
RAVNANJE Z ODPADKI 
(povzročitelji, zbiralci, obdelovalci odpadkov) 

RECIKLIRANJE – VAROVANJE NARAVNIH VIROV

ODPADNI POLIMERI UTRJENI Z VLAKNI



Izdelki (proizvodi) iz polimerov utrjenih z vlakni

DEFINICIJE

• Polimeri utrjeni z vlakni – kompoziti utrjeni z vlakni – plastika 

utrjena z vlakni  ► fiber reinforced plastics (FRP)

• Polimeri utrjeni s steklenimi vlakni  ► glass fiber reinforced

plastics (GFRP)

• Polimeren matrix utrjen z različnimi vlakni (steklena, karbonska,..)

• Široka uporaba teh materialov 
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Odpadki iz FRP, GFRP / 1

in izdelki iz katerih ti odpadki izvirajo

• 07 02 13 – Odpadna plastika (odpadki iz PPDU plastike, sintetične gume in umetnih vlaken)

(npr. tkanina iz steklenih vlaken iz procesa zapolnitve kalupa – proizvodnja plastike)

• 12 01 05 – Drobci in ostružki plastike (odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske 
površinske obdelave kovin in plastike)

(npr. drobci in ostružki, ki nastajajo pri oblikovanju in obdelavi FRP – nadaljnji proces v   

proizvodnji končnega izdelka iz FRP – proizvodnja plastike)

• 15 01 05 – Sestavljena (kompozitna) embalaža (odpadna embalaža)

(npr. palete za pakiranje in transport izdelkov; druga transportna embalaža iz FRP)

• 16 01 04* – Izrabljena vozila

(iztrošena vozila, npr. čolni, letala, avtomobili, motorna kolesa, počitniške prikolice ipd.)

• 16 01 06 – Izrabljena vozila, ki ne vsebujejo niti tekočin niti drugih nevarnih sestavin

(iztrošena vozila, npr. čolni, letala, avtomobili, motorna kolesa, počitniške prikolice ipd.)
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Odpadki iz FRP, GFRP / 2

in izdelki iz katerih ti odpadki izvirajo

• 17 02 03 – Plastika (gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov)

(npr. različne vrste cevi; različne vrste iztrošenih rezervoarjev za pitno vodo, ali odpadno vodo;  

posode za obdelavo odpadne vode; rezervoarji za odplake; rezervoarji ali posode za 

skladiščenje različnih tekočin; komponente zamrzovalnih postrojenj; FRP paneli za strehe, 

ograje; FRP talni paneli; FRP armature za beton; FRP nosilci, podporniki, stropne viseče  

površine; kanalizacijske / cestne rešetke; prometna signalizacija; plavalni bazeni in podobna 

oprema; tobogani in druga oprema za otroška igrišča in vodni tobogani)

• 17 02 04* – Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi   
(gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov)

(npr. različne vrste cevi; različne vrste iztrošenih rezervoarjev za pitno vodo, ali odpadno vodo;  

posode za obdelavo odpadne vode; rezervoarji za odplake; rezervoarji ali posode za 

skladiščenje različnih tekočin; komponente zamrzovalnih postrojenj; FRP paneli za strehe, 

ograje; FRP talni paneli; FRP armature za beton; FRP nosilci, podporniki, stropne viseče  

površine; kanalizacijske / cestne rešetke; prometna signalizacija; plavalni bazeni in podobna 

oprema; tobogani in druga oprema za otroška igrišča in vodni tobogani)
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Odpadki iz FRP, GFRP / 3

in izdelki iz katerih ti odpadki izvirajo

• 19 12 04 – Plastika in guma (odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (kot so npr. sortiranje, 

drobljenje, stiskanje, peletiranje)

(odpadki iz procesa recikliranja, ki jih ni mogoče uporabiti v nadaljnji predelavi)

• 20 01 39 – Plastika (ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov)

(avtomobilski prtljažniki; tobogani in druga otroška oprema in vodni tobogani; plavalni bazeni in    

podobna oprema; FRP cevi za namakanje in drugi iztrošeni izdelki za namakanje)

• 20 03 07 – Kosovni odpadki (komunalni odpadki)

