavo in ravnanjem s  

preostanki odpadkov po obdelavi,
9. ukrepe za preprečevanje ogrožanja človekovega zdravja in škodljivih vplivov na 

okolje v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,
10. ukrepe za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje in človekovo zdravje,
11. vsebino in način izvajanja obratovalnega monitoringa in morebitne druge oblike 

nadzora nad obremenjevanjem okolja, in
12. zahteve v zvezi s prenehanjem obratovanja naprave in preprečevanjem škodljivih 

vplivov na okolje po prenehanju obratovanja, če je to določeno s posebnim 
predpisom,

13. zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov, če gre za primer iz tretjega odstavka 
36. člena te uredbe. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena te uredbe lahko ministrstvo v 
okoljevarstvenem dovoljenju iz prejšnjega odstavka dovoli mešanje nevarnih odpadkov 
med seboj ali z drugimi odpadki, snovmi ali materiali, če:
1. so izpolnjene zahteve iz prvega odstavka 10. člena te uredbe, škodljivi vplivi 

ravnanja z odpadki na človekovo zdravje in okolje pa se ne povečajo,
2. je mešanje namenjeno višji ravni varovanja okolja in človekovega zdravja pri 

obdelavi odpadkov,
3. se za postopek mešanja uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike.

40. člen
(vpis v evidenco izvajalcev obdelave)

(1) Ministrstvo izvajalca obdelave, kateremu izda okoljevarstveno dovoljenje, po uradni 
dolžnosti vpiše v evidenco izvajalcev obdelave, ki jo vodi v okviru evidence oseb, ki 
imajo okoljevarstveno dovoljenje, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Ministrstvo vpis iz prejšnjega odstavka izvede po začetku obratovanja naprave za 
obdelavo odpadkov, kot je določen z zakonom, ki ureja varstvo okolja. 

(3) V okviru evidence izvajalcev obdelave se ločeno vodi osebe, ki izvajajo predelavo 
lastnih odpadkov.
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(4) Ministrstvo v evidenco izvajalcev obdelave iz prvega odstavka tega člena poleg z 
zakonom določenih podatkov vpiše tudi evidenčno številko izvajalca obdelave, datum
začetka obratovanja naprave za obdelavo odpadkov in datum začetka in konca 
veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, ter podatke o vrsti odpadkov, ki jih obdeluje, in 
postopkih obdelave odpadkov. 

41. člen
(evidenca o obdelavi odpadkov)

(1) Izvajalec obdelave mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov v kateri so podatki o 
klasifikacijskih številkah in količinah : 
1. lastnih odpadkov, če jih obdeluje,
2. odpadkov, prevzetih v obdelavo, in njihovih imetnikih v RS,
3. odpadkov, prevzetih v obdelavo iz drugih držav,
4. odpadkov, katerih obdelavo je zavrnil, in njihovih imetnikih,
5. skladiščenih odpadkov, 
6. odpadkov, danih v postopek obdelave,
7. produktov obdelave in preostankov odpadkov po obdelavi ter o nadaljnjem 

ravnanju z njimi.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba v evidenco vnašati tako, da je ločeno glede 
na postopek obdelave razvidno časovno zaporedje obdelave odpadkov in ravnanja z 
njimi.

(3) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so veljavni evidenčni listi in listine iz 
Uredbe 1013/2006/ES.

(4) Izvajalec obdelave odpadkov mora evidenco iz prvega odstavka tega člena za 
posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let in ministrstvu ali pristojnemu 
inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.

42. člen
(poročilo o obdelavi odpadkov)

(1) Izvajalec obdelave mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu 
posredovati poročilo o obdelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora biti posredovano v elektronski obliki na 
obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o 
nazivu in naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki izvajalca 
obdelave ter po klasifikacijskih številkah podatke o količinah:
1. lastnih odpadkov, ki jih sam obdela,
2. odpadkov, prevzetih v obdelavo od imetnikov v RS, 
3. uvoženih odpadkov in odpadkov, pridobljenih iz držav članic EU, prevzetih v 

obdelavo, 
4. skladiščenih odpadkov ob koncu poročevalskega obdobja, 
5. odpadkov, obdelanih po skladiščenju,
6. obdelanih odpadkov, ločeno glede na postopke obdelave.
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(3) Ministrstvo lahko od izvajalca obdelave zahteva dopolnitev poročila, če ugotovi, da 
ni izdelano v skladu z zahtevami iz drugega in tretjega odstavka tega člena ali iz njega 
ni razvidno izpolnjevanje zahtev iz te uredbe.

(4) Če izvajalec obdelave ministrstvu zahtevane dopolnitve ne posreduje v roku, ki ga 
ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni posredoval, o 
čemer ministrstvo obvesti pristojnega inšpektorja. 

(5) Zbrani podatki iz poročil iz prvega odstavka tega člena so na voljo tudi pristojnemu 
statističnemu uradu v RS, ki jih v agregirani obliki objavlja in uporablja za nacionalno in 
mednarodno predpisana poročanja.

VII. OBVEZNOSTI PREVOZNIKA 

43. člen
(vpis v evidenco prevoznikov odpadkov)

(1) Prevoznik lahko prevaža odpadke, če je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov, ki 
jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdila za opravljanje dejavnosti 
varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) Določba prejšnjega odstavka  ne velja za prevoznika, ki je registriran za izvajanje 
prevoza odpadkov v drugi državi članici EU ali v tretji državi, če prevaža odpadke v 
skladu z Uredbo 1013/2006/ES.

(3) V evidenco iz prvega odstavka tega člena se na zahtevo vpiše pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. je v RS registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ali 

dejavnosti cestno tovornega prometa v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo 
dejavnosti,

2. razpolaga s sredstvi in opremo za prevoz odpadkov,
3. ni bil izbrisan iz evidence prevoznikov odpadkov v zadnjih dveh letih na podlagi 

tretje točke drugega odstavka 44. člena te uredbe. 

(4) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži v pisni ali elektronski obliki na obrazcu, 
objavljenem na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o nazivu in 
naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki prosilca ter o tem, ali 
namerava prosilec prevažati nenevarne ali nevarne odpadke.

(5) Zahtevi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogoja 
iz druge točke tretjega odstavka tega člena.

(6) Ministrstvo v evidenco prevoznikov odpadkov iz prvega odstavka tega člena poleg z 
zakonom določenih podatkov vpiše tudi evidenčno številko prevoznika, datum vpisa 
prevoznika v evidenco in podatek o tem, ali prevoznik sme prevažati nenevarne ali 
nevarne odpadke. 

(7) Ministrstvo prevozniku, ki ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena, o vpisu 
izda potrdilo.
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(8) Ministrstvo vpis v evidenco iz prvega odstavka tega člena zavrne, če je iz vloge ali 
priložene dokumentacije razvidno, da prosilec ne izpolnjuje predpisanih pogojev.

(9) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko prevoznik, ki je izvajalec 
gospodarske javne službe prevoza določene vrste odpadkov, prevaža  odpadke, ko je z 
aktom občine ali Vlade RS izbran ali ustanovljen za izvajalca lokalne oziroma državne 
gospodarske javne službe za prevoz teh odpadkov.

(10) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka mora v 30 dneh od 
začetka prevažanja odpadkov o tem obvestiti ministrstvo in mu posredovati akt iz 
prejšnjega odstavka. Na podlagi tega obvestila ga ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše
v evidenco prevoznikov odpadkov iz prvega odstavka tega člena in mu o tem izda 
potrdilo. 

44. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence prevoznikov odpadkov)

(1) Prevoznik mora spremembo naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti 
ministrstvu v 30 dneh od nastale spremembe tako, da vloži zahtevo za spremembo
izdanega potrdila iz sedmega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Prevoznik mora na način iz prejšnjega odstavka prijaviti tudi nameravano 
spremembo glede tega, ali prevaža nenevarne ali nevarne odpadke. 

(3) Ministrstvo izbriše prevoznika iz evidence prevoznikov odpadkov z odločbo o izbrisu, 
če:
1. prevoznik prijavi namero o prenehanju prevažanja odpadkov,
2. ne izpolnjuje več pogojev iz prve ali druge točke tretjega odstavka prejšnjega 

člena, 
3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih pristojni inšpekcijski organ odredi zaradi nepravilnega 

ravnanja z odpadki. 

(4) V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se izbris iz evidence 
prevoznikov odpadkov lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega 
inšpekcijskega organa.

(5) Izvajalec gospodarske javne službe iz devetega odstavka prejšnjega člena mora v 
60 dneh po prenehanju izvajanja gospodarske javne službe prevoza odpadkov o tem 
obvestiti ministrstvo, ki ga po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz evidence zbiralcev 
odpadkov. 

45. člen
(zahteve za prevažanje odpadkov)

(1) Prevoznik mora zagotoviti, da prevoz odpadkov poteka v skladu z zahtevami iz 
prvega odstavka 10. člena te uredbe in da so odpadki dostavljeni osebi, ki odpadke 
prevzame v skladu z podatki iz evidenčnega lista.

(2) Prevoznik mora zagotoviti, da pošiljko nevarnih odpadkov pri prevozu spremlja
kopija veljavnega evidenčnega lista v skladu s 3. odstavkom 26. člena te uredbe.
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46. člen
(evidenca o prevozih nevarnih odpadkov)

(1) Prevoznik, ki prevaža nevarne odpadke, mora voditi evidenco o opravljenih prevozih 
nevarnih odpadkov v obliki zbirke kopij veljavnih evidenčnih listov in listin iz Uredbe
1013/2006/ES, tako da je iz nje razvidno časovno zaporedje opravljenih prevozov
nevarnih odpadkov.

(2) Prevoznik mora evidenco iz prejšnjega odstavka za posamezno koledarsko leto 
hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti 
vpogled vanjo.

VIII. OBVEZNOSTI TRGOVCA 

47. člen
(vpis v evidenco trgovcev)

(1) Trgovec lahko kupuje in prodaja nenevarne odpadke, če je vpisan v evidenco 
trgovcev, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdila za opravljanje 
dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se na zahtevo vpiše pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki je v RS registriran za opravljanje dejavnosti trgovine na debelo 
z ostanki in odpadki. 

(3) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži v pisni ali elektronski obliki na obrazcu, 
objavljenem na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o nazivu in 
naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki prosilca.

(4) Ministrstvo v evidenco trgovcev iz prvega odstavka tega člena poleg z zakonom 
določenih podatkov vpiše tudi evidenčno številko trgovca in datum vpisa trgovca v 
evidenco. 

(5) Ministrstvo trgovcu, ki ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena, o vpisu 
izda potrdilo.

48. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence trgovcev)

(1) Trgovec mora spremembo naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti 
ministrstvu v 30 dneh od nastale spremembe tako, da vloži zahtevo za spremembo
izdanega potrdila iz petega odstavka prejšnjega člena.

(2) Ministrstvo izbriše trgovca iz evidence z odločbo o izbrisu, če:
1. trgovec prijavi namero o prenehanju trgovanja z odpadki,
2. ne izpolnjuje več pogoja iz drugega odstavka prejšnjega člena ali
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3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi 
nepravilnega ravnanja z odpadki. 

(3) V primerih iz druge ali tretje točke prejšnjega odstavka se izbris iz evidence trgovcev 
lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega organa.

IX. OBVEZNOSTI  POSREDNIKA

49. člen
(vpis v evidenco posrednikov)

(1) Posrednik lahko ureja obdelavo odpadkov v imenu drugih oseb, če je vpisan v 
evidenco posrednikov, ki jo vodi ministrstvo v okviru evidence oseb, ki imajo potrdila za 
opravljanje dejavnosti varstva okolja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se na zahtevo vpiše pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki je v RS registriran za opravljanje dejavnosti posredništva ali 
poslovnega  svetovanja. 

(3) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži v pisni ali elektronski obliki na obrazcu, 
objavljenem na spletnih straneh ministrstva, in mora vsebovati podatke o nazivu in 
naslovu oziroma firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki prosilca 

(4) Ministrstvo v evidenco posrednikov iz prvega odstavka tega člena poleg z zakonom 
določenih podatkov vpiše tudi evidenčno številko posrednika in datum vpisa posrednika 
v evidenco. 

(5) Ministrstvo posredniku, ki ga vpiše v evidenco iz prvega odstavka tega člena, o 
vpisu izda potrdilo.

50. člen
(sprememba vpisa in izbris iz evidence posrednikov)

(1) Posrednik mora spremembo naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti 
ministrstvu v 30 dneh od nastale spremembe tako, da vloži zahtevo za spremembo 
izdanega potrdila iz petega odstavka prejšnjega člena.

(2) Ministrstvo izbriše posrednika iz evidence z odločbo o izbrisu, če:
1. posrednik prijavi namero o prenehanju opravljanja posredniške dejavnosti na 

področju odpadkov, 
2. ne izpolnjuje več pogoja iz drugega odstavka prejšnjega člena ali
3. ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ odredil zaradi 

nepravilnega ravnanja z odpadki. 

