
Predlog 
 

U R E D B A 
o komunalnih odpadkih 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
(1) Ta uredba določa pravila ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
(2) Ta uredba določa tudi vrste in najmanjši obseg dejavnosti in nalog, ki morajo biti 

zagotovljene v okviru: 
1. obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v 

nadaljnjem besedilu: javna služba zbiranja komunalnih odpadkov),  
2. obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov (v 

nadaljnjem besedilu: javna služba obdelave komunalnih odpadkov), in 
3. obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in 

odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba odlaganja 
komunalnih odpadkov).  
 

Odredba o ravnanju z lo čeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne služb e ravnanja s 
komunalnimi odpadki 

1. člen 
 
Ta odredba določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki morata biti 

zagotovljena v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
(3) Ta uredba določa tudi oskrbovalne standarde in normative ter tehnične in druge 

ukrepe za opravljanje javnih služb iz prejšnjega odstavka. 
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2. člen 
(uporaba) 

 
(1) Ta uredba se uporablja za komunalne odpadke iz gospodinjstev in gospodarskih ter 

negospodarskih dejavnosti, določenih s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo 
dejavnosti, in se uvrščajo med odpadke iz podskupine 15 01 in skupine 20 iz 
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja odpadke (v nadaljnjem 
besedilu: klasifikacijski seznam), razen za odpadke s številko 20 01 99 in 20 03 99. 

 
Odredba 

2. člen 
 
(1) Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot 
del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in 
kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih 
dejavnostih.  
 

(2) Za vprašanja v zvezi s komunalnimi odpadki, ki niso posebej urejena s to uredbo, 
se uporablja predpis, ki ureja odpadke.  
 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za vprašanja, ki niso posebej 
urejena s to uredbo, v zvezi z: 
1. odpadno embalažo,  
2. biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,  
3. odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,  
4. odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev, 
5. odpadnimi baterijami in akumulatorji,  
6. odpadnimi zdravili,  
7. odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi,  
8. odpadnimi olji in  
9. odpadnimi nagrobnimi svečami, 

ki nastajajo kot komunalni odpadki, uporabljajo predpisi, ki urejajo ravnanje s temi 
odpadki. 

 
Odredba 

2. člen 
 
(2) Ravnanje iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na tiste ločeno zbrane frakcije, za katere je 

način zbiranja določen s posebnimi predpisi. 
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3. člen 
(pojmi) 

 
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen: 

1. izvirni povzro čitelj komunalnih odpadkov  (v nadaljnjem besedilu: izvirni povzročitelj) 
je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in 
je lahko: 
(a) fizična oseba kot izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,  
(b) pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 

opravlja dejavnost, kot izvirni povzročitelj iz dejavnosti; 
 
Odredba 

3. člen 
 
9. Povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje 

komunalnih odpadkov. 
 
2. odpadek  je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja; 
3. nevarni odpadek  je nevaren odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja; 
4. nenevarni odpadek  je nenevaren odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke; 
5. komunalni odpadki  so odpadki, ki nastajajo kot odpadki v gospodinjstvu ali kot tem 

odpadkom po naravi ali sestavi podobni odpadki v gospodarski ali negospodarski 
dejavnosti in se uvrščajo med odpadke iz podskupine 15 01 in skupine 20 iz 
klasifikacijskega seznama; 

 
Odredba 

2. člen 
 
(1) Ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se nanaša na ločeno zbrane frakcije kot 
del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju lokalne skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in 
kot po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni odpadki v industriji, obrti ter storitvenih 
dejavnostih.  
 
6. mešani komunalni odpadki  so odpadki iz 3. točke Priloge 1, ki je sestavni del te 

uredbe s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama; 
7. biološki odpadki  so biološki odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;  
8. gradbeni odpadki  so gradbeni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; 
9. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov  je ločeno zbiranje v skladu s predpisom, ki 

ureja odpadke; 
10. priprava komunalnih odpadkov za ponovno uporabo  je priprava za ponovno 

uporabo v skladu s predpisom, ki ureja odpadke; 
11. obdelava komunalnih odpadkov  je obdelava v skladu s predpisom, ki ureja odpadke; 
12. predelava  komunalnih odpadkov  je predelava v skladu s predpisom, ki ureja 

odpadke; 
13. odstranjevanje  komunalnih odpadkov  je odstranjevanje v skladu s predpisom, ki 

ureja odpadke; 



  Predlog 
 
 
14. nenevarne frakcije komunalnih odpadkov  (v nadaljnjem besedilu: nenevarne 

frakcije) so nenevarni odpadki iz 1. točke iz Priloge 1; 
 
Odredba 

3. člen 
 
2. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in na katere se nanaša s to 

odredbo določen najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te 
odredbe. 
 