(športna oprema – npr. stare smuči, stari teniški loparji; avtomobilski prtljažniki; tobogani in 

druga otroška oprema in vodni tobogani; plavalni bazeni in podobna oprema; FRP cevi za 

namakanje in drugi iztrošeni izdelki za namakanje)
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ODPADKI – pravne podlage
Osnovne pravne podlage za ravnanje z odpadki

• Zakon 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, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 
21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1)

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) (skladna z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv) (Waste Framework Directive)

• Sklep komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z 
Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (seznam odpadkov po številkah)

• Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (Priloga III – lastnosti zaradi katerih so 
odpadki nevarni)

• Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19) (ima vpliv na skladiščenje odpadkov 
pri povzročiteljih, zbiralcih in obdelovalcih)

• Večje število specialnih uredb (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; Uredba o izrabljenih vozilih; Uredba 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; ….) 
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ODPADKI – definicije / 1

• Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora 
zavreči (5. točka, 3. člena ZVO-1)

• Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom  
uvrščen med nevarne odpadke (5.1. točka, 3. člena ZVO-1)

• Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podobni odpadek iz 
trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja 
(5.3. točka, 3. člena ZVO-1) 

• Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, 
vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja 
naprave za odstranjevanje odpadkov, ter delovanje osebe, ki z odpadki trguje ali jih 
posreduje (5.4. točka, 3. člena ZVO-1) 
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ODPADKI – definicije / 2

• Izvajalec obdelave odpadkov je predelovalec ali odstranjevalec odpadkov (4. točka, 3. člena 
Uredbe o odpadkih)

• Obdelava odpadkov so postopki predelave odpadkov ali odstranjevanja odpadkov, vključno s 
pripravo za predelavo ali odstranjevanje (10. točka, 3. člena Uredbe o odpadkih)

• Predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v 
katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge 
materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so pripravljeni za izpolnitev 
te funkcije; postopki predelave so navedeni v prilogi 2 Uredbe o odpadkih, pri čemer so vedno 
možni tudi drugi postopki predelave (18. točka, 3. člena Uredbe o odpadkih)

• Odstranjevanje je postopek, ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica postopka 
pridobivanje snovi ali energije; postopki odstranjevanja so navedeni v prilogi 1 Uredbe o 
odpadkih, pri čemer so možni tudi drugi postopki odstranjevanja (13. točka, 3. člena Uredbe o 
odpadkih)
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ODPADKI – definicije / 3

• Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov 
(to je izvirni povzročitelj), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s 
katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava odpadkov (17. točka, 3. člena Uredbe o odpadkih)

• Recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v 
proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen. Recikliranje vključuje tudi ponovno 
predelavo organskih snovi. Za recikliranje se ne šteje energetska predelava ali ponovna 
predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje (25. točka, 3. člena 
Uredbe o odpadkih)

• Zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim 
skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Pri predhodnem 
sortiranju se številka odpadka ne spremeni (30. točka, 3. člena Uredbe o odpadkih)

• Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame, potrdita 
oddajo in prevzem pošiljke odpadkov (2. točka, 3. člena Uredbe o odpadkih)
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ODPADKI – definicije / 4

• Oddaja odpadkov, je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom (11. točka, 3. 

člena Uredbe o odpadkih)

• 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 

(22. točka, 3. člena Uredbe o odpadkih)
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ODPADKI – definicije / 5

POSTOPKI PREDELAVE ODPADKOV (priloga 2 Uredbe o odpadkih)

R1 Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije 

R2 Pridobivanje topil/regeneracija 

R3 Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in 

drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

R4 Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin 

R5 Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov 

R6 Regeneracija kislin ali baz 

R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja 

R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev 

R9 Ponovno rafiniranje olja ali drugi načini ponovne uporabe olja 

R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje 

R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R10

R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11

R13 Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega 

skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 
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ODPADKI – definicije / 6

POSTOPKI ODSTRANJEVANJA ODPADKOV (priloga 1 Uredbe o odpadkih)

D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlaganje na odlagališčih itd.) 

D2 Obdelava v zemlji (npr. biološka razgradnja tekočih odpadkov ali muljev v tleh itd.) 

D3 Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov, ki se lahko črpajo, v vrtine, solne jaške ali naravno dana odlagališča itd.) 

D4 Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov ali muljev v jame, ribnike ali lagune itd.) 