(3) V primerih iz druge ali tretje točke prejšnjega odstavka se izbris iz evidence 
posrednikov lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpekcijskega 
organa.
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51. člen
(evidenca o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov)

(1) Posrednik, ki posreduje pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov, mora voditi 
evidenco v obliki zbirke kopij veljavnih evidenčnih listov in listin iz Uredbe 1013/2006/ES
za odpadke, za katere je posredoval pri zagotavljanju obdelave, tako da je iz nje 
razvidno časovno zaporedje opravljenega posredovanja.   

(2) Posrednik mora evidenco iz prejšnjega odstavka za posamezno koledarsko leto 
hraniti najmanj tri leta in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti 
vpogled vanjo.

X. INFORMACIJSKI SISTEM O RAVNANJU Z ODPADKI

52. člen
(informacijski sistem o ravnanju z odpadki)

(1) Ministrstvo vodi in vzdržuje informacijski sistem o ravnanju z odpadki (v nadaljnjem 
besedilu: informacijski sistem) z namenom:
1. elektronske podpore za postopke spremljanja pošiljk odpadkov z evidenčnimi listi, 
2. elektronske podpore za letno poročanje o ravnanju z odpadki v skladu z 29., 35. in 

42. členom te uredbe,
3. spremljanja nastajanja, zbiranja, prevažanja in obdelave odpadkov, in 
4. kontinuiranega spremljanja masnih tokov odpadkov, zlasti z vidika doseganja ciljev 

iz 18. člena te uredbe. 

(2) Informacijski sistem vsebuje podatke o: 
1. izdanih in veljavnih evidenčnih listih ter njihovi vsebini,
2. letnih poročilih iz 29., 35. in 42. člena te uredbe ter njihovi vsebini,
3. napravah, kjer se skladiščijo in obdelujejo odpadki.

(3) Dostop do podatkov v informacijskem sistemu imajo ministrstvo in izvirni povzročitelji 
ter drugi imetniki odpadkov iz prvega odstavka 21. člena te uredbe in zbiralci ter 
izvajalci obdelave. 

(4) Podatke iz informacijskega sistema ministrstvo uporablja pri nadzoru ravnanja z 
odpadki po tej uredbi in za izpolnjevanje poročevalskih obveznosti v skladu s 54. 
členom te uredbe.

53. člen
(posredovanje podatkov v informacijski sistem)

(1) Podatki iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega člena se za pošiljko odpadkov v 
informacijski sistem vnašajo v skladu z določbami 26. člena te uredbe.

(2) Podatke iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena v informacijski sistem 
posreduje zavezanec za poročanje iz 29., 35. ali 42. člena te uredbe ali jih vnese 
ministrstvo v primeru, če zavezanec nima elektronskega dostopa do informacijskega 
sistema.
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(3) Podatke iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena v informacijski sistem vnese 
ministrstvo na podlagi izdanih okoljevarstvenih dovoljenj iz drugega odstavka 36. člena 
te uredbe. 

(4) Pri posredovanju podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo 
podrobnejša navodila ministrstva, objavljena na njegovih spletnih straneh.

XI. POROČANJE KOMISIJI

54. člen
(poročanje Komisiji)

Ministrstvo o ravnanju z odpadki poroča Komisiji v skladu z Direktivo 2008/98/ES.

XII. NADZOR

55. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nad 
izvajanjem 7. člena te uredbe pa tudi inšpektorji, pristojni za trg, in inšpektorji, pristojni 
za zdravstvo, nad izvajanjem 45. člena te uredbe pa tudi inšpektorji, pristojni za promet.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

56. člen
(težji prekrški za imetnika odpadkov)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot imetnik odpadkov, če:
1. ravna z odpadkom, ki je uvrščen kot nevaren odpadek, kot z nenevarnim 

odpadkov (peti odstavek 4. člena),
2. pusti odpadke v naravnem okolju, jih odvrže ali z njimi nenadzorovano ravna (prvi 

odstavek 17. člena),
3. ne zagotovi obdelave odpadkov v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 21. 

člena,
4. proda trgovcu nevarne odpadke v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena,
5. meša nevarne odpadke med seboj ali z drugimi odpadki, snovmi ali materiali, 

vključno z redčenjem nevarnih snovi (prvi odstavek 23. člena).

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot imetnik 
odpadkov.  
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(3) Z globo od 2.000 do 5.000 evrov se za prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi fizična oseba, ki po določbah te uredbe nastopa kot imetnik 
odpadkov.  

(4) Z globo od 2.000 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

57. člen
(lažji prekrški za imetnika odpadkov)

(1) Z globo od 5.000 do 150.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot imetnik odpadkov, če:
1. ne zbira ločeno odpadnega papirja, kovin, plastike ali stekla (prvi odstavek 18. 

člena);
2. ne zagotovi izpolnjenega evidenčnega lista za pošiljko odpadkov, ki jo odda drugi 

osebi na območju RS, na predpisan način (prvi in peti odstavek 25. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot imetnik 
odpadkov.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

58. člen
(težji prekrški za povzročitelja odpadkov)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot povzročitelj odpadkov, če:
1. redči ali meša odpadke z namenom uvrstitve nevarnega odpadka med nenevarne 

(prvi odstavek 5. člena),
2. uvrsti odpadek, ki ga je mogoče uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke, kot 

nenevaren odpadek, čeprav je iz podatkov o sestavi odpadka ali na podlagi 
njegove analize s preskusnimi metodami razvidno, da ima eno ali več lastnosti iz 
Priloge 1 te uredbe (tretji odstavek 5. člena)

3. ravna z odpadkom v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena, 
4. ravna z ostankom proizvodnje kot s stranskim proizvodom v nasprotju s pogoji iz 

drugega odstavka 7. člena,
5. začasno skladišči odpadke v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 22. 

člena,
6. začasno skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni z oznako v skladu z drugim 

odstavkom 24. člena,
7. nima načrta gospodarjenja z odpadki, izdelanega na predpisan način in za 

predpisano obdobje (prvi, drugi, tretji in šesti odstavek 27. člena),
8. ne vodi evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi na predpisan način 

(prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 27. člena),
9. ne hrani evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi za posamezno 

koledarsko leto najmanj pet let (peti odstavek 27. člena),
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10. ne poroča o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi na predpisan način (prvi, drugi in 
četrti odstavek 28. člena).

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot povzročitelj 
odpadkov.  

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

59. člen
(lažji prekrški za povzročitelja odpadkov)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot povzročitelj odpadkov, če:
1. ne obvesti nemudoma pisno ministrstva o ugotovitvi, da ima odpadek,  ki ga je v 

skladu s seznamom odpadkov možno uvrstiti samo med nenevarne odpadke, eno 
ali več lastnosti iz Priloge 1 te uredbe (prvi odstavek 6. člena),

2. ne obvesti nemudoma pisno ministrstva o ugotovitvi, da odpadek,  ki ga je v 
skladu s seznamom odpadkov možno uvrstiti samo med nevarne odpadke, nima 
nobene lastnosti iz Priloge 1 te uredbe (drugi odstavek 6. člena),

3. začasno skladišči odpadke, ki niso pakirani in označeni v skladu s prvim 
odstavkom 24. člena,

4. ne posreduje kopije načrta gospodarjenja z odpadki ministrstvu ali pristojnemu 
inšpektorju na njegovo zahtevo (sedmi odstavek 27. člena),

5. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o 
nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi na zahtevo (šesti odstavek 27. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot povzročitelj 
odpadkov.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

60. člen
(težji prekrški za zbiralca)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot zbiralec, če:
1. predhodno skladišči odpadke v nasprotju s tretjim odstavkom 22. člena,
2. predhodno skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni z oznako v skladu z 

drugim odstavkom 24. člena,
3. ne prijavi nameravane spremembe v načinu zbiranja odpadkov ministrstvu na 

predpisan način (drugi odstavek 33. člena),
4. ne zbira odpadkov v skladu z načrtom zbiranja odpadkov (prvi odstavek 34. člena),
5. ne vodi evidence o zbiranju odpadkov na predpisan način (drugi, tretji in četrti

odstavek 34. člena),
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6. ne hrani evidence o zbiranju odpadkov za posamezno koledarsko leto najmanj pet 
let (peti odstavek 34 člena),

7. ne poroča o zbiranju odpadkov na predpisan način (prvi, drugi in tretji odstavek 35. 
člena),

8. ne prilagodi načrta zbiranja odpadkov v roku in na način iz tretjega odstavka 72. 
člena.

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot zbiralec.  

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

61. člen
(lažji prekrški za zbiralca)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot zbiralec, če:
1. predhodno skladišči odpadke, ki niso pakirani in označeni v skladu s prvim 

odstavkom 24. člena,
2. kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja odpadkov ne obvesti ministrstva o 

začetku zbiranja odpadkov na predpisan način (četrti odstavek 30. člena),
3. ne prijavi spremembe naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža na predpisan 

način (prvi odstavek 33. člena),
4. po prenehanju izvajanja gospodarske javne službe zbiranja odpadkov o tem ne 

obvesti ministrstva na predpisan način (peti odstavek 33. člena),
5. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o zbiranju  

odpadkov na zahtevo (peti odstavek 34. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot zbiralec.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

62. člen
(težji prekrški za izvajalca obdelave)

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot izvajalec obdelave, če:
1. skladišči odpadke v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena,
2. skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni z oznako v skladu z drugim 

odstavkom 24. člena,
3. izvaja obdelavo odpadkov v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem (prvi 

odstavek 36. člena),
4. začne obdelovati odpadke pred dnem, ko je dovoljeno obratovanje naprave (šesti i 

odstavek 36. člena),
5. ne vodi evidence o obdelavi odpadkov na predpisan način (prvi,drugi in tretji 
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odstavek 41. člena),
6. ne hrani evidence o obdelavi odpadkov za posamezno koledarsko leto najmanj pet 

let (četrti odstavek 41. člena),
7. ne poroča o obdelavi odpadkov na predpisan način (prvi, drugi in tretji odstavek 

42. člena).

(2) Z globo od 6.000 do 20.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot izvajalec 
obdelave.  

(3) Z globo od 2.000 do 4.100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

63. člen
(lažji prekrški za izvajalca obdelave)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot izvajalec obdelave, če:
1. skladišči odpadke, ki niso pakirani in označeni v skladu s prvim odstavkom 24. 

člena,
2. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o obdelavi   

odpadkov na zahtevo (četrti odstavek 41. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot izvajalec 
obdelave.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

64. člen
(prekrški za prevoznika)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot prevoznik, če:
1. prevaža odpadke, ki niso označeni na predpisan način (tretji odstavek 24. člena), 
2. ne prijavi spremembe naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža ministrstvu ali 

nameravane spremembe glede tega, da prevaža nenevarne ali nevarne odpadke
na predpisan način (prvi  in drugi odstavek 44. člena),

3. ne zagotovi, da prevoz odpadkov poteka v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 
10. člena te uredbe (prvi odstavek 45. člena),

4. ne zagotovi, da so odpadki dostavljeni v skladu s podatki iz evidenčnega lista 
(drugi odstavek 45. člen),

5. ne vodi evidence o opravljenih prevozih odpadkov na predpisan način (prvi 
odstavek 46. člena),

6. ne hrani evidence o opravljenih prevozih odpadkov za posamezno koledarsko leto 
najmanj tri leta (drugi odstavek 46. člena),

7. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o 
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opravljenih prevozih odpadkov na zahtevo (drugi odstavek 46. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot prevoznik.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

65. člen
(prekrški za trgovca)

(1) Z globo od 5.000 do 150.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot trgovec, če:
1. kupi od izvirnega povzročitelja odpadkov ali drugega imetnika odpadkov nevarne 

odpadke (drugi odstavek 21. člena) 
2. ne prijavi spremembe naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža ministrstvu na 

predpisan način (prvi odstavek 48. člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot trgovec ali 
posrednik.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.

66. člen
(prekrški za posrednika)

(1) Z globo od 5.000 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki po 
določbah te uredbe nastopa kot posrednik, če:
1. ne prijavi spremembe naziva ali naslova oziroma firme ali sedeža ministrstvu na 

predpisan način (prvi odstavek 50. člena),
2. ne vodi evidence o posredovanju pri zagotavljanju obdelave nevarnih odpadkov na 

predpisan način (prvi odstavek 51. člena),
3. ne hrani evidence o posredovanju pri zagotavljanju obdelave odpadkov za 

posamezno koledarsko leto najmanj tri leta (drugi odstavek 51. člena),
4. ne omogoči ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o 

posredovanju pri zagotavljanju obdelave odpadkov na zahtevo (drugi odstavek 51. 
člena).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki po določbah te uredbe nastopa kot trgovec ali 
posrednik.  

(3) Z globo od 1.000 do 2.500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

67. člen
(program preprečevanja odpadkov)

Ministrstvo pripravi prvi program preprečevanja nastajanja odpadkov iz 15. člena te 
uredbe najkasneje do 30. novembra 2013.

68. člen
(izpolnjevanje evidenčnih listov)

(1) Do vzpostavitve informacijskega sistema iz 52. člena te uredbe se evidenčni listi 
izpolnjujejo na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh. 