15. nevarne frakcije komunalnih odpadkov  (v nadaljnjem besedilu: nevarne frakcije) so 

nevarni odpadki iz 2. točke Priloge 1 te uredbe; 
 
Odredba 

3. člen 
 
3. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki 

ureja ravnanje z odpadki, na katere se nanaša s to odredbo določen najmanjši obseg oskrbe. 
Nevarne frakcije so določene v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe. 
 
16. kosovni odpadki  so odpadki iz 3. točke Priloge 1 te uredbe s številko 20 03 07 iz 

klasifikacijskega seznama, ki se zaradi svoje narave, velikosti, oblike ali teže ne 
uvrščajo niti med nenevarne ali nevarne frakcije niti niso primerni za prepuščanje med 
mešanimi komunalnimi odpadki; 

 
Odredba 

3. člen 
 
4. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine “Drugi komunalni odpadki“ s klasifikacijskega 

seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali 
teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke. 
 
17. odpadki z vrtov in iz parkov so odpadki iz 3. točke Priloge 1 te uredbe s številkami 20 

02 01, 20 02 02 in 20 02 03 iz klasifikacijskega seznama; 
18. ločene frakcije komunalnih odpadkov  (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne 

in nevarne frakcije, ki so ločeno zbrane ali izločene pri obdelavi mešanih komunalnih 
odpadkov, ter kosovni odpadki in odpadki iz vrtov in parkov;  

 
Odredba 

3. člen 
 
1. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine “Ločeno zbrane frakcije“ in ločeno zbrana 

odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine “Embalaža, vključno z ločeno zbrano 
embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o 
ravnanju z odpadki.  
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19. odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in 

odpadno embalažo; 
 
Odredba 

3. člen 
 
7. Odpadna embalaža je odpadna prodajna in sekundarna embalaža, ki je komunalni odpadek 

skladno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
 
20. odpadna elektri čna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO 

iz gospodinjstev) je odpadna oprema iz gospodinjstev iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadno električno in elektronsko opremo; 

 
Odredba 

3. člen 
 
5. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, je zavržena oprema, ki 

vsebuje klorofluoroogljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi, iz 
podskupine “Ločeno zbrane frakcije“ s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o 
ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske naprave, ki 
vsebujejo klorofluoroogljike ali klorofluoroogljikovodike, avdiovizuelna, računalniška ali druga 
elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu. 
 
21. pošiljka komunalnih odpadkov je pošiljka odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke; 
22. naselje  je območje naselja v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje; 
23. zbiralnica nenevarnih frakcij (v nadaljnjem besedilu: zbiralnica) je objekt v skladu z 

zakonom, ki ureja graditev objektov, namenjen za ločeno zbiranje nenevarnih frakcij; 
 
Odredba 

3. člen 
 
10. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in 

začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne 
službe te frakcije prepuščajo. 
 
24. premi čna zbiralnica nevarnih frakcij  (v nadaljnjem besedilu: premična zbiralnica) je 

začasno urejen in pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ali 
tovorno vozilo, opremljeno za enak namen; 

 
Odredba 

3. člen 
 
12. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih 

frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji 
komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij 
je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za 
oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij. 
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25. zbirni center komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt v 

skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, namenjen za prevzemanje, predhodno 
razvrščanje in predhodno skladiščenje odpadkov iz Priloge 1 te uredbe, razen 
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (številka 20 01 08 iz klasifikacijskega seznama) in 
mešanih komunalnih odpadkov, ter njihovo oddajo v nadaljnje ravnanje;  

 
Odredba 

3. člen 
 
13. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno 

hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu 
javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot 
zbiralnica nevarnih frakcij. 
 
