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Nekoč …

• Zakon o ravnanju z odpadki (Ur.l. SRS, št.  8/1978)

• Dogovor o temeljih za urejanje in zbiranje koristnih odpadkov in 
njihove predelave v sekundarne surovine (Ur. l. SFRJ, št. 26/1982)

• Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
(Ur.l. SRS, št. 20/1986)



Krožno gospodarstvo - Nekoč

• 2. odstavek 6. člena zakona o ravnanju z odpadki (Ur.l. SRS, št.
8/1978),

„Ravnanje z odpadki obsega vračanje odpadkov v proizvodne procese in
naravna presnavljanja“



Krožno gospodarstvo - Danes



Stranski proizvod

Države članice določijo ukrepe, ki zagotavljajo, da je možno snov ali predmet, ki nastane pri
proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta,  
opredeliti kot stranski proizvod in ne kot odpadek, če so izpolnjeni sledeči pogoji:

(a) nadaljnja uporaba snovi ali predmeta je zagotovljena; 

(b) snov ali predmet se lahko neposredno uporabi brez kakršne koli nadaljnje obdelave, 
razen običajnih industrijskih postopkov;

(c) snov ali predmet se proizvaja kot sestavni del proizvodnega proces; in

(d) snov ali predmet izpolnjuje zahteve določene s predpisi, ki urejajo proizvode, varstvo
okolja in varovanje človekovega zdravja, njegova nadaljnja uporaba pa ne bo škodljivo
vplivala na okolje in človekov zdravje. 

V zadnji spremembi direktive o odpadkih je zapisano, da Komisija sprejme izvedbene akte s 
katerimi določi podrobna merila za uporabo statusa stranskega proizvoda, pri čemer bi 
morala nameniti prednost ponovljivim praksam industrijske simbioze



Prenehanje statusa odpadka

Države članice določijo ukrepe, ki zagotavljajo, da odpadki po izvedenem 
postopku reciklaže ali druge vrste predelave niso več opredeljeni kot 
odpadki, če so izpolnjeni sledeči pogoji
a) snov ali predmet se običajno uporablja za določene namene
(b) za snov ali predmet obstaja trg ali povpraševanje;
(c) snov ali predmet izpolnjuje tehnične zahteve za določene namene ter 
izpolnjuje zahteve obstoječe zakonodaje in standarde, ki veljajo za proizvode; 
in
(d) uporaba snovi ali predmeta ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva 
na okolje in zdravje ljudi.
Pogoji po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo 
vse možne škodljive okoljske vplive snovi ali predmeta.



Prenehanje statusa odpadka
Pogoji po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse 
možne škodljive okoljske vplive snovi ali predmeta.
Komisija spremlja določevanje nacionalnih meril o prenehanju statusa odpadka, 
in vrednoti potrebo po oblikovanju enotnih tovrstnih meril na ravni Skupnosti.  
Do zdaj so bila potrjena enotna skupna merila na ravno Skupnosti za:
• Odpadno železo, jeklo in aluminij  
• Odpadno steklo in
• Odpadni baker 
V zadnji spremembe direktive o odpadkih je zapisano, da Komisija določi 
podrobna merila za uporabo prenehanje statusa odpadka. Specifična merila za 
prenehanje statusa odpadka so predvidena vsaj za agregate, papir, pnevmatike 
in tekstil. Prenehanje statusa odpadka je lahko doseženo le, če snovi ali 
predmeti izpolnjujejo ustrezne zahteve, ki veljajo za proizvode. Pravila za 
prenehanje statusa odpadka se lahko določijo v posebni zakonodaji za proizvode



Navodila komisije

• Bodo temeljila na sodni praksi:
• Primer Palin Granit Oy

• AvestaPolarit Chrome Oy

Guidelines on the interpretation of key provisions of Directive 
2008/98/EC on waste



Zasipanje

• Pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se primerni nenevarni 
odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih 
izkopavanja ali za inženirske namene pri urejanju krajine. Odpadki, 
uporabljeni za zasipanje, morajo nadomestiti neodpadne materiale, 
biti primerni za prej omenjene namene in omejeni na količino, ki je 
nujno potrebna za uresničitev teh namenov;  

Člen 3, točka 17.a, opredelitev pojmov krovne direktive o odpadkih

















Hvala za pozornost!

antonija.cerar@gzs.si

01 58 98 196

Prijava na mesečne okoljskE-novice: 
https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/vsebina/Prijava-

mailing

E-Novice o krožnem gospodarstvu:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco
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