(2) Evidenčni list na obrazcu iz prejšnjega odstavka je veljaven, ko ga podpišeta imetnik 
odpadkov in prevzemnik odpadkov.

69. člen
(vključevanje v informacijski sistem)

(1) Zbiralci in obdelovalci odpadkov, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v 
evidenco zbiralcev ali so pridobili okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov, si 
morajo pridobiti pravico elektronskega vnašanja podatkov v informacijski sistem iz 52
člena te uredbe. 

(2) Agencija RS za okolje s pisnim obvestilom seznani zbiralce in obdelovalce iz 
prejšnjega odstavka o pogojih in načinu pridobitve pravic vnosa v informacijski sistem 
60 dni pred pričetkom delovanja informacijskega sistema. 

(3) Zbiralci in obdelovalci iz prvega odstavka tega člena morajo v 15 dneh od prejema 
pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka, pisno zaprositi Agencijo RS za okolje, da jim 
omogoči dostop do informacijskega sistema. 

70. člen
(načrti gospodarjenja z odpadki)

Načrti gospodarjenja z odpadki, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi Uredbe 
o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), ostanejo v veljavi do konca obdobja, za 
katerega so bili izdelani.

71. člen
(poročanje o odpadkih)

(1) Povzročitelji odpadkov morajo poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi iz 28. 
člena te uredbe prvič posredovati ministrstvu za leto 2011.
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(2) Zbiralci morajo poročilo o zbiranju odpadkov iz 34. člena te uredbe prvič posredovati 
ministrstvu za leto 2011.

(3) Izvajalci obdelave morajo poročilo o obdelavi odpadkov iz 41. člena te uredbe prvič 
posredovati ministrstvu za leto 2011.

72. člen
(veljavnost obstoječih dovoljenj in potrdil)

(1) Okoljevarstvena dovoljenja iz 20. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 
št. 34/08), izdana pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi do izteka njihove 
veljavnosti.

(2) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev, potrdila o vpisu v evidenco prevoznikov in 
potrdila o vpisu v evidenco trgovcev in posrednikov, izdana na podlagi Pravilnika o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04-ZVO-1) 
ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti. 

(3) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev, potrdila o vpisu v evidenco prevoznikov in 
potrdila o vpisu v evidenco trgovcev in posrednikov izdana pred uveljavitvijo te uredbe
na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), ostanejo v veljavi.

(4) Zbiralci, ki imajo potrdilo iz prejšnjih dveh odstavkov, morajo v šestih mesecih po 
uveljavitvi te uredbe prilagoditi načrt zbiranja odpadkov, izdelan v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), zahtevam iz četrtega odstavka 30. člena 
te uredbe.

73. člen
(vpis v evidenco zbiralcev odpadkov in evidenco prevoznikov odpadkov)

(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določene vrste odpadkov, ki na dan 
uveljavitve te uredbe izvaja to javno službo, mora najkasneje do 01. maja 2012 o tem 
obvestiti ministrstvo in mu posredovati akt iz tretjega odstavka 30. člena te uredbe.

(2) izvajalec gospodarske javne službe prevoza določene vrste odpadkov , ki na dan 
uveljavitve te uredbe izvaja to javno službo, mora najkasneje do 01. maja 2012 o tem 
obvestiti ministrstvo in mu posredovati akt iz devetega odstavka 43. člena te uredbe.

74. člen
(začeti postopki)

Postopki za pridobitev potrdil iz 29., 42. in 47. člena te uredbe in okoljevarstvenih 
dovoljenj iz 35. člena te uredbe, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v 
skladu s to uredbo.

75. člen
(prenehanje veljavnosti)
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Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list 
RS, št. 34/08).

76. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-155/2011
Ljubljana, dne 
EVA 2010-2511-0006

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l. r. 
predsednik
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PRILOGA 1

LASTNOSTI, ZARADI KATERIH SE ODPADKI UVRŠČAJO MED NEVARNE ODPADKE

Lastnost Opis lastnosti Način določanja lastnosti
H1 Eksplozivno snovi in pripravki, ki lahko eksplodirajo 

ob izpostavljenosti plamenu ali so bolj 
občutljivi na udarce ali trenje kakor
dinitrobenzen

Odpadek je eksploziven, če je uvrščen v 1. razred nevarnega 
blaga po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega blaga po 
zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh

H2 Oksidativno snovi in pripravki, ki burno eksotermno 
reagirajo ob stiku z drugimi snovmi, 
zlasti vnetljivimi

Odpadek je oksidativen, če je uvrščen po predpisih, ki urejajo 
prevoz nevarnega blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali 
celinskih plovnih poteh, v:
 5.1 razred nevarnega blaga, 
 5.2 razred nevarnega blaga

H3-A Lahko vnetljivo tekoče snovi  in pr ipravki ,  k i  imajo 
temperaturo plamenišča pod 21ºC 
(vključno z zelo lahko vnetljivimi 
tekočinami) ali

snovi in pripravki, ki se lahko močno 
segrejejo in vnamejo ob stiku z zrakom 
pri sobni temperaturi brez dodajanja 
energije ali

trdne snovi in pripravki, ki se ob krajšem 
stiku z virom vžiga hitro vnamejo in po 
odstranitvi tega vira še naprej gorijo ali 
se porabljajo ali

plinaste snovi in pripravki, ki so na zraku 
pri normalnem tlaku vnetljivi ali

Odpadek je lahkovnetljiv, če je po predpisih, ki urejajo prevoz 
nevarnega blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih 
plovnih poteh:

 v tekočem agregatnem stanju in je njegova temperatura 
vnetišča nižja od 21ºC,

 uvrščen v 2. razred nevarnih snovi in znotraj tega razreda 
označen s črkami F, TF ali TCF,

 uvrščen v 4.1 razred nevarnega blaga,
 uvrščen v 4.2 razred nevarnega blaga,
 uvrščen v 4.3 razred nevarnega blaga
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snovi in pripravki, ki v stiku z vodo ali 
vlažnim zrakom razvijejo lahko vnetljive 
pline v nevarnih količinah

H3-B Vnetljivo tekoče snovi  in pr ipravki ,  k i  imajo 
temperaturo plamenišča med 21ºC in 
55ºC

Odpadek je vnetljiv, če je v tekočem stanju in je njegova 
temperatura vnetišča nižja ali enaka 55ºC

H4 Dražilno nekorozivne snovi in pripravki, ki ob 
trenutnem, podaljšanem ali 
ponavljajočem se stiku s kožo ali 
sluznico povzročijo vnetje

Odpadek je dražilen, če po predpisih na področju kemikalij 
vsebuje:
 eno ali več dražilnih snovi z oznako R41 v skupni 

koncentraciji ≥ 10 %, 
 eno ali več dražilnih snovi z oznakami R36, R37, R38 v 

skupni koncentraciji ≥ 20 %

H5 Škodljivo snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju 
ali zaužitju ali prodiranju skozi kožo 
predstavljajo omejeno tvegan je  za  
zdravje

Odpadek je škodljiv za zdravje ljudi, če po predpisih na 
področju kemikalij vsebuje eno ali več zdravju škodljivih snovi 
v skupni koncentraciji ≥ 25 %

H6 Strupeno snovi  in pr ipravki  (vkl jučno z zelo 
strupenimi snovmi in pripravki), ki pri 
vdihavanju ali zaužitju ali prodiranju 
skozi kožo lahko povzročijo resno, 
akutno ali kronično tveganje za zdravje 
in celo smrt

Odpadek je strupen, če po predpisih na področju kemikalij 
vsebuje:
 eno ali več zelo strupenih snovi v skupni koncentraciji ≥ 

0,1 %,
 eno ali več strupenih snovi v skupni koncentraciji ≥ 3 %

H7 Rakotvorno snovi in pripravki, ki pri vdihavanju ali 
zaužitju ali prodiranju skozi kožo lahko 
povzročijo raka ali povečajo pogostost 
njegovega nastanka

Odpadek je rakotvoren, če po predpisih na področju kemikalij 
vsebuje eno ali več rakotvornih snovi, uvrščenih v prvo ali 
drugo kategorijo v skupni koncentraciji ≥ 0,1 %

H8 Jedko snovi in pripravki, ki ob stiku lahko
uničijo živo tkivo

Odpadek je jedek, če po predpisih na področju kemikalij 
vsebuje:
 eno a l i  več  jedk ih  snov i  z  oznako R35 v  skupn i  

koncentraciji ≥ 1 %,
 eno a l i  več  jedk ih  snov i  z  oznako R34 v  skupn i  
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koncentraciji ≥ 5 %

H9 Infektivno snovi in pripravki, ki vsebujejo za 
življenje sposobne mikroorganizme ali 
njihove toksine, za katere je znano ali 
zanesljivo, da pri človeku ali drugih živih 
organizmih povzročajo bolezni

Odpadek je infektiven, če vsebuje:
 za zdravje ljudi nevarne klice,
 kužni material živalskega izvora

H10 Strupeno za 
razmnoževanje 

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju 
ali zaužitju ali prodiranju skozi kožo 
povzročijo nededne prirojene okvare ali 
povečajo pogostost njihovega nastanka

Odpadek je strupen za reprodukcijo, če po predpisih na 
področju kemikalij vsebuje:
 eno a l i  več snovi ,  k i  so s t rupene za reprodukcijo, 

uvrščenih v prvo ali drugo kategorijo snovi z oznako R60, 
R61 v skupni koncentraciji ≥ 0,5%,

 eno ali  več snovi, ki so strupene za reprodukcijo, 
uvrščenih v tretjo kategorijo snovi z oznako R62, R63 v 
skupni koncentraciji ≥ 5 %

H11 Mutageno snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju 
ali zaužitju ali prodiranju skozi kožo 
povzročijo dedne genske okvare ali 
povečajo pogostost njihovega nastanka

Odpadek je mutagen, če po predpisih na področju kemikalij 
vsebuje:
 eno ali več mutagenih snovi, uvrščenih v prvo ali drugo 

kategorijo snovi z oznako R46 v skupni koncentraciji ≥ 0,1 
%, 

 eno ali več mutagenih snovi, uvrščenih v tretjo kategorijo 
snovi z oznako R40 v skupni koncentraciji ≥ 1 %

H12 Odpadki, ki ob stiku z vodo, zrakom ali 
kislino sproščajo strupene ali  ze lo  
strupene pline

Odpadek sprošča strupene pline ob stiku z vodo, zrakom ali 
kislino, če vsebnost prostega sulfida presega 10.000 mg/kg 
suhe snovi in vsebnost prostega cianida presega 1.000 mg/kg 
suhe snovi

H13 ( Povzroča 
preobčutljivost

snovi in pripravki, ki lahko pri vdihavanju 
a l i  prodi ranju skozi  kožo sproži jo  
reakcijo preobčutljivosti, zaradi katere 

                                                       
( Če so na voljo preskusne metode.
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se pri nadaljnji izpostavljenosti snovi ali 
pripravku pojavijo značilni škodljivi 
učinki

H14 Ekotoksično odpadki, ki predstavljajo ali lahko 
predstavljajo takojšnje ali kasnejše 
tveganje za eno ali več sestavin okolja.

Odpadek je ekotoksičen, če po predpisih, ki urejajo prevoz 
nevarnega blaga po zraku, morju, cesti, železnici ali celinskih 
plovnih poteh vsebuje:
 ozonu škodljive snovi ali 
 blago, ki je uvrščeno v 9. razred in uvrščeno v UN št. 

3077 in 3082 

H15 odpadki, ki lahko po odstranitvi na 
kakršenkoli način tvorijo drugo snov, na 
primer izlužek, ki ima katerokoli zgoraj 
navedeno lastnost

1. Odpadek ima lastnost H13, če vrednosti parametrov 
odpadka presegajo naslednje vrednosti:

Živo srebro 20 mg/kg suhe snovi (1)

Arzen (2),(3) 5.000 mg/kg suhe snovi
Svinec (2),(3) 10.000 mg/kg suhe snovi
Kadmij (2),(3) 5.000 mg/kg suhe snovi
PAO 100 mg/kg suhe snovi
PCB 100 mg/kg suhe snovi
PCDD/PCDF 10.000 ng TE/kg suhe 
snovi (4)

POX 1.000 mg/kg suhe snovi
Celotni ogljikovodiki 20.000 mg/kg suhe snovi (5)

BTX 500 mg/kg suhe snovi
Fenoli 10.000 mg/kg suhe snovi

(1) Za utrjene odpadke, ki vsebujejo težko topne sulfide, 
je mejna vrednost 3.000 mg/kg suhe snovi

(2) Ne velja za zasteklene odpadke
(3) Ne velja za obstojne zlitine
(4) TE po predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz 

sežigalnic in pri sosežigu odpadkov
(5) Ne velja za asfalt in bitumen
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2. Odpadek ima lastnost H13, če vrednosti parametrov 
izlužita ali v primeru tekočih odpadkov vsebnosti v 
odpadku presegajo naslednje vrednosti:

Sušilni ostanek 10.000 mg/l (1)

pH vrednost 6-13 (2)

Antimon 5 mg/l
Arzen 5 mg/l
Baker 10 mg/l
Barij 50 mg/l
Berilij 0,5 mg/l
Bor 100 mg/l
Cink 100 mg/l
Kadmij 0,5 mg/l
Kobalt 10 mg/l
Kositer 100 mg/l
Celotni krom 50 mg/l
Krom-šestvalentni 2 mg/l
Nikelj 50 mg/l
Vsota selena in telurja 5 mg/l
Srebro 5 mg/l
Svinec 10 mg/l
Talij 2 mg/l
Vanadij 20 mg/l
Živo srebro 0,05 mg/l
Amonijev dušik 1.000 mg/l
Nitritni dušik 30 mg/l
Celotni cianid 20 mg/l
Cianid-prosti 2 mg/l
Sulfid 20 mg/l
Fluorid 50 mg/l
Celotni ogljikovodiki 100 mg/l (3),(4)
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PAO 0,05 mg/l (4)

AOX 10 mg/l
Fenoli 100 mg/l

(1) Vrednost za tekoče odpadke je 30.000 mg/l
(2) Vrednost za tekoče odpadke je 2-11.5
(3) Za tla, ki so onesnažena z oljem in odpadke pri 

pridobivanju nafte je vrednost v izlužku 5 mg/l
(4) Centrifugiran izlužek

Opombe:

1. Pripis nevarnih lastnosti strupeno (in zelo strupeno), škodljivo, jedko, dražilno, rakotvorno, strupeno za razmnoževanje, mutageno in 
ekotoksično temelji na merilih, določenih v prilogi VI k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L 196, 16.8.1967, str. 1), kot to določa 
predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi.