D5 Posebej projektirano odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s pokrovom, ločene med seboj in od okolja, itd.) 

D6 Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane 

D7 Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno 

D8 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim koli 

od postopkov, označenih z D1 do D12

D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s 

katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.) 

D10 Sežiganje na kopnem 

D11 Sežiganje na morju 

D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik itd.) 

D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D12

D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D13

D15 Skladiščenje do katerega koli od postopkov, označenih z D1 do D14 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka 

odpadkov)
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PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI / 1

• Povzročitelj odpadkov mora odpadku dodeliti številko odpadka (razen v primeru prepuščanja 

odpadkov) (prvi odstavek 5. člena Uredbe o odpadkih)

• Odpadek katerega številka se konča z 99 je lahko samo nenevaren odpadek (drugi odstavek 5. 

člena Uredbe o odpadkih)

• Redčenje ali mešanje odpadkov, s čimer se zaradi uvrstitve nevarnega odpadka med 

nenevarne odpadke zniža začetna koncentracija nevarnih snovi pod mejo, pri kateri se odpadek 

opredeli kot nevaren, je prepovedano (četrti odstavek 5. člena Uredbe o odpadkih)

• Nevarne lastnosti odpadka iz priloge Uredbe 1357/2014/EU se ovrednotijo v skladu s 1. in 2. 

točko oddelka „Vrednotenje in razvrščanje“ iz priloge Odločbe 2000/532/ES (peti odstavek 5. 

člena Uredbe o odpadkih)
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PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI / 2

• Vrednotenje nevarnih lastnosti odpadkov ter vzorčenje odpadkov za njihovo ovrednotenje mora 
opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov po SIST EN ISO/IEC 17025 
(šesti odstavek 5. člena Uredbe o odpadkih)

• Če pristojni inšpektor dvomi o pravilnosti dodelitve številke odpadka, lahko odredi vzorčenje 
tega odpada in ovrednotenje njegovih nevarnih lastnosti (sedmi odstavek 5. člena Uredbe o 
odpadkih)

• Stranski proizvod je snov ali predmet, ki nastaja pri proizvodnji glavnega proizvoda in ni ostanek 
proizvodnje (odpadek), če je proizvajalec namerno spremenil proizvodni proces tako, da ima ta 
snov ali predmet določene tehnične lastnosti (6. člen Uredbe o odpadkih) 

• Prenehanje statusa odpadka – odpadki prenehajo biti odpadki šele po izvedeni predelavi v 
proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen ali v energijo – priprava odpadna na 
ponovno uporabo  ali recikliranje (prvi odstavek 8. člena Uredbe o odpadkih)
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PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI / 3

• Hierarhija ravnanja z odpadki – pri nadaljnjem ravnanju z odpadki, se upošteva kot prednostni vrstni 

red naslednja hierarhija ravnanja: 1) preprečevanje; 2) priprava za ponovno uporabo; 3) recikliranje; 4) 

drugi postopki predelave (npr. energetska predelava); 5) odstranjevanje   (9. člen Uredbe o odpadkih)

• Odpadke je prepovedano puščati v okolju in z njimi nenadzorovano ravnati (17. člen Uredbe o 

odpadkih) 

• Določene odpadke se mora ločeno zbirati (npr. papir, kovine, plastika in steklo in odpadke, za katere je 

vzpostavljen sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim  predpisom, ki ureja ravnanje s 

posameznim tokom odpadkov ali posamezno vrsto odpadkov (18. člena Uredbe o odpadkih)

• Imetnik odpadkov (izvirni povzročitelj odpadka ali drug imetnik odpadka) mora zagotoviti njihovo 

obdelavo, tako da jih: 1) obdela sam; 2) odda zbiralcu odpadkov; 3) odda izvajalcu obdelave 

odpadkov; 4) proda trgovcu z odpadki, če so ti odpadki nenevarni in če trgovec zagotovi njihovo 

obdelavo tako, da jih proda izvajalcu obdelave (prvi in drugi odstavek 24. člena Uredbe o odpadkih) 
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PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI / 4

• Z odpadki je potrebno ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in se ne škodi okolju, ter 

da ravnanje ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in živali (prvi odstavek 10. člena 

Uredbe o odpadkih)