26. predhodno skladiš čenje odpadkov  je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja odpadke; 
27. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je center za ravnanje s komunalnimi 

odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih; 
28. odlagališ če komunalnih odpadkov je odlagališče nenevarnih odpadkov, na katerega 

je v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, dovoljeno 
odlagati komunalne odpadke;  

29. oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke; 
30. prepuš čanje odpadkov je prepuščanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja 

odpadke; 
31. obdelava mešanih komunalnih odpadkov je obdelava mešanih komunalnih 

odpadkov pred odlaganjem na odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje 
odpadkov na odlagališčih; 

32. zbiralec je zbiralec v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, in ni izvajalec javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov; 

33. priprava za ponovno uporabo komunalnih odpadkov  je priprava za ponovno 
uporabo v skladu s predpisom, ki ureja odpadke; 

34. recikliranje komunalnih odpadkov  je recikliranje v skladu s predpisom, ki ureja 
odpadke. 
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II. OBVEZNOST ZAGOTAVLJANJA OBDELAVE KOMUNALNIH ODP ADKOV 

 
 

4. člen 
(obveznosti izvirnega povzro čitelja iz gospodinjstva)  

 
(1) Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva mora zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov 

tako, da izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec javne službe zbiranja) prepušča:  
1. nenevarne frakcije, 
2. nevarne frakcije 
3. kosovne odpadke, 
4. odpadke z vrtov in iz parkov in 
5. mešane komunalne odpadke. 
 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena mora izvirni povzročitelj tiste 
komunalne odpadke, za katere je tako določeno s posebnim predpisom, oddati ali prepustiti 
na način, kot je v tem posebnem predpisu določeno.  

 
(3) Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne 

službe zbiranja na način, določen v predpisu občine. 
 
(4) Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva mora nenevarno frakcijo, ki je onesnažena z 

nevarnimi odpadki ali snovmi, prepustiti ali oddati kot nevarno frakcijo. 
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5. člen 
(obveznosti izvirnega povzro čitelja iz dejavnosti) 

 
(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov 

tako, da jih prepušča izvajalcu javne službe zbiranja. 
 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvirni povzročitelj iz dejavnosti 
zagotovi obdelavo komunalnih odpadkov, razen mešanih komunalnih odpadkov, v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke.  

 
(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena mora izvirni 

povzročitelj iz dejavnosti tiste komunalne odpadke, za katere je tako določeno s posebnim 
predpisom, oddati ali prepustiti na način, kot je v tem posebnem predpisu določeno.  

 
(4) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne 

službe zbiranja na način, določen v predpisu občine. 
 
(5) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora za nenevarno frakcijo, ki je onesnažena z 

nevarnimi odpadki ali snovmi, zagotoviti obdelavo kot za nevarno frakcijo. 
 

(6) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora ne glede na letno količino nastalih komunalnih 
odpadkov voditi evidenco o nastajanju tistih komunalnih odpadkov, ki jih ne prepušča 
izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, in ravnanju z njimi, v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke.  
 

(7) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poročati o nastalih odpadkih iz prejšnjega odstavka in 
ravnanju z njimi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. 
 

6. člen 
(cilji pri ponovni uporabi in recikliranju) 

 
Zaradi upoštevanja cilja v zvezi s povečanjem ponovne uporabe in recikliranja 

komunalnih odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, je za komunalne odpadke iz drugega 
odstavka 5. člena te uredbe treba zagotoviti pripravo za ponovno uporabo ali recikliranje. 

 
 

7. člen 
(prepovedi) 

 
(1) V zbiralnici je prepovedano prepuščanje katerihkoli drugih odpadkov, razen 

nenevarnih frakcij, za katere je namenjena.  
 

(2) V zabojnikih, posodah ali vrečah, ki so namenjene za prepuščanje določene 
nenevarne frakcije, je prepovedano prepuščanje katerihkoli drugih odpadkov razen te 
frakcije. 

 
(3) V zabojnikih, posodah ali vrečah, ki so namenjeni za prepuščanje mešanih 

komunalnih odpadkov je prepovedano prepuščanje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, ter 
odpadkov, katerih odlaganje na odlagališču komunalnih odpadkov je prepovedano v skladu s 
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.   
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8. člen 
(javne prireditve) 

 
(1) Organizator javne prireditve mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja 

na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja namestiti zabojnike za mešane 
komunalne odpadke.  

 
(2) Če organizator iz prejšnjega odstavka pričakuje več kot 500 udeležencev javne 

prireditve, mora na način iz prejšnjega odstavka namestiti tudi zabojnike za ločeno zbiranje:  
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona, 
2. odpadne embalaže iz stekla, 
3. odpadne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih 

materialov ter 
4. bioloških odpadkov.  
 