2. Kadar je to ustrezno, se uporabljajo mejne vrednosti iz Prilog II in III k Direktivi 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem 
nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1), kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih 
snovi.

Preskusne metode

Metode, ki jih je treba uporabiti, so opisane v Prilogi V k Direktivi Sveta 67/548/EGS, kot to določa predpis, ki ureja razvrščanje, pakiranje 
in označevanje nevarnih snovi, in v ostalih ustreznih opombah CEN.
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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 R 1 

do R 10
R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R 

1 do R 11 ()

R13 Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R 1 do R 
12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 
()

                                                       
() To vključuje sežigalnice za predelavo trdnih komunalnih odpadkov samo takrat, kadar je njihova 
energetska učinkovitost enaka ali večja od:
– 0,60 za naprave, ki delujejo in imajo dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo pred 1. januarjem 

2009,
– 0,65 za obrate z dovoljenjem po 31. decembru 2008,
ki se določi z uporabo naslednje enačbe:

energetska učinkovitost = (Ep – (Ef + Ei))/(0.97 × (Ew + Ef))

v kateri:
– Ep pomeni letno proizvodnjo toplotne ali električne energije. Izračuna se z električno energijo, 

pomnoženo z 2.6, in toplotno energijo, proizvedeno za komercialno uporabo, pomnoženo z 1.1 
(GJ/leto)

– Ef pomeni energijo, dovedeno v sistem, iz goriv, ki prispevajo k proizvodnji pare, na leto (GJ/leto)
– Ew pomeni energijo, ki jo vsebujejo odpadki za obdelavo, izračunano z uporabo neto kalorične 

vrednosti odpadkov, na leto (GJ/leto)
– Ei pomeni dovedeno energijo, razen Ew in Ef, na leto(GJ/leto)
– 0,97 je faktor, ki predstavlja energetske izgube zaradi pepela iz kotla in rešetk ter sevanja. 

Ta enačba se uporablja v skladu z referenčnim dokumentom o najboljših razpoložljivih tehnikah za 
sežig odpadkov.

() To vključuje uplinjanje in pirolizo z uporabo sestavin kot so kemikalije.
() To vključuje čiščenje tal, katerega rezultat je predelava zemlje in recikliranje anorganskih gradbenih 
materialov.
() Če ni druge ustrezne R kode, lahko to vključuje predhodne postopke pred predelavo, vključno z 
predobdelavo, med drugim razgradnjo, razvrščanje, drobljenje, stiskanje, peletiranje, sušenje, mletje, 
kondicioniranje, ponovno pakiranje, ločevanje, spajanje ali mešanje pred izvajanjem kateregakoli 
postopka, označenega z R 1 do R 11.
() Začasno skladiščenje pomeni predhodno skladiščenje v skladu z 27. točko 3. člena te uredbe.
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PRILOGA 3

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 (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 D 1 do D 12

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 D 1 do D 12 (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 

D 1 do D 12 (

D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D 
1 do D 13

D15 Skladiščenje do katerega koli od postopkov, označenih z D 1 do D 14 (razen 
začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) (

                                                       
( Ta postopek je prepovedan z zakonodajo EU in mednarodnimi konvencijami.
( Če ni druge ustrezne kode D, lahko to vključuje predhodne postopke pred odstranjevanjem, vključno s 
predobdelavo, med drugim razvrščanje, drobljenje, stiskanje, peletiranje, sušenje, mletje, kondicioniranje 
ali ločevanje pred izvajanjem kateregakoli od postopkov, označenih z D1 do D12.
( Začasno skladiščenje pomeni predhodno skladiščenje v skladu z 27. točko 3. člena te uredbe.
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PRILOGA 4

KLASIFIKACIJSKI SEZNAM ODPADKOV

1. Odpadek se uvrsti v posamezno vrsto odpadkov iz klasifikacijskega seznama 
odpadkov:

a. Ugotovita se vir nastanka odpadka, naveden v skupinah odpadkov od 01 do 12 
a l i  17  do  20, in ustrezna šestmestna številčna oznaka odpadka (razen 
šestmestnih številčnih oznak v teh poglavjih, ki se končajo z 99). Posamezna 
proizvodna enota lahko uvrsti svoje dejavnosti kot vir nastanka odpadkov v več 
skupin odpadkov. Tako na primer proizvajalec avtomobilov poišče svoje 
odpadke v poglavjih 12 (odpadki iz oblikovanja in površinske obdelave kovin), 
11 (anorganski odpadki iz obdelave in površinske zaščite kovin) in 08 (odpadki 
sredstev za površinsko zaščito), odvisno od različnih korakov v procesu 
proizvodnje.

b. Opomba: Ločeno zbrana odpadna embalaža (vključno z mešanicami različnih 
embalažnih materialov) se uvrsti v skupino 15 01 in ne v skupino 20 01.

c. Če v skupinah odpadkov od 01 do 12 ali od 17 do 20 ni ustrezne oznake 
odpadka, je treba uporabiti skupine 13, 14 in 15.

d. Če tudi nobena od oznak odpadkov v skupinah 13, 14 in 15 ni ustrezna, se za 
določitev odpadka uporabi skupina 16.

e. Če odpadka ni niti v skupini 16, se za določitev odpadka uporabi oznaka, ki se 
konča z 99 (drugi tovrstni odpadki) iz tistega dela klasifikacijskega seznama, ki 
ustreza dejavnosti iz točke a.

2. Za potrebe tega seznama je 

a. nevarna snov katerakoli snov, ki je nevarna v skladu z zakonom o kemikalijah, 

b. težka kovina katerakoli spojina antimona, arzena, kadmija, kroma (VI), bakra, 
svinca, živega srebra, niklja, selena, telurja, talija in kositra, vključno s temi 
materiali v kovinski obliki, če so razvrščeni kot nevarne snovi.



Stran 50 od 92

PREGLED SKUPIN ODPADKOV

01 Odpadki iz iskanja, rudarjenja, dejavnosti kamnolomov, fizikalne in 
kemične predelave mineralnih surovin

02 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in 
ribištva, priprave in predelave hrane

03 Odpadki iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje ivernih plošč 
in pohištva, vlaknin, papirja in kartona

04 Odpadki iz industrije usnja, krzna in tekstilij

05 Odpadki iz rafinerij nafte, čiščenja zemeljskega plina in pirolize 
premoga

06 Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov

07 Odpadki iz organskih kemijskih procesov

08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe sredstev za 
površinsko zaščito (barve, laki in emajli), lepil, tesnilnih mas in 
tiskarskih barv

09 Odpadki iz fotografske industrije

10 Odpadki iz termičnih procesov

11 Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in drugih 
materialov; hidrometalurgija barvnih kovin

12 Odpadki iz postopkov oblikovanja ter fizikalne in mehanske 
površinske obdelave kovin in plastike

13 Oljni odpadki in odpadki tekočih goriv (razen jedilnih olj iz točk 05 in 
12)

14 Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini (razen 07 
in 08)

15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in 
zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje

16 Odpadki, ki niso navedeni drugje v klasifikacijskemu seznamu

17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z 
zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)

18 Odpadki iz zdravstva ali veterinarstva in/ali z njima povezanih 
raziskav (razen odpadkov iz kuhinj in restavracij, ki ne izhajajo 
neposredno iz zdravstva ali veterinarstva)

19 Odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, čistilnih naprav ter 
priprave pitne vode in vode za industrijsko rabo

20 Komunalni odpadki (gospodinjski in njim podobni odpadki iz 
trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter
javnega sektorja), vključno z ločenimi frakcijami
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01 ODPADKI IZ  ISKANJA, RUDARJENJA, DEJAVNOSTI  
KAMNOLOMOV, FIZIKALNE IN KEMIČNE PREDELAVE 
MINERALNIH SUROVIN

01 01 Odpadki iz pridobivanja mineralnih surovin

01 01 01 Odpadki iz pridobivanja kovinskih mineralnih surovin

01 01 02 Odpadki iz pridobivanja nekovinskih mineralnih surovin

01 03 Odpadki iz f izikalne in kemične predelave kovinskih 
mineralnih surovin

01 03 04* Kisla jalovina iz predelave sulfidne rude

01 03 05* Druga jalovina, ki vsebuje nevarne snovi

01 03 06 Jalovina, ki ni navedena pod 01 03 04 in 01 03 05

01 03 07* Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične 
predelave kovinskih mineralnih surovin 

01 03 08 Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 03 07

01 03 09 Rdeče blato iz proizvodnje glinice, ki ni navedeno pod 01 03 07

01 03 99 Drugi tovrstni odpadki

01 04 Odpadki iz fizikalne in kemične predelave nekovinskih 
mineralnih surovin

01 04 07* Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz fizikalne in kemične 
predelave nekovinskih mineralnih surovin 

01 04 08 Odpadni gramoz in drobir, ki nista navedena pod 01 04 07

01 04 09 Odpadni pesek in gline

01 04 10 Prašni in praškasti odpadki, ki niso navedeni pod 01 04 07

01 04 11 Odpadki iz predelave kalijeve in kamene soli, ki niso navedeni pod 
01 04 07

01 04 12 Jalovina in drugi odpadki iz pranja in čiščenja mineralnih surovin, 
ki niso navedeni pod 01 04 07 in 01 04 11

01 04 13 Odpadki pri rezanju in žaganju kamna, ki niso navedeni pod 01 04 
07

01 04 99 Drugi tovrstni odpadki

01 05 Mulji in drugi odpadki iz vrtanja
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01 05 04 Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja

01 05 05* Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo olja

01 05 06* Mulji in drugi odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi

01 05 07 Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo barit in niso navedeni pod 
01 05 05 in 01 05 06

01 05 08 Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo kloride in niso navedeni 
pod 01 05 05 in 01 05 06

01 05 99 Drugi tovrstni odpadki

02 ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, RIBOGOJSTVA, 
GOZDARSTVA, LOVA IN RIBIŠTVA, IZ PRIPRAVE IN 
PREDELAVE HRANE

02 01 Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, 
lova in ribištva

02 01 01 Mulji iz pranja in čiščenja

02 01 02 Odpadna živalska tkiva

02 01 03 Odpadna rastlinska tkiva

02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže)

02 01 06 Živalski iztrebki, urin in gnoj (tudi onesnažena slama) in ločeno 
zbrane odpadne vode, obdelane zunaj kraja nastanka

02 01 07 Odpadki iz gozdarstva

02 01 08* Agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

02 01 09 Agrokemični odpadki, ki niso navedeni pod 02 01 08

02 01 10 Odpadne kovine

02 01 99 Drugi tovrstni odpadki

02 02 Odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil 
živalskega izvora

02 02 01 Mulji iz pranja in čiščenja

02 02 02 Odpadna živalska tkiva

02 02 03 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 02 04 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

02 02 99 Drugi tovrstni odpadki
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02 03 Odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih 
olj ,  kakava, kave, čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz 
proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in iz 
fermentacije melase

02 03 01 Mulji iz pranja, čiščenja, lupljenja, centrifugiranja in ločevanja

02 03 02 Odpadni konzervansi

02 03 03 Odpadki iz ekstrakcij s topili

02 03 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 03 05 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

02 03 99 Drugi tovrstni odpadki

02 04 Odpadki iz proizvodnje sladkorja

02 04 01 Zemlja, ki ostane pri čiščenju in pranju sladkorne pese

02 04 02 Kalcijev karbonat, ki ne ustreza specifikaciji (saturacijski mulj)

02 04 03 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

02 04 99 Drugi tovrstni odpadki

02 05 Odpadki iz industrije mlečnih izdelkov

02 05 01 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 05 02 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