• Ravnanje z odpadki ne sme povzročati čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi 

vonjavami (prvi odstavek 10. člena Uredbe o odpadkih)

• Ravnanje z odpadki ne sme povzročati škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan 

poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali predpisi, ki urejajo varovanje 

virov pitne vode (prvi odstavek 10. člena Uredbe o odpadkih)

• Ravnanje z odpadki ne sme povzročati škodljivih vplivov na krajino ali območja, na katerih je 

predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine  (prvi 

odstavek 10. člena Uredbe o odpadkih)
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PRAVILA RAVNANJA Z ODPADKI / 5

• Skladiščenje odpadkov (začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje, skladiščenje) se mora 
izvajati tako, da so izpolnjene zahteve za varovanje človekovega zdravja in varstva okolja (19. 
člen Uredbe o odpadkih)

• Odpadki morajo biti v vseh fazah ravnanja z njimi (skladiščenje, prevoz, zbiranje,…) opremljeni 
s podatki o nazivu in številki odpadka, nevarni odpadki pa tudi z napisom „nevarni odpadek“  
(20. člen Uredbe o odpadkih)

• Nevarne odpadke je prepovedano mešati z nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, 
kemične ali druge nevarne lastnosti, z drugimi odpadki ali snovmi ali materiali, vključno z 
mešanjem zaradi redčenja nevarnih snovi (prvi odstavek 21. člena Uredbe o odpadkih)

• Ne glede na zgoraj navedeno določbo, pa lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za 
obdelavo odpadkov dovoli mešanje različnih odpadkov, če so izpolnjene zahteve varovanja 
človekovega zdravja in okolja in se za postopek mešanja uporablja najboljše razpoložljive 
tehnike (tretji odstavek 21. člena Uredbe o odpadkih)
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Obveznosti povzročitelja odpadkov / 1

• Povzročitelj odpadkov mora imeti Načrt gospodarjenja z odpadki (NGO), če pri njemu v koledarskem 
letu nastane več kot 150 ton odpadkov ali več kot 200 kg nevarnih odpadkov (27. člen Uredbe o 
odpadkih)

• NGO mora vsebovati najmanj podatke o: količinah odpadkov po številkah odpadkov in predvidenih 
trendih njihovega nastajanja; opis ukrepov za preprečevanje odpadkov; opis načinov ravnanja z 
odpadki (začasno skladiščenje odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, oddaja ali prepuščanju odpadkov, 
obdelava odpadkov,…); opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in 
človekovo zdravje,…. (tretji odstavek 27. člena Uredbe o odpadkih)

• Izvirni povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi (po nastalih 
odpadkih, količinah odpadkov, kam jih oddaja,…) (28. člen Uredbe o odpadkih)

• Vodenje evidenc ni obvezno za: a) posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; 
b) pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, pri katerem v koledarskem letu ne 
nastanejo nevarni odpadki ali nastane manj kot 10 ton odpadkov, ali zaposluje manj kot 10 oseb (peti 
odstavek 28. člena Uredbe o odpadkih)
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Obveznosti povzročitelja odpadkov / 2

• Izvirni povzročitelj odpadkov mora do 31. marca tekočega leta, za preteklo koledarsko leto,  

ministrstvu predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (prvi odstavek 29. člena 

Uredbe o odpadkih)

• Izvirni povzročitelj odpadkov mora za predložitev poročila uporabiti informacijski sistem o 

ravnanju z odpadki (IS-odpadki); če ni registriran kot uporabnik informacijskega sistema, 

poročilo lahko predloži pisno ali elektronsko na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh 

Agencije Republike Slovenije z okolje (ARSO) ali Statističnega urada Republike Slovenije 

(SURS) (drugi odstavek 29. člena Uredbe o odpadkih)

• Poročanje ni obvezno za: a) posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; 

b) pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, pri katerem v koledarskem letu 

nastane manj kot 10 ton odpadkov ali manj kot 5 kg nevarnih odpadkov ali zaposluje manj kot 

10 oseb (sedmi odstavek 29. člena Uredbe o odpadkih)
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• Zbiralec odpadkov lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov 
(prvi odstavek 30. člena Uredbe o odpadkih) 

• Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, na vlogo vlagatelja–stranke, ki je lahko pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, izda ARSO

• Pogoji za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov (drugi odstavek 30. člena 
Uredbe o odpadkih) : 

