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Smernice, ki jim morate slediti
Evropska komisija je objavila tehnične smernice o razvrščanju odpadkov, ki 

zagotavljajo pojasnila o pravilnem razvrščanju odpadkov, glede na veljavno 

zakonodajo in smernice različnih držav članic EU.
Antonija Božič Cerar, Služba za varstvo okolja GZS
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Ko se imetnik odloči, da je določena snov ali pred-

met odpadek, mora slediti zahtevam zakonodaje o 

odpadkih, začenši s pravili za razvrščanje odpadkov. 

Razvrščanje odpadkov kot nevarnih ali nenevarnih 

in zlasti razumevanje, kdaj in pod katerimi pogoji je 

treba odpadke šteti za nevarne, je ključna odločitev 

v celotni verigi ravnanja z odpadki od nastanka do 

končne obdelave. 

Evropska komisija je 9. aprila letos v uradnem listu 

EU objavila tehnične smernice o razvrščanju odpadkov. 

Kdo odloča, ali je odpadek nevaren ali nenevaren?

V skladu s tehničnimi smernicami mora pri vredno-

tenju odpadka z vidika nevarnosti njegov imetnik 

najprej preveriti evropski seznam odpadkov, ki 

zagotavlja dodatne določbe za vrednotenje nevarnih 

lastnosti in razvrščanje odpadkov. Vsak odpadek  v 

seznamu je opremljen z eno od treh vrst dodatnih 

oznak, in sicer absolutno nevaren odpadek, absolutno 

nenevaren odpadek in zrcalni odpadek.

Odpadki, ki so označeni kot absolutno nevarni 

odpadki, ne morejo biti razvrščeni kot nenevarni 

odpadki in so nevarni brez nadaljnjega vrednotenja.

Odpadki, ki so označeni kot absolutno nene-

varni odpadki, ne morejo biti razvrščeni kot 

nevarni odpadki in so nenevarni brez nadaljnjega 

vrednotenja.

Odpadki, ki so označeni kot zrcalni, so lahko 

odpadki iz istega vira, ki so v seznamu odpadkov 

označeni kot nevarni ali kot nenevarni, odvisno od 

posameznega primera in sestave odpadka. 

Na spremembo razvrščanja med absolutno 

nevarne ali nenevarne odpadke sam imetnik oziroma 

posamezno podjetje nima vpliva, saj ima le država 

članica pristojnost odločiti, da bo odpadek, ki je 

označen kot nevaren, obravnavala kot nenevaren in 

obratno. Država članica mora uradno obvestiti komi-

sijo o vseh morebitnih tovrstnih odločitvah.

Ali veljajo dodatne zahteve za ravnanje z 

nevarnimi odpadki?

Kadar je odpadek pravilno razvrščen kot nevaren, 

začnejo veljati številne pomembne obveznosti glede 

označevanja in pakiranja, pa tudi glede sledljivosti in 

obdelave.

Slovenska uredba o odpadkih med drugim 

za nevarne odpadke, ki niso mešani komunalni 

odpadki, določa:

•  da morajo ti odpadki pri začasnem skladiščenju, 

zbiranju, prevažanju in skladiščenju biti opremljeni 

s podatki o nazivu in številki odpadka in napisom 

»nevarni odpadek«;

•  da morajo biti nevarni odpadki pri začasnem 

skladiščenju, zbiranju, prevažanju in skladiščenju 

shranjeni v posodah, rezervoarjih, zabojnikih 

ali drugi embalaži tako, da ne ogrožajo okolja 

in človekovega zdravja. Embalaža, v kateri so 

shranjeni nevarni odpadki, mora biti izdelana iz 

materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih 

odpadkov;

•  da je nevarne odpadke prepovedano mešati z 

nevarnimi odpadki, ki imajo drugačne fizikalne, 

kemične ali nevarne lastnosti, z drugimi odpadki 

in snovmi ali materiali, vključno z mešanjem zaradi 

redčenja nevarnih snovi;

•  da morajo med prevozom odpadkov, ki so nevarno 

blago po predpisih, ki urejajo prevoz nevarnega 

blaga, le ti biti označeni tudi v skladu s predpisi, ki 

urejajo prevoz nevarnega blaga;

•  da morajo biti pošiljke nevarnih odpadkov med 

prevozom opremljene s kopijo evidenčnega lista, 

ki je lahko v elektronski obliki. Za kopijo poskrbi 

izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik 

odpadkov oziroma ustrezno pooblaščen prevze-

mnik odpadkov pred začetkom prevoza. 

Zbiralec poskrbi za izpolnjevanje zahtev za nevarne 

frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.  gg

Kaj so nevarni odpadki?

Odpadek je snov ali predmet, ki ga 

imetnik zavrže, namerava zavreči 

ali mora zavreči. Nevaren odpa-

dek je opredeljen kot odpadek, ki 

ima eno ali več sledečih nevarnih 

lastnosti:

•  eksplozivnost

•  oksidativnost

•  vnetljivost

•  dražilnost – draži kožo in 

poškoduje oči

•  specifična strupenost za posa-

mezne organe (stot)/strupenost 

pri vdihavanju

•  akutna strupenost

•  rakotvornost

•  jedkost

•  infektivnost

•  strupenost za razmnoževanje

•  mutagenost

•  sproščanje akutno strupe-

nega plina

•  povzroča preobčutljivost

•  ekotoksičnost

•  odpadek izkazuje navedeno 

nevarno lastnost, ki jo izvorni 

odpadki neposredno ne 

izkazujejo

Seznam odpadkov 
je kot sklep EU v 
celoti zavezujoč, 
naslovljen je na 
države članice in ga 
ni treba prenesti 
v nacionalno 
zakonodajo.