02 05 99 Drugi tovrstni odpadki

02 06 Odpadki iz pekarn in slaščičarn

02 06 01 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 06 02 Odpadni konzervansi

02 06 03 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

02 06 99 Drugi tovrstni odpadki

02 07 Odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač 
(razen kave, čaja in kakava)

02 07 01 Odpadki iz pranja, čiščenja in mehanskega drobljenja surovin

02 07 02 Odpadki iz destilacije žganih pijač

02 07 03 Odpadki iz kemijske obdelave
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02 07 04 Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo

02 07 05 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

02 07 99 Drugi tovrstni odpadki

03 ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA TER IZ 
PROIZVODNJE IVERNIH PLOŠČ IN POHIŠTVA, IZ VLAKNIN, 
PAPIRJA IN KARTONA

03 01 Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih 
plošč in pohištva

03 01 01 Odpadna lubje in pluta

03 01 04* Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki 
vsebujejo nevarne snovi

03 01 05 Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, les, delci plošč in furnir, ki 
niso navedeni pod 03 01 04

03 01 99 Drugi tovrstni odpadki

03 02 odpadna sredstva za zaščito lesa

03 02 01* Nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02* Klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03* Organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04* Anorganska sredstva za zaščito lesa

03 02 05* Druga sredstva za zaščito lesa, ki vsebujejo nevarne snovi

03 02 99 Druga sredstva za zaščito lesa

03 03 Odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in 
kartona

03 03 01 Odpadna lubje in les

03 03 02 Usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice) 

03 03 05 Mulji tiskarskih barv (deinking) iz recikliranja papirja

03 03 07 Mehansko ločeni rejekti (izvržki) iz papirne kaše odpadnega 
papirja in kartona

03 03 08 Odpadki iz sortiranja papirja in kartona, namenjenega za 
recikliranje

03 03 09 Odpadni apneni mulj
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03 03 10 Vlakninski rejekti (izvržki) in mulji vlaknin, polnil in premazov iz 
mehanske separacije

03 03 11 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 03 03 10

03 03 99 Drugi tovrstni odpadki

04 ODPADKI IZ INDUSTRIJE USNJA, KRZNA IN TEKSTILIJ

04 01 Odpadki iz industrije usnja in krzna

04 01 01 Mezdra in odpadni luženi cepljenec

04 01 02 Odpadki iz luženja

04 01 03* Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo topila, brez tekoče faze

04 01 04 Strojilna kopel, ki vsebuje krom

04 01 05 Strojilna kopel, ki ne vsebuje kroma

04 01 06 Blato, ki vsebuje krom, zlasti iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

04 01 07 Blato, ki ne vsebuje kroma, zlasti iz čiščenja odpadne vode na 
kraju nastanka

04 01 08 Odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom (ostružki, odrezki, 
brusilni prah)

04 01 09 Odpadki iz oplemenitenja in dodelave krzna in usnja

04 01 99 Drugi tovrstni odpadki

04 02 Odpadki iz industrije tekstilij

04 02 09 Odpadni sestavljeni materiali (impregniran tekstil, elastomeri, 
plastomeri)

04 02 10 Organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek)

04 02 14* Odpadki iz dodelave, ki vsebujejo organska topila

04 02 15 Odpadki iz dodelave, ki niso navedeni pod 04 02 14

04 02 16* Barvila in pigmenti, ki vsebujejo nevarne snovi

04 02 17 Barvila in pigmenti, ki niso navedeni pod 04 02 16

04 02 19* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

04 02 20 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 04 02 19
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04 02 21 Odpadna neobdelana tekstilna vlakna

04 02 22 Odpadna obdelana tekstilna vlakna

04 02 99 Drugi tovrstni odpadki

05 ODPADKI IZ RAFINERIJ NAFTE, ČIŠČENJA ZEMELJSKEGA 
PLINA IN PIROLIZE PREMOGA

05 01 Odpadki iz rafinerij nafte

05 01 02* Mulji iz razsoljevanja

05 01 03* Mulji z dna rezervoarjev

05 01 04* Kisli alkilni mulji

05 01 05* Razlitja nafte

05 01 06* Naftni mulji iz postopkov vzdrževanja obratov ali naprav 

05 01 07* Kisli katrani

05 01 08* Drugi katrani

05 01 09* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

05 01 10 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 05 01 09

05 01 11* Odpadki iz čiščenja goriv z lugi

05 01 12* Nafta, ki vsebuje kisline

05 01 13 Mulji iz grelcev kotlovne vode

05 01 14 Odpadki iz hladilnih kolon

05 01 15* Izrabljene filtrirne gline

05 01 16 Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplanja naftnih derivatov

05 01 17 Bitumen

05 01 99 Drugi tovrstni odpadki

05 06 Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01* Kisli katrani

05 06 03* Drugi katrani

05 06 04 Odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99 Drugi tovrstni odpadki
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05 07 Odpadki iz čiščenja in prevoza zemeljskega plina

05 07 01* Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02 Odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99 Drugi tovrstni odpadki

06 ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe kislin

06 01 01* Žveplova in žveplasta kislina

06 01 02* Klorovodikova kislina

06 01 03* Fluorovodikova kislina

06 01 04* Fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05* Dušikova in dušikasta kislina

06 01 06* Druge kisline

06 01 99 Drugi tovrstni odpadki

06 02 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe baz 
(lugov)

06 02 01* Kalcijev hidroksid

06 02 03* Amonijev hidroksid

06 02 04* Natrijev in kalijev hidroksid

06 02 05* Drugi lugi

06 02 99 Drugi tovrstni odpadki

06 03 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe soli ter 
njihovih raztopin in kovinskih oksidov

06 03 11* Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 13* Trdne soli in raztopine, ki vsebujejo težke kovine

06 03 14 Druge trdne soli in raztopine, ki niso navedene pod 06 03 11 in 06 
03 13

06 03 15* Kovinski oksidi, ki vsebujejo težke kovine

06 03 16 Drugi kovinski oksidi, ki niso navedeni pod 06 03 15
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06 03 99 Drugi tovrstni odpadki

06 04 Odpadki, ki vsebujejo kovine in niso navedeni pod 06 03

06 04 03* Odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04* Odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05* Odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99 Drugi tovrstni odpadki

06 05 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka

06 05 02* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

06 05 03 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 06 05 02

06 06 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
žveplovih kemikalij, kemijskih procesov  žvepla in iz procesov 
razžveplanja

06 06 02* Odpadki, ki vsebujejo nevarne sulfide

06 06 03 Odpadki, ki vsebujejo druge sulfide, ki niso navedeni pod 06 06 02

06 06 99 Drugi tovrstni odpadki

06 07 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
halogenov in kemijskih procesov halogenov

06 07 01* Elektrolizni odpadki, ki vsebujejo azbest

06 07 02* Aktivno oglje iz proizvodnje klora

06 07 03* Mulj barijevega sulfata, ki vsebuje živo srebro

06 07 04* Raztopine in kisline, npr. kontaktna kislina

06 07 99 Drugi tovrstni odpadki

06 08 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe silicija in 
silicijevih spojin

06 08 02* Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

06 08 99 Drugi tovrstni odpadki

06 09 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
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fosforjevih kemikalij in kemijskih procesov fosforja

06 09 02 Fosforna žlindra

06 09 03* Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki vsebujejo nevarne snovi 

06 09 04 Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija, ki niso navedeni pod 06 09 03

06 09 99 Drugi tovrstni odpadki

06 10 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
dušikovih kemikalij in kemijskih procesov dušika in iz 
proizvodnje umetnih gnojil

06 10 02* Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

06 10 99 Drugi tovrstni odpadki

06 11 Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in motnilcev

06 11 01 Odpadki iz reakcij na osnovi kalcija iz proizvodnje titanovega 
dioksida

06 11 99 Drugi tovrstni odpadki

06 13 Odpadki iz drugih anorganskih kemijskih procesov

06 13 01* Anorganski pesticidi, sredstva za zaščito lesa in drugi biocidi

06 13 02* Izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

06 13 03 Ogljik (industrijske saje)

06 13 04* Odpadki iz predelave azbesta

06 13 05* Saje (čad)

06 13 99 Drugi tovrstni odpadki

07 ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
osnovnih organskih kemikalij

07 01 01* Vodne pralne tekočine in matične lužnice

07 01 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 01 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 01 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
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07 01 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

07 01 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 01 11, 

07 01 99 Drugi tovrstni odpadki

07 02 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, 
sintetične gume in umetnih vlaken

07 02 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 02 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 02 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 02 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 02 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

07 02 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 02 11

07 02 13 Odpadna plastika

07 02 14* Odpadni aditivi, ki vsebujejo nevarne snovi

07 02 15 Odpadni aditivi, ki niso navedeni pod 07 02 14

07 02 16* Odpadki, ki vsebujejo nevarne silikone

07 02 17 Odpadki, ki vsebujejo silikone, ki niso navedeni pod 07 02 16

07 02 99 Drugi tovrstni odpadki

07 03 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
organskih barvil in pigmentov (razen 06 11)

07 03 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 03 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 03 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 03 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
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07 03 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

07 03 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 03 11

07 03 99 Drugi tovrstni odpadki

07 04 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
organskih pesticidov (razen 02 01 08 in 02 01 09), sredstev za 
zaščito lesa (razen 03 02) in drugih biocidov

07 04 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 04 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 04 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 04 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 04 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

07 04 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 04 11

07 04 13* Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 04 99 Drugi tovrstni odpadki

07 05 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe 
farmacevtskih proizvodov

07 05 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 05 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 05 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 05 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 05 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka
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07 05 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 05 11

07 05 13* Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

07 05 14 Trdni odpadki, ki niso navedeni pod 07 05 13

07 05 99 Drugi tovrstni odpadki

07 06 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe maščob, 
maziv, mil, pralnih sredstev, razkužil in kozmetike

07 06 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 06 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 06 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 06 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 06 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

07 06 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 06 11

07 06 99 Drugi tovrstni odpadki

07 07 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe čistih 
kemikalij in kemičnih izdelkov, ki niso navedeni drugje

07 07 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 07 03* Organska halogenirana topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice

07 07 07* Halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 07 08* Drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 07 09* Halogenirane filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 10* Druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 11* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

07 07 12 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 07 07 11

07 07 99 Drugi tovrstni odpadki
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08 ODPADKI  IZ  PROIZVODNJE,  PRIPRAVE,  DOBAVE IN  
UPORABE SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE, 
LAKI IN EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH 
BARV

08 01 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave, uporabe in 
odstranjevanja barv in lakov

08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge 
nevarne snovi

08 01 12 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni pod 08 01 11

08 01 13* Mulji barv ali lakov, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne 
snovi

08 01 14 Mulji barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 01 13

08 01 15* Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topila 
ali druge nevarne snovi

08 01 16 Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni pod 08 01 
15

08 01 17* Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki vsebujejo organska 
topila ali druge nevarne snovi

08 01 18 Odpadki iz odstranjevanja barv ali lakov, ki niso navedeni pod 08 
01 17

08 01 19* Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska 
topila ali druge nevarne snovi

08 01 20 Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedene 
pod 08 01 19

08 01 21* Odpadna sredstva za odstranjevanje barv ali lakov

08 01 99 Drugi tovrstni odpadki

08 02 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe drugih 
sredstev za površinsko zaščito (vključno s keramičnimi 
materiali)

08 02 01 Odpadna praškasta sredstva za površinsko zaščito

08 02 02 Vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 03 Vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 99 Drugi tovrstni odpadki
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08 03 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe tiskarskih 
barv

08 03 07 Vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08 Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 12* Odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 13 Odpadne tiskarske barve, ki niso navedene pod 08 03 12

08 03 14* Mulji tiskarskih barv, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 15 Mulji tiskarskih barv, ki niso navedeni pod 08 03 14

08 03 16* Odpadne raztopine za jedkanje

08 03 17* Odpadni tiskarski tonerji, ki vsebujejo nevarne snovi

08 03 18 Odpadni tiskarski tonerji, ki niso navedeni pod 08 03 17

08 03 19* Razpršena olja

08 03 99 Drugi tovrstni odpadki

08 04 Odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in 
tesnilnih mas (vključno z izdelki za impregniranje proti vlagi)

08 04 09* Odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali 
druge nevarne snovi

08 04 10 Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09

08 04 11* Mulji lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo organska topila ali druge 
nevarne snovi

08 04 12 Mulji lepil in tesnilnih mas, ki niso navedeni pod 08 04 11

08 04 13* Vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo 
organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 14 Vodni mulji, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki niso navedeni 
pod 08 04 13

08 04 15* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki 
vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

08 04 16 Odpadne vodne raztpine, ki vsebujejo lepila ali tesnilne mase, ki 
niso navedene pod 08 04 15

08 04 17* Olja smol (kolofonije)

08 04 99 Drugi tovrstni odpadki

08 05 Odpadki, ki niso navedeni drugje v 08

08 05 01* Odpadni izocianati
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09 ODPADKI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01 Odpadki iz fotografske industrije

09 01 01* Razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi

09 01 02* Razvijalci na vodni osnovi za off-set plošče 

09 01 03* Razvijalci na osnovi topil

09 01 04* Fiksirne raztopine

09 01 05* Belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06* Odpadki iz obdelave fotografskih odpadkov na kraju nastanka, ki 
vsebujejo srebro