– vlagatelj je v RS registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo
dejavnosti,

– vlagatelj je upravljavec enega ali več zbirnih centrov,

– vlagatelj razpolaga s sredstvi in opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,

– zbirni center izpolnjuje zahteve, določene z Uredbo o ravnanju z odpadki in predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v
okolje, ter predpisi, ki urejajo zbiranje posamezne vrste odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,

– vlagatelj zbira odpadke v skladu z zahtevami iz Uredbe o ravnanju z odpadki in predpisov, ki urejajo zbiranje posamezne vrste
odpadkov, če gre za zbiranje takih odpadkov,

– zbiranje ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje – prvi odstavek 10. člena,

– vlagatelj v zadnjih dveh letih od dneva vložitve zahteve ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov, na podlagi 3., 5. ali 6. 
točke četrtega odstavka 34. člena Uredbe o odpadkih.
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• Vloga za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora vsebovati naslednje podatke oz. dokumente 

(prvi in drugi odstavek 31. člena Uredbe o odpadkih) 
– ime in naslov oz. firma in sedež, dejavnost in matična številka vlagatelja,

– številke odpadkov, ki jih vlagatelj namerava zbirati,

– skupna količina odpadkov in skupna količina nevarnih odpadkov, ki jih vlagatelj namerava zbirati,

– priložen mora biti Načrt zbiranja odpadkov,

– priloženo mora biti dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec zbirnega centra, in dokazilo o posesti zbirnega centra, če ni

njegov lastnik.

• ARSO izda potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v primeru popolne vloge in jasnih 

vsebin vloge

• Obrazec vloge za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, je dostopen na 

spletnih straneh ARSO:

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/VLOGA_ZBIRANJE_ODPADKOV.xlsm
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• Načrt zbiranja odpadkov mora vsebovati najmanj naslednje podatke (prvi odstavek 32. člena Uredbe o 
odpadkih): 

– številke odpadkov, ki jih bo vlagatelj zbiral in njihov izvor,

– največjo skupno količino odpadkov in največjo skupno količino nevarnih odpadkov, ki jih je mogoče hkrati predhodno skladiščit i v zbirnem 
centru, glede na njegovo zmogljivost,

– opis načina prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov,

– podatke o sredstvih in opremi, s katerimi bo prevzemal odpadke,

– kraj zbirnega centra z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke ali številke stavbe iz registra nepremičnin,

– opis  predhodnega skladiščenja odpadkov,

– opis pričakovanih vplivov na okolje in človekovo zdravje (10. člena Uredbe o odpadkih) ter ukrepov za izpolnitev zahtev določenih s predpisi, 
ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje ali zbiranje posamezne vrste odpadkov,

– opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri predhodnem skladiščenju odpadkov (19. 
člen Uredbe o odpadkih),

– opis ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic, če gre za zbiranje nevarnih odpadkov,

– opis oddajanja zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje (upoštevanje hierarhije ravnanj z odpadki),

– opis nadzora nad masnim tokom odpadkov, ki se bodo zbrali,

– program izobraževanja o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi za ossebe, ki prevzemajo, predhodno sortirajo on predhodno 
skladiščijo nevarne odpadke, ali podatke o drugačnem načinu izobraževanja teh oseb, če gre za zbiranje nevarnih odpadkov.

• Če vlagatelj razpolaga z več zbirnimi centri, mora načrt zbiranja odpadkov vsebovati zahtevane 
podatke za vsak zbirni center posebej (drugi odstavek 32. člena Uredbe o odpadkih):
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• ARSO v potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov določi (prvi odstavek 33. člena Uredbe 

o odpadkih): 
– številke odpadkov, ki jih zbiralec lahko zbira,

– skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih odpadkov, ki jih zbiralce lahko hkrati predhodno skladišči v vsakem 

zbirnem centru, glede na njegovo zmogljivost,

– kraj oz. kraje zbirnih centrov, vključno s šifro in imenom katastrske občine ter parcelno številko ali številko stavbe iz registra 

nepremičnin.