Odredba 

10. člen 
 
Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, je 

treba na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov vsaj za ločeno zbiranje ločenih frakcij 
iz prve in druge alinee prvega odstavka 6. člena te odredbe (op.: papir, steklo), tako da jih organizator 
prireditve izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov. 

 
 

(3) Organizator javne prireditve iz prejšnjega odstavka mora o prireditvi obvestiti 
izvajalca javne službe zbiranja najmanj 7 dni pred njenim začetkom. 

 
(4) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi med javno prireditvijo, vključno z nabavo ali 

najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov iz prvega in drugega odstavka tega člena, nosi 
organizator javne prireditve.  
 

(5) Ne glede na določbo 4. točke drugega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov 
na javni prireditvi kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva za svoje biološko razgradljive 
kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.  

 
(6) Organizator javne prireditve mora odpadke iz prvega in drugega odstavka tega 

člena prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja, ta pa jih mora prevzeti na mestu prireditve 
najkasneje naslednji delovni dan po njenem zaključku.  
 
Odredba 

10. člen 
 
Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, je 

treba na kraju prireditve zagotoviti ureditev posebnih zabojnikov vsaj za ločeno zbiranje ločenih frakcij 
iz prve in druge alinee prvega odstavka 6. člena te odredbe (op.: papir, steklo), tako da jih organizator 
prireditve izvajalcu javne službe odda ločeno od ostalih odpadkov. 
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III. JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
 

9. člen 
(komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja) 

 
(1) Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov obsega zbiranje: 

1. nenevarnih frakcij, 
2. nevarnih frakcij, 
3. kosovnih odpadkov, 
4. odpadkov z vrtov in iz parkov in 
5. mešanih komunalnih odpadkov. 
 

(2) Zbiranje komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno na 
celotnem območju občine. 

 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena javna služba zbiranja komunalnih 

odpadkov ne obsega zbiranja: 
1. odpadkov z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni povzročitelji iz 

dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom, 

2. biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov od izvirnih povzročiteljev, ki so izvirni 
povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom ter 

3. odpadnih jedilnih olj od izvirnih povzročiteljev, ki so povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz 
gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi. 

 
 

10. člen 
(obseg dejavnosti v okviru javne službe zbiranja) 

 
V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se mora za komunalne odpadke 

iz prvega odstavka prejšnjega člena zagotavljati: 
1. ločeno zbiranje v skladu s to uredbo, 
2. redno prevzemanje, 
3. predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje ter 
4. oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje. 

 



  Predlog 
 

11. člen 
(ločeno zbiranje)  

 
(1) Ločeno zbiranje mora izvajalec javne službe zbiranja zagotavljati na naslednji način: 

1. v zbirnem centru za: 
a. nenevarne frakcije,  
b. nevarne frakcije, 
c. kosovne odpadke, 
d. odpadke z vrtov in iz parkov; 

2. v zbiralnicah za: 
a. odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona, 
b. odpadno stekleno embalažo, 
c. odpadno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno embalažo iz sestavljenih 

materialov, 
3. s premično zbiralnico za nevarne frakcije, 
4. mešane komunalne odpadke v ločenem zabojniku pri izvirnem povzročitelju, 
5. na poziv izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva enkrat v koledarskem letu za kosovne 

odpadke. 
 
(2) Ločeno zbiranje mora izvajalec javne službe zbiranja zagotavljati še za: 

1. odpadno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno embalažo iz sestavljenih 
materialov v ločenem zabojniku, posodi ali vreči pri izvirnem povzročitelju iz 
gospodinjstva v naselju z najmanj 300 prebivalci na način, ki je za tega izvirnega 
povzročitelja najmanj enako dostopen kot način prepuščanja mešanih komunalnih 
odpadkov, 

2. biološke odpadke v ločenem vodotesnem zabojniku ali posodi pri izvirnem povzročitelju 
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in 
zelenim vrtnim odpadom. 
 
 

12. člen 
(prevzemanje komunalnih odpadkov)  

 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora zagotavljati tako prevzemanje mešanih 

komunalnih odpadkov, da pogostost prevzemanja ni večja kot enkrat na dva tedna, pri čemer 
mora biti izvirnemu povzročitelju omogočena izbira velikosti zabojnika od vključno 