09 01 07 Filmi in fotografski papir, ki vsebujejo srebro ali srebrove spojine

09 01 08 Filmi in fotografski papir, ki ne vsebujejo srebra ali srebrovih spojin

09 01 10 Fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

09 01 11* Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki so navedene pod 
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03

09 01 12 Fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami, ki niso navedene
pod 09 01 11

09 01 13* Odpadne vodne raztopine iz regeneracije srebra na kraju 
nastanka, ki niso navedene pod 09 01 06

09 01 99 Drugi tovrstni odpadki

10 ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

10 01 Odpadki iz elektrarn in drugih kurilnih naprav (razen 19)

10 01 01 Pepel, žlindra in kotlovni prah (razen kotlovskega prahu, ki je 
naveden pod 10 01 04)

10 01 02 Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog

10 01 03 Elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in neobdelan les

10 01 04* Elektrofiltrski pepel in kotlovski prah iz kurilnih naprav na olje

10 01 05 Trdni odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov z reakcijami na osnovi 
kalcija

10 01 07 Muljasti odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov z reakcijami na 
osnovi kalcija
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10 01 09* Žveplova kislina

10 01 13* Elektrofiltrski pepel iz sežiga emulgiranih ogljikovodikov

10 01 14* Pepel, žlindra in kotlovski prah, ki vsebujejo nevarne snovi, iz 
naprav za sosežig

10 01 15 Pepel, žlindra in kotlovski prah iz naprav za sosežig, ki niso 
navedeni pod 10 01 14

10 01 16* Elektrofiltrski pepel, ki vsebuje nevarne snovi, iz naprav za sosežig

10 01 17 Elektrofiltrski pepel iz naprav za sosežig, ki ni naveden pod 10 01 
16

10 01 18* Odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih plinov 

10 01 19 Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 01 
05, 10 01 07 in 10 01 18

10 01 20* Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz čiščenja odpadne vode na kraju 
nastanka

10 01 21 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 10 01 20

10 01 22* Vodni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja kotlov

10 01 23 Vodni mulji iz čiščenja kotlov, ki niso navedeni pod 10 01 22

10 01 24 Peski iz kurišč na lebdeči sloj

10 01 25 Odpadki iz skladiščenja in priprave goriva v elektrarnah na premog

10 01 26 Odpadki iz obdelave hladilne vode

10 01 99 Drugi tovrstni odpadki

10 02 Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01 Odpadki iz predelave žlindre

10 02 02 Nepredelana žlindra

10 02 07* Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, iz čiščenja odpadnih 
plinov

10 02 08 Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 
02 07

10 02 10 Valjarniška škaja

10 02 11* Odpadki, ki vsebujejo olja, iz obdelave hladilne vode

10 02 12 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 02 11

10 02 13* Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi iz čiščenja 
odpadnih plinov

10 02 14 Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni 
pod 10 02 13
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10 02 15 Drugi mulji in filtrne pogače

10 02 99 Drugi tovrstni odpadki

10 03 Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 02 Ostanki izrabljenih anod

10 03 04* Žlindra iz primarnega taljenja (beli posnemki)

10 03 05 Odpadni boksit

10 03 08* Solne žlindre iz sekundarnega taljenja

10 03 09* Črni posnemki iz sekundarnega taljenja

10 03 15* Posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive 
pline v nevarnih količinah

10 03 16 Posnemki, ki niso navedeni pod 10 03 15

10 03 17* Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 03 18 Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni 
pod 10 03 17

10 03 19* Prah iz odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 03 20 Prah iz odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 03 19

10 03 21* Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki vsebujejo 
nevarne snovi

10 03 22 Drugi delci in prah (tudi prah iz krogličnih mlinov), ki niso navedeni 
pod 10 03 21

10 03 23* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne 
snovi

10 03 24 Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 
03 23

10 03 25* Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo 
nevarne snovi

10 03 26 Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni 
pod 10 03 25

10 03 27* Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 03 28 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 03 27

10 03 29* Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki 
vsebujejo nevarne snovi

10 03 30 Odpadki iz obdelave solne žlindre in črnih posnemkov, ki niso 
navedeni pod 10 03 29

10 03 99 Drugi tovrstni odpadki
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10 04 Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01* Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 02* Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 04 03* Kalcijev arzenat

10 04 04* Prah iz odpadnih plinov

10 04 05* Drugi delci in prah

10 04 06* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 07* Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 09* Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 04 10 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 04 09

10 04 99 Drugi tovrstni odpadki

10 05 Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 01 Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 05 03* Prah iz odpadnih plinov

10 05 04 Drugi delci in prah

10 05 05* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 06* Mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 08* Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 05 09 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 05 08

10 05 10* Posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive 
pline v nevarnih količinah

10 05 11 Posnemki, ki niso navedeni pod 10 05 10

10 05 99 Drugi tovrstni odpadki

10 06 Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 01 Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 02 Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 06 03* Prah iz odpadnih plinov

10 06 04 Drugi delci in prah

10 06 06* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 07* Mulji in filrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 09* Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja
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10 06 10 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 06 09

10 06 99 Drugi tovrstni odpadki

10 07 Odpadki iz termične metalurgije srebra, zlata in platine

10 07 01 Žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 02 Posnemki iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 07 03 Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 04 Drugi delci in prah

10 07 05 Mulji in filrtne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 07* Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 07 08 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 07 07

10 07 99 Drugi tovrstni odpadki

10 08 Odpadki iz drugih termičnih procesov v metalurgiji barvnih 
kovin

10 08 04 Delci in prah

10 08 08* Solna žlindra iz primarnega in sekundarnega taljenja

10 08 09 Druge žlindre

10 08 10* Posnemki, ki so gorljivi, ali pa pri stiku z vodo sproščajo gorljive 
pline v nevarnih količinah

10 08 11 Posnemki, ki niso navedeni pod 10 08 10

10 08 12* Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo katran

10 08 13 Odpadki iz proizvodnje anod, ki vsebujejo ogljik in niso navedeni 
pod 10 08 12

10 08 14 Ostanki izrabljenih anod

10 08 15* Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 08 16 Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 08 15

10 08 17* Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo 
nevarne snovi

10 08 18 Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni 
pod 10 08 17

10 08 19* Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki vsebujejo olja

10 08 20 Odpadki iz obdelave hladilne vode, ki niso navedeni pod 10 08 19

10 08 99 Drugi tovrstni odpadki
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10 09 Odpadki iz livarn železa

10 09 03 Žlindra iz peči

10 09 05* Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo 
nevarne snovi

10 09 06 Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni 
pod 10 09 05

10 09 07* Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne 
snovi

10 09 08 Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 
10 09 07

10 09 09* Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 09 10 Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 09 09

10 09 11* Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 12 Drugi delci, ki niso navedeni pod 10 09 11

10 09 13* Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 14 Odpadna veziva, ki niso navedena pod 10 09 13

10 09 15* Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 09 16 Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso navedena pod 10 
09 15

10 09 99 Drugi tovrstni odpadki

10 10 Odpadki iz livarn barvnih kovin

10 10 03 Žlindra iz peči

10 10 05* Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo 
nevarne snovi

10 10 06 Odpadne neuporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni 
pod 10 10 05

10 10 07* Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki vsebujejo nevarne 
snovi

10 10 08 Odpadne uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 
10 10 07

10 10 09* Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebuje nevarne snovi

10 10 10 Prah iz čiščenja odpadnih plinov, ki ni naveden pod 10 10 09

10 10 11* Drugi delci, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 12 Drugi delci, ki niso navedeni pod 10 10 11

10 10 13* Odpadna veziva, ki vsebujejo nevarne snovi
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10 10 14 Odpadna veziva, ki niso navedena pod 10 10 13

10 10 15* Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki vsebujejo nevarne snovi

10 10 16 Odpadna sredstva za lociranje razpok, ki niso navedena pod 10 
10 15

10 10 99 Drugi tovrstni odpadki

10 11 Odpadki iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov

10 11 03 Odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 05 Delci in prah

10 11 09* Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki vsebuje 
nevarne snovi

10 11 10 Odpadna zmes iz priprave pred toplotno obdelavo, ki ni navedena 
pod 10 11 09

10 11 11* Odpadno steklo v obliki delcev in prahu, ki vsebuje težke kovine 
(npr. steklo katodnih cevi)

10 11 12 Odpadno steklo, ki ni navedeno pod 10 11 11

10 11 13* Mulj iz poliranja in mletja stekla, ki vsebuje nevarne snovi

10 11 14 Mulj iz poliranja in mletja stekla, ki ni naveden pod 10 11 13

10 11 15* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne 
snovi

10 11 16 Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 
11 15

10 11 17* Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo 
nevarne snovi

10 11 18 Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni 
pod 10 11 17

10 11 19* Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki 
vsebujejo nevarne snovi

10 11 20 Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso 
navedeni pod 10 11 19

10 11 99 Drugi tovrstni odpadki

10 12 Odpadki iz proizvodnje keramičnih izdelkov, opek, ploščic in 
gradbenih izdelkov

10 12 01 Odpadna zmes iz priprave pred žganjem

10 12 03 Delci in prah

10 12 05 Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov
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10 12 06 Zavržene forme

10 12 08 Odpadna keramika, opeka, ploščice in gradbeni izdelki (po žganju)

10 12 09* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne 
snovi

10 12 10 Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 
12 09

10 12 11* Odpadki iz glaziranja, ki vsebujejo težke kovine

10 12 12 Odpadki iz glaziranja, ki niso navedeni pod 10 12 11

10 12 13 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka 

10 12 99 Drugi tovrstni odpadki

10 13 Odpadki iz proizvodnje cementa, apna in sadre in izdelkov iz 
teh surovin

10 13 01 Odpadna zmes iz priprave pred žganjem

10 13 04 Odpadki iz kalcinacije in hidratacije apna

10 13 06 Delci in prah (razen 10 13 12 in 10 13 13)

10 13 07 Mulji in filtrne pogače iz čiščenja odpadnih plinov

10 13 09* Odpadki iz proizvodnje azbest-cementa, ki vsebujejo azbest

10 13 10 Odpadki iz proizvodnje azbest-cementa, ki niso navedeni pod 10 
13 09

10 13 11 Odpadki iz proizvodnje sestavljenih materialov (kompozitov) na 
osnovi cementa, ki niso navedeni pod 10 13 09 in 10 13 10

10 13 12* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo nevarne 
snovi

10 13 13 Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki niso navedeni pod 10 
13 12

10 13 14 Odpadni beton in odpadni mulj iz betona

10 13 99 Drugi tovrstni odpadki

10 14 Odpadki iz upepeljevalnic

10 14 01* Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov, ki vsebujejo živo srebro

11 ODPADKI IZ KEMIČNE OBDELAVE IN POVRŠINSKE ZAŠČITE 
KOVIN IN DRUGIH MATERIALOV; HIDROMETALURGIJA 
BARVNIH KOVIN
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11 01 Odpadki iz kemične obdelave in površinske zaščite kovin in 
drugih materialov (npr. galvaniziranje, cinkanje, luženje, 
jedkanje, fosfatiranje, alkalno razmaščevanje, anodizacija)

11 01 05* Kisline za luženje

11 01 06* Kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07* Lugi za luženje

11 01 08* Mulji iz fosfatiranja

11 01 09* Mulji in filtrne pogače, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 10 Mulji in filtrne pogače, ki niso navedeni pod 11 01 09

11 01 11* Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 12 Tekočine za izpiranje na vodni osnovi, ki niso navedene pod 11 01 
11

11 01 13* Odpadki iz razmaščevanja, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 14 Odpadki iz razmaščevanja, ki niso navedeni pod 11 01 13

11 01 15* Mulji in izcedne vode iz membran ali ionskih izmenjevalcev, ki 
vsebujejo nevarne snovi

11 01 16* Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalcev

11 01 98* Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 01 99 Drugi tovrstni odpadki

11 02 Odpadki iz procesov hidrometalurgije barvnih kovin

11 02 02* Mulji iz hidrometalurgije cinka (tudi jarosit in goethit)

11 02 03 Odpadki iz proizvodnje anod za vodne elektrolitske postopke

11 02 05* Odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 06 Odpadki iz hidrometalurgije bakra, ki niso navedeni pod 11 02 05

11 02 07* Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

11 02 99 Drugi tovrstni odpadki

11 03 Mulji in trdne snovi iz postopkov tempranja

11 03 01* Odpadki, ki vsebujejo cianide

11 03 02* Drugi odpadki

11 05 Odpadki procesov galvanizacije
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11 05 01 Surovi cink

11 05 02 Cinkov pepel

11 05 03* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

11 05 04* Izrabljena talina

11 05 99 Drugi tovrstni odpadki

12 ODPADKI IZ POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN FIZIKALNE IN 
MEHANSKE POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE

12 01 Odpadki iz oblikovanja in fizikalne in mehanske površinske 
obdelave kovin in plastike

12 01 01 Opilki in ostružki železa

12 01 02 Prah in delci železa

12 01 03 Opilki in ostružki barvnih kovin

12 01 04 Prah in delci barvnih kovin

12 01 05 Ostružki plastike

12 01 06* Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halogene (razen emulzij in 
raztopin)