• Zbiralec mora ARSO obvestiti o spremembah pri zbiranju odpadkov – vložiti vlogo (sprememba 

imena ali naslova, sprememba v Načrtu zbiranja odpadkov, spremembe lokacije zbirnega 

centra… (34. člen Uredbe o odpadkih)

• ARSO izda spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, v primeru popolne 

vloge in jasnih vsebin vloge (tretji odstavek 34. člena Uredbe o odpadkih)
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• Zbiralec odpadkov mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, s podatki o številkah odpadkov in 

količinah odpadkov,… (prvi odstavek 36. člena Uredbe o odpadkih)

• Zbiralec odpadkov mora do najkasneje 31. marca tekočega leta, za preteklo koledarsko leto, na 

ARSO predložiti poročilo o zbiranju odpadkov – z vrsto podatkov (prvi odstavek 37. člena 

Uredbe o odpadkih)

• Zbiralec odpadkov mora za predložitev poročila o zbiranju odpadkov uporabiti informacijski 

sistem o ravnanju z odpadki (IS-odpadki) (drugi odstavek 37. člena Uredbe o odpadkih)
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• Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za predelavo 

odpadkov ali odstranjevanje odpadkov, v skladu z ZVO-1 (82. člen ZVO-1 in prvi odstavek 38. člena 

Uredbe o odpadkih) 

• Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obdelavo odpadkov (→ za predelavo odpadkov ali za 

odstranjevanje odpadkov) na vlogo vlagatelja – stranke, ki je lahko pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, izda ARSO

• Pogoji za pridobitev OVD za obdelavo odpadkov (drugi odstavek 38. člena Uredbe o odpadkih) : 
– vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,

– vlagatelj je upravljavec naprave za obdelavo odpadkov ali jo bo gradil, če je ta naprava za obdelavo potrebna,

– v zvezi z obratovanjem naprave za obdelavo odpadkov so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz 

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

– predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena te uredbe,

– energetska predelava poteka v napravi za obdelavo odpadkov z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, če se vloga nanaša na sežig ali 

sosežig odpadkov z energetsko predelavo,  in

– vlagatelju v zadnjih dveh letih pred dnevom vložitve zahteve ni bilo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odvzet OVD za predelavo ali 

odstranjevanje odpadkov.
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• Vloga za pridobitev OVD za obdelavo odpadkov mora vsebovati naslednje podatke oz. 

dokumente (prvi in drugi odstavek 39. člena Uredbe o odpadkih) 
– ime in naslov oz. firma in sedež, dejavnost in matična številka vlagatelja,

– številke odpadkov in količine odpadkov, ki se bodo obdelovali,

– postopek in metoda obdelave,

– kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke ali številke stavbe iz registra nepremičnin,

– o napravi za obdelavo odpadkov, če je ta za obdelavo potrebna, vključno z njeno zmogljivostjo,

– priložen mora biti Načrt ravnanja z odpadki,

– priloženo mora biti dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave za obdelavo odpadkov, oziroma dokazilo o posesti 

naprave za obdelavo odpadkov, če ni njen lastnik, če je naprava za obdelavo potrebna,

– priložena morajo biti dokazila, določena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje.

• ARSO izda OVD v primeru popolne vloge in jasnih vsebin vloge

• Obrazec vloge za pridobitev OVD z obdelavo odpadkov je dostopen na spletnih straneh ARSO:

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/obrazec_vloge_ovd.xlsm
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Načrt ravnanja z odpadki mora vsebovati najmanj naslednje podatke (prvi odstavek 40. člena 
Uredbe o odpadkih):

– številke odpadkov, količine in izvor odpadkov, ki jih vlagatelj namerava obdelovati,

– kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke ali številke stavbe iz registra nepremičnin,

– opis načina prevzemanja odpadkov pri imetnikih odpadkov, vključno s podatki o sredstvih in opremi, s katerimi bo prevzemal odpadke, če vlagatelj razpolaga 
s sredstvi in opremo za prevzem in prevoz odpadkov,

– opis postopkov preverjanja odpadkov pred obdelavo,

– podatke o postopku in metodi obdelave, vključno z njunim opisom,

– podatke o vrsti in zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov, če je za obdelavo potrebna, številu obratovalnih ur te naprave na leto in uporabljenih 
tehnologijah,

– stopnjo energetske učinkovitosti naprave za obdelavo odpadkov, če se vloga nanaša na pridobitev OVD za sežig ali sosežig odpadkov z energetsko 
predelavo,