12 01 07* Mineralna strojna olja, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in 
raztopin)

12 01 08* Strojne emulzije in raztopine, ki vsebujejo halogene

12 01 09* Strojne emulzije in raztopine, ki ne vsebujejo halogenov

12 01 10* Sintetična strojna olja

12 01 12* Izrabljeni voski in masti

12 01 13 Odpadki iz varjenja

12 01 14* Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 15 Strojni mulji, ki niso navedeni pod 12 01 14

12 01 16* Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi

12 01 17 Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16

12 01 18* Kovinski mulji iz brušenja, honanja in lepanja, ki vsebujejo olja

12 01 19* Lahko biorazgradljiva strojna olja

12 01 20* Izrabljena brusilna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne 
snovi

12 01 21 Izrabljena brusilna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni pod 
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12 01 20

12 01 99 Drugi tovrstni odpadki

12 03 Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in paro (razen 
11)

12 03 01* Vodne pralne tekočine

12 03 02* Odpadki iz razmaščevanja s paro

13 OLJNI ODPADKI IN ODPADKI TEKOČIH GORIV (razen jedilnih 
olj in olj iz poglavij 05, 12 in 19)

13 01 Odpadna hidravlična olja

13 01 01* Hidravlična olja, ki vsebujejo PCB1

13 01 04* Klorirane emulzije

13 01 05* Neklorirane emulzije

13 01 09* Mineralna klorirana hidravlična olja 

13 01 10* Mineralna neklorirana hidravlična olja

13 01 11* Sintetična hidravlična olja

13 01 12* Lahko biorazgradljiva hidravlična olja

13 01 13* Druga hidravlična olja

13 02 Odpadna motorna, strojna in mazalna olja

13 02 04* Mineralna klorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in 
mazalna olja 

13 02 05* Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in 
mazalna olja 

13 02 06* Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna 
olja

13 02 07* Lahko biorazgradljiva motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in 
mazalna olja

13 02 08* Druga motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

13 03 Odpadna olja za izolacijo in prenos toplote
                                                       
1 V tem seznamu se za opis pojma »PCB« uporablja opis iz predpisa, ki ureja odstranjevanje polikloriranih bifenilov 
in polikloriranih terfenilov.
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13 03 01* Olja za izolacijo ali prenos toplote, ki vsebujejo PCB

13 03 06* Mineralna klorirana olja za izolacijo in prenos toplote, ki niso 
navedena pod 13 03 01

13 03 07* Mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote 

13 03 08* Sintetična olja za izolacijo in prenos toplote

13 03 09* Lahko biorazgradljiva olja za izolacijo in prenos toplote

13 03 10* Druga olja za izolacijo in prenos toplote

13 04 Ladijska (kalužna) olja

13 04 01* Ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa

13 04 02* Ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih

13 04 03* Ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa

13 05 Vsebine iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 01* Trdne snovi iz peščenih komor in naprav za ločevanje olja in vode

13 05 02* Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 03* Mulji iz lovilcev olj

13 05 06* Olje iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 07* Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 08* Mešanice odpadkov iz peščenih komor in naprav za ločevanje olja 
in vode

13 07 Odpadki tekočih goriv

13 07 01* Kurilno olje in dizel

13 07 02* Bencin

13 07 03* Druga goriva, tudi mešanice

13 08 Drugi tovrstni oljni odpadki

13 08 01* Mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 08 02* Druge emulzije

13 08 99* Drugi tovrstni odpadki

14 ODPADNA ORGANSKA TOPILA, HLADILNA SREDSTVA IN 
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POTISNI PLINI (RAZEN 07 IN 08)

14 06 Odpadna organska topila, hladilna sredstva in potisni plini za 
formiranje pene/aerosolov

14 06 01* Klorofluoroogljiki, HCFC, HFC

14 06 02* Druga halogenirana topila in mešanice topil

14 06 03* Druga topila in mešanice topil

14 06 04* Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo halogenirana topila

14 06 05* Mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga topila

15 ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, 
FILTRIRNA SREDSTVA IN ZAŠČITNA OBLAČILA, KI NISO 
NAVEDENI DRUGJE

15 01 Embalaža (vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je 
komunalni odpadek)

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža

15 01 02 Plastična embalaža

15 01 03 Lesena embalaža

15 01 04 Kovinska embalaža

15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06 Mešana embalaža

15 01 07 Steklena embalaža

15 01 09 Embalaža iz tekstila

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi

15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. 
iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami

15 02 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila

15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni 
drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi 
snovmi

15 02 03 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki 
niso navedeni pod 15 02 02
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16 ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU

16 01 Izrabljena vozila iz različnih vrst transporta (vključno z 
mobilnimi stroji), odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil in 
vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08)

16 01 03 Izrabljene gume

16 01 04* Izrabljena vozila

16 01 06 Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge 
nevarne sestavine

16 01 07* Oljni filtri

16 01 08* Sestavine, ki vsebujejo živo srebro

16 01 09* Sestavine, ki vsebujejo PCB

16 01 10* Eksplozivne sestavine (npr. iz zračnih blazin)

16 01 11* Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest

16 01 12 Zavorne obloge, ki niso navedene pod 16 01 11

16 01 13* Zavorne tekočine

16 01 14* Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi

16 01 15 Tekočine proti zmrzovanju, ki niso navedene pod 16 01 14

16 01 16 Rezervoarji za utekočinjeni plin

16 01 17 Železne kovine 

16 01 18 Barvne kovine

16 01 19 Plastika

16 01 20 Steklo

16 01 21* Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 
16 01 13 in 16 01 14

16 01 22 Druge tovrstne sestavine

16 01 99 Drugi tovrstni odpadki

16 02 Odpadki iz električne in elektronske opreme

16 02 09* Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

16 02 10* Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena s PCB in ni 
navedena pod 16 02 09

16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, HCFC, HFC
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16 02 12* Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 02 13* Zavržena oprema, ki vsebuje nevarne sestavine2 in ni navedena 
pod 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zavržena oprema, ki ni navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* Nevarne sestavine, odstranjene iz zavržene opreme

16 02 16 Sestavine, odstranjene iz zavržene opreme, ki niso navedene pod 
16 02 15

16 03 Serije, ki ne ustrezajo opisom, in nerabljeni proizvodi

16 03 03* Anorganski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 04 Anorganski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 03

16 03 05* Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

16 03 06 Organski odpadki, ki niso navedeni pod 16 03 05

16 04 Odpadna razstreliva

16 04 01* Odpadno strelivo

16 04 02* Odpadni ognjemetni izdelki

16 04 03* Druga odpadna razstreliva

16 05 Plini v tlačnih posodah in zavržene kemikalije

16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

16 05 05 Plini v tlačnih posodah, ki niso navedeni pod 16 05 04

16 05 06* Laboratorijske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarne snovi ali jih 
vsebujejo, vključno z mešanicami laboratorijskih kemikalij

16 05 07* Zavržene anorganske kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih
snovi ali jih vsebujejo

16 05 08* Zavržene organske kemikalije, ki so sestavljene iz ali vsebujejo 
nevarne snovi 

16 05 09 Zavržene kemikalije, ki niso navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ali 
16 05 08

16 06 Baterije in akumulatorji

16 06 01* Svinčeve baterije

16 06 02* Nikelj-kadmijeve baterije
                                                       
2 Nevarne sestavine iz električne in elektronske opreme lahko vključujejo akumulatorje in baterije navedene pod 16 
06 in označene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo katodnih cevi in drugo aktivirano steklo ter podobno.



Stran 80 od 92

16 06 03* Baterije, ki vsebujejo živo srebro

16 06 04 Alkalne baterije (razen 16 06 03)

16 06 05 Druge baterije in akumulatorji

16 06 06* Ločeno zbrani elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07 Odpadki iz čiščenja transportnih in skladiščnih rezervoarjev 
in sodov (razen 05 in 13)

16 07 08* Odpadki, ki vsebujejo olje

16 07 09* Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi

16 07 99 Drugi tovrstni odpadki

16 08 Izrabljeni katalizatorji

16 08 01 Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, 
iridij ali platino (razen 16 08 07)

16 08 02* Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo nevarne prehodne kovine3 ali 
njihove spojine

16 08 03 Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo druge prehodne kovine ali 
njihove spojine, ki niso navedeni drugje

16 08 04 Izrabljeni tekoči katalizatorji iz katalitskega krekiranja (razen tistih, 
ki so navedeni pod 16 08 07)

16 08 05* Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo fosforjevo kislino

16 08 06* Izrabljene tekočine, uporabljene kot katalizatorji

16 08 07* Izrabljeni katalizatorji, onesnaženi z nevarnimi snovmi

16 09 Oksidanti

16 09 01* Permanganati, npr. kalijev permanganat

16 09 02* Kromati, npr. kalijev kromat, kalijev ali natrijev dikromat

16 09 03* Peroksidi, npr. vodikov peroksid

16 09 04* Drugi oksidanti, ki niso navedeni drugje

16 10 Vodne odpadne raztopine, namenjene za obdelavo v 
napravah zunaj kraja nastanka

                                                       
3 Prehodne kovine za potrebe te oznake odpadke so: skandij, vanadij, mangan, kobalt, baker, itrij, niobij, hafnij, 
volfram, titan, krom, železo, nikelj, cink, cirkonij, molibden in tantal. Te kovine ali njihove spojine so nevarne, če so 
klasificirane kot nevarne snovi. S klasifikacijo nevarnih snovi se določi, katere izmed teh prehodnih kovin in katere 
spojine prehodnih kovin so nevarne.
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16 10 01* Odpadne vodne raztopine, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 02 Odpadne vodne raztopine, ki niso navedene pod 16 10 01

16 10 03* Vodni koncentrati, ki vsebujejo nevarne snovi

16 10 04 Vodni koncentrati, ki niso navedeni pod 16 10 03

16 11 Odpadne obloge in materiali, odporni proti ognju

16 11 01* Izrabljene obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških 
procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi

16 11 02 Izrabljene obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških 
procesov na osnovi ogljika, ki niso navedeni pod 16 11 01

16 11 03* Druge obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških 
procesov, ki vsebujejo nevarne snovi

16 11 04 Druge obloge in materiali, odporni proti ognju, iz metalurških 
procesov ki niso navedeni pod 16 11 03

16 11 05* Obloge in material i ,  odporni proti ognju, iz nemetalurških 
procesov, ki vsebujejo nevarne snovi 

16 11 06 Obloge in material i ,  odporni proti ognju, iz nemetalurških 
procesov, ki niso navedeni pod 16 11 05

17 GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI IZ RUŠENJA OBJEKTOV 
(vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)

17 01 Beton, opeka, ploščice in keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Opeke

17 01 03 Ploščice in keramika

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki 
vsebujejo nevarne snovi

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 
17 01 06

17 02 Les, steklo in plastika

17 02 01 Les

17 02 02 Steklo

17 02 03 Plastika
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17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi 
onesnaženi

17 03 Bitumenske mešanice, premogov katran in izdelki iz katrana

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki

17 04 Kovine (vključno z zlitinami)

17 04 01 Baker, bron in medenina

17 04 02 Aluminij

17 04 03 Svinec

17 04 04 Cink

17 04 05 Železo in jeklo

17 04 06 Kositer

17 04 07 Mešanice kovin

17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge 
nevarne snovi

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10

17 05 Zemljina (vključno z zemeljskimi izkopi z onesnaženih 
območij), kamenje in izkopani material

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi

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

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne 
snovi

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 
05 07

17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih 
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vsebujejo

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08 Gradbeni material na osnovi sadre

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi 
snovmi

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01

17 09 Drugi gradbeni odpadki in ruševine

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo 
srebro

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo 
PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki 
vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo
PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani 
odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso 
navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

18 ODPADKI IZ ZDRAVSTVA ALI VETERINARSTVA IN/ALI Z 
NJIMA POVEZANIH RAZISKAV (razen odpadkov iz kuhinj in 
restavracij, ki ne izhajajo neposredno iz zdravstva ali 
veterinarstva)

18 01 Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive 
v humanem zdravstvu

18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03)

18 01 02 Deli teles in organov, tudi vrečke s krvjo in konzervirano krvjo 
(razen 18 01 03)

18 01 03* Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno 
ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 01 04 Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo 
posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju (na primer 
povoji, mavčne obloge, perilo, oblačila za enkratno uporabo, 
plenice)

18 01 06* Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo
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18 01 07 Kemikalije, ki niso navedene pod 18 01 06

18 01 08* Citotoksična in citostatična zdravila

18 01 09 Zdravila, ki niso navedena pod 18 01 08

18 01 10* Amalgamski odpadki iz zobozdravstva

18 02 Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri 
veterinarski dejavnosti

18 02 01 Ostri predmeti (razen 18 02 02)

18 02 02* Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno 
ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 03 Odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo ne zahtevajo 
posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju

18 02 05* Kemikalije, ki so sestavljene iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo

18 02 06 kemikalije, ki niso navedene pod 18 02 05

18 02 07* Citotoksična in citostatična zdravila

18 02 08 Zdravila, ki niso navedena pod 18 02 07

19 ODPADKI IZ NAPRAV ZA RAVNANJE Z ODPADKI, IZ 
ČISTILNIH NAPRAV IN IZ PRIPRAVE PITNE VODE IN VODE 
ZA INDUSTRIJSKO RABO

19 01 Odpadki iz sežiga ali pirolize odpadkov

19 01 02 Železo, izločeno iz ogorkov

19 01 05* Filtrna pogača iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 06* Tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in drugi tekoči odpadki 
na vodni osnovi

19 01 07* Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 01 10* Izrabljeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih plinov

19 01 11* Ogorki in žlindra, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 12 Ogorki in žlindra, ki niso navedeni pod 19 01 11

19 01 13* Pepel, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 14 Pepel, ki ni naveden pod 19 01 13

19 01 15* Kotlovski prah, ki vsebuje nevarne snovi

19 01 16 Kotlovski prah, ki ni naveden pod 19 01 15
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19 01 17* Odpadki iz pirolize, ki vsebujejo nevarne snovi

19 01 18 Odpadki iz pirolize, ki niso navedeni pod 19 01 17

19 01 19 Peski iz kurišč na lebdečo plast

19 01 99 Drugi tovrstni odpadki

19 02 Odpadki iz fizikalno-kemijskih obdelav odpadkov (vključno z 
odstranjevanjem kromatov, cianidov, nevtralizacijo)

19 02 03 Pomešani odpadki, sestavljeni samo iz odpadkov, ki niso označeni 
kot nevarni

19 02 04* Pomešani odpadki, v katerih je vsaj en odpadek označen kot 
nevaren

19 02 05* Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in vsebujejo 
nevarne snovi

19 02 06 Mulji, ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in niso navedeni 
pod 19 02 05

19 02 07* Olje in koncentrati iz separacije

19 02 08* Tekoči gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 09* Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 10 Drugi gorljivi odpadki, ki niso navedeni pod 19 02 08 in 19 02 09

19 02 11* Drugi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

19 02 99 Drugi tovrstni odpadki

19 03 Stabilizirani/utrjeni (soldificirani) odpadki4

19 03 04* Odpadki, označeni kot nevarni, delno stabilizirani5

19 03 05 Drugi stabilizirani odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 04

19 03 06* Utrjeni (soldificirani) odpadki, označeni kot nevarni

19 03 07 Drugi utrjeni (soldificirani) odpadki, ki niso navedeni pod 19 03 06

19 04 Vitrificirani odpadki in odpadki iz vitrifikacije

19 04 01 Vitrificirani odpadki

19 04 02* Pepel in drugi odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 04 03* Nevitrificirana trdna faza
                                                       
4 S stabilizacijo se s spremembo nevarnih lastnosti sestavin v odpadkih nevarni odpadki spremenijo v nenevarne. S 
soldifikacijo se z uporabo aditivov spremeni samo fizikalno stanje odpadka (npr. tekoče v trdno), ne spremenijo pa 
se kemijske lastnosti odpadka.
5 Odpadek je delno stabiliziran, če se po postopku stabilizacije, nevarne sestavine, ki se ne spremenijo popolnoma v 
nenevarne sestavine, lahko sproščajo v okolje v krajšem, srednjem ali daljšem obdobju.
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19 04 04 Tekoči odpadki na vodni osnovi iz priprave vitrificiranih odpadkov

19 05 Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov

19 05 01 Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih odpadkov

19 05 02 Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih odpadkov

19 05 03 Kompost, ki ne ustreza specifikaciji

19 05 99 Drugi tovrstni odpadki

19 06 Odpadki iz anaerobne obdelave trdnih odpadkov

19 06 03 Lužnica iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 04 Pregnito blato iz anaerobne obdelave komunalnih odpadkov

19 06 05 Lužnica iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih odpadkov

19 06 06 Pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in rastlinskih
odpadkov

19 06 99 Drugi tovrstni odpadki

19 07 Izcedne vode iz odlagališč

19 07 02* Izcedne vode iz odlagališč, ki vsebujejo nevarne snovi

19 07 03 Izcedne vode iz odlagališč, ki niso navedene pod 19 07 02

19 08 Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki niso 
navedeni drugje

19 08 01 Ostanki na grabljah in sitih

19 08 02 Odpadki iz peskolovov

19 08 05 Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda

19 08 06* Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 08 07* Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 08 08* Odpadki iz membranskih sistemov, ki vsebujejo nevarne snovi

19 08 09 Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki vsebujejo le 
jedilna olja in masti

19 08 10* Masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode, ki niso navedene 
pod 19 08 09

19 08 11* Blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki vsebuje 
nevarne snovi

19 08 12 Blato iz biološke obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni 
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navedeno pod 19 08 11

19 08 13* Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki vsebuje 
nevarne snovi

19 08 14 Blato iz druge obdelave tehnoloških odpadnih voda, ki ni 
navedeno pod 19 08 13

19 08 99 Drugi tovrstni odpadki

19 09 Odpadki iz priprave pitne ali tehnološke vode

19 09 01 Trdni odpadki iz primarnega filtriranja ter ostanki na grabljah in 
sitih

19 09 02 Mulji iz bistrenja vode

19 09 03 Mulji iz dekarbonacije

19 09 04 Izrabljeno aktivno oglje

19 09 05 Nasičene ali izrabljene smole ionskih izmenjevalnikov

19 09 06 Raztopine in mulji iz regeneracije ionskih izmenjevalnikov

19 09 99 Drugi tovrstni odpadki

19 10 Odpadki iz drobljenja (šrediranja) odpadkov, ki vsebujejo 
kovine

19 10 01 Odpadno železo in jeklo

19 10 02 Odpadne barvne kovine

19 10 03* Lahka šredrska frakcija in prah, ki vsebujeta nevarne snovi

19 10 04 Lahka šredrska frakcija in prah, ki nista navedena pod 19 10 03

19 10 05* Druge frakcije, ki vsebujejo nevarne snovi

19 10 06 Druge frakcije, ki niso navedene pod 19 10 05

19 11 Odpadki iz regeneracije olj

19 11 01* Izrabljene filtrirne zemlje

19 11 02* Kisli katrani

19 11 03* Odpadne vodne raztopine

19 11 04* Odpadki iz čiščenja goriva z lugi

19 11 05* Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebuje 
nevarne snovi

19 11 06 Blato iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki ni navedeno
pod 19 11 05
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19 11 07* Odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

19 11 99 Drugi tovrstni odpadki

19 12 Odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (npr. razvrščanje, 
drobljenje, stiskanje, peletiranje), ki niso navedeni drugje

19 12 01 Papir in karton

19 12 02 Železne kovine

19 12 03 Barvne kovine

19 12 04 Plastika in gume

19 12 05 Steklo

19 12 06* Les, ki vsebuje nevarne snovi

19 12 07 Les, ki ni naveden pod 19 12 06

19 12 08 Tekstil

19 12 09 Minerali (npr. pesek, kamenje)

19 12 10 Gorljivi odpadki (iz odpadkov pridobljeno gorivo)

19 12 11* Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave 
odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi

19 12 12 Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave 
odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11

19 13 Odpadki iz sanacije tal in podtalnice

19 13 01* Trdni odpadki iz sanacije tal, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 02 Trdni odpadki iz sanacije tal, ki niso navedeni pod 19 13 01

19 13 03* Mulji iz sanacije tal, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 04 Mulji iz sanacije tal, ki niso navedeni pod 19 13 03

19 13 05* Mulji iz sanacije podtalnice, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 06 Mulji iz sanacije podtalnice, ki niso navedeni pod 19 13 05

19 13 07* Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije 
podtalnice, ki vsebujejo nevarne snovi

19 13 08 Odpadne vodne raztopine in vodni koncentrati iz sanacije 
podtalnice, ki niso navedeni pod 19 13 07

20 KOMUNALNI ODPADKI (gospodinjski in njim podobni 
odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in 
drugih dejavnosti ter javnega sektorja), VKLJUČNO Z 
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LOČENIMI FRAKCIJAMI

20 01 Ločene frakcije (razen 15 01)

20 01 01 Papir in karton

20 01 02 Steklo

20 01 08 Biorazgradjivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

20 01 10 Oblačila

20 01 11 Tekstil

20 01 13* Topila

20 01 14* Kisline

20 01 15* Alkalije

20 01 17* Fotokemikalije

20 01 19* Pesticidi

20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike

20 01 25 Jedilno olje in maščobe

20 01 26* Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25

20 01 27* Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 28 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 
27

20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 30 Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29

20 01 31* Citotoksična in citostatična zdravila

20 01 32 Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31

20 01 33* Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 
16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te 
baterije in akumulatorje

20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33

20 01 35* Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne 
snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 236, 

20 01 36 Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 
01 21, 20 01 23 in 20 01 35

20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi

                                                       
6 Nevarne komponente iz električne in elektronske opreme lahko vključujejo akumulatorje in baterije, navedene pod 
16 06 in označene kot nevarne; živosrebrna stikala, steklo iz katodnih cevi in drugo aktivirano steklo ter podobno.
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20 01 38 Les, ki ni naveden pod 20 01 37

20 01 39 Plastika

20 01 40 Kovine

20 01 41 Odpadki iz čiščenja dimnikov

20 01 99 Drugi tovrstni odpadki

20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki

20 02 02 Zemlja in kamenje

20 02 03 Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi

20 03 Drugi komunalni odpadki

20 03 01 Mešani komunalni odpadki

20 03 02 Odpadki z živilskih trgov

20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest

20 03 04 Blato iz greznic

20 03 06 Odpadki iz čiščenja kanalizacije

20 03 07 Kosovni odpadki

20 03 99 Drugi tovrstni komunalni odpadki
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PRILOGA 5

PRIMERI UKREPOV ZA PREPREČEVANJE NASTAJANJA ODPADKOV 

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 na področju doseganja čistejših in manj potratnih 
proizvodov in tehnologij ter širjenje in uporaba rezultatov takšnih raziskav in razvoja.

3. Oblikovanje učinkovitih in pomembnih kazalcev obremenitev okolja, povezanih z 
nastajanjem odpadkov, katerih namen je prispevati k preprečevanju nastajanja 
odpadkov na vseh ravneh, od primerjave proizvodov na ravni Skupnosti prek ukrepanja 
lokalnih organov do nacionalnih ukrepov.

Ukrepi, ki lahko vplivajo na faze zasnove, proizvodnje in distribucije:

4. Spodbujanje okoljsko primerne zasnove (sistematična vključitev okoljskih vidikov v 
zasnovo proizvoda z namenom, da se izboljša okoljska učinkovitost proizvoda v 
njegovem celotnem življenjskem krogu).

5. Zagotavljanje informacij o tehnikah preprečevanja nastajanja odpadkov z 
namenom olajšati izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik v industriji.

6. Organizacija usposabljanja pristojnih organov v zvezi z vključitvijo zahtev za 
preprečevanje nastajanja 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 nastajanja odpadkov v napravah, ki ne sodijo
v okvir predpisa, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 
okolja večjega obsega. Takšni ukrepi po potrebi lahko vključujejo ocene ali operativne 
programe preprečevanja nastajanja odpadkov.

8. Uporaba kampanj za osveščanje ali zagotavljanje finančne pomoči, pomoči pri 
odločanju ali druge pomoči podjetjem. Takšni ukrepi so verjetno posebno učinkoviti, 
kadar so usmerjeni v majhna in srednje velika podjetja ter so jim prilagojeni in delujejo 
preko 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 nastajanja odpadkov ali izboljšajo potratne proizvode ali embalažo.
10. Spodbujanje verodostojnih sistemov za ravnanje z okoljem, vključno z EMAS in 
ISO 14001.

Ukrepi, ki lahko vplivajo na fazo potrošnje in uporabe:

11. Ekonomski instrumenti, kakršni so spodbude za čiste nakupe ali uvedba 
obveznega plačila potrošnikov za dani izdelek ali enoto embalaže, ki bi bila sicer 
zagotovljena brezplačno.
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12. Uporaba kampanj za osveščanje in obveščanje širše javnosti ali določene skupine 
potrošnikov.

13. Spodbujanje verodostojnih znakov za okolje.

14. Dogovori z industrijo, npr. uporaba združenj proizvodov, kot so tisti, ki se izvajajo v 
okviru integriranih politik do proizvodov, ali s prodajalci na drobno o razpoložljivosti 
informacij o preprečevanju nastajanja odpadkov in proizvodih, ki na okolje vplivajo manj 
škodljivo.

15. V okviru javnih in zasebnih naročil, vključitev okoljskih meril in meril za 
preprečevanje nastajanja odpadkov v javne razpise in pogodbe, v skladu s Priročnikom 
o okoljskih javnih naročilih, ki ga je dne 29. oktobra 2004 objavila Komisija.

16. Spodbujanje ponovne uporabe in/ali popravila ustreznih odvrženih proizvodov ali 
njihovih delov, zlasti z uporabo izobraževalnih, ekonomskih, logističnih ali drugih 
ukrepov, kot so denimo podpora pooblaščenim centrom in mrežam za popravilo in 
ponovno uporabo ali vzpostavitev takih centrov in mrež zlasti v gosto naseljenih regijah.
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