– podatke o produktih obdelave, vključno s številkami odpadkov, če gre za odpadke, in možnostih njihove nadaljnje uporabe,

– številke odpadkov in deleže preostankov odpadkov po obdelavi glede na količine vhodnih odpadkov in opis nadaljnjega ravnanja z njimi,

– opis načina skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej, 

– zmogljivost objekta ali objektov za skladiščenje odpadkov pred obdelavo in po njej,

– opis ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje pri skladiščenju odpadkov v skladu z 19. členom Uredbe o 
odpadkih in z vidika zahtev 10. člena Uredbe o odpadkih,

– opis pričakovanih vplivov obdelave odpadkov na okolje in človekovo zdravje z vidika zahtev 10. člena Uredbe o odpadkih, zlasti glede emisij snovi v zrak, 
vode ali tla, emisij vonjav ter emisij hrupa,

– podatke o pričakovanih emisijah nevarnih snovi v zrak ali vode, če gre za obdelavo nevarnih odpadkov,

– opis ukrepov za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto 
odpadkov ali posamezni postopek obdelave,

– opis ukrepov za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic,

– podatke o izvajanju obratovalnega monitoringa, če je ta določen s predpisi, ki urejajo obratovalni monitorig, in morebitnih drugih oblikah nadzora nad 
obremenjevanjem okolja  ter   

– opis ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave.
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ARSO v OVD za obdelavo odpadkov določi (41. člen Uredbe o odpadkih):

– številke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo in njihov izvor,

– skupno količino odpadkov, ki se letno lahko obdelajo,

– skupno količino nevarnih odpadkov, ki se letno lahko obdelajo,

– postopek in metodo obdelave, vključno z njunim opisom,

– kraj obdelave z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke ali številke stavb iz registra nepremičnin,

– skupno količino odpadkov in skupno količino nevarnih odpadkov, ki se lahko hkrati skladiščijo glede na zmogljivost objekta al i objektov za 
skladiščenje,

– produkte obdelave, vključno s številkami odpadkov, če gre za odpadke,

– zahteve v zvezi z ravnanjem s produkti obdelave, če gre za odpadke,

– številke odpadkov preostankov odpadkov po obdelavi odpadkov,

– zahteve glede ravnanja s preostanki odpadkov po obdelavi,

– zahteve glede prevzemanja odpadkov, če bo vlagatelj sam prevzemal odpadke pri imetnikih odpadkov,

– zahteve glede skladiščenja odpadkov pred obdelavo in po njej,

– tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave za obdelavo odpadkov, zlasti ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov 
na okolje in človekovo zdravje v skladu z zahtevami 10. člena Uredbe o odpadkih, če je za obdelavo odpadkov potrebna naprava,

– ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi obdelave, če za obdelavo odpadkov 
naprava ni potrebna,

– ukrepe za primer okoljske nesreče in omejitev njenih posledic, 

– stopnjo energetske učinkovitosti naprave za obdelavo odpadkov, če se OVD nanaša na sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo,

– obseg in vsebino obratovalnega monitoringa, če je ta določen s predpisi, ki urejajo obratovalni monitorig, in morebitne druge oblike nadzora 
nad obremenjevanjem okolja    in

– zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave, če je to določeno s predpisi, ki urejajo 
posamezen način obdelave.
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• Izvajalec obdelave odpadkov mora ARSO obvestiti o vseh spremembah pri obdelavi odpadkov 

in vložiti vlogo za spremembo OVD (77. člen in 85. člen ZVO-1)

• ARSO izda spremembo OVD v primeru popolne vloge in jasnih vsebin vloge

• Obdelovalec odpadkov mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov – z vrsto podatkov (44. člen 

Uredbe o odpadkih)

• Obdelovalec odpadkov mora do najkasneje 31. marca tekočega leta, za preteklo koledarsko 

leto, na ARSO predložiti poročilo o obdelavi odpadkov – z vrsto podatkov (prvi odstavek 45. 

člena Uredbe o odpadkih)

• Obdelovalec odpadkov mora za predložitev poročila o obdelavi odpadkov uporabiti informacijski 

sistem o ravnanju z odpadki (IS-odpadki) (drugi odstavek 45. člena Uredbe o odpadkih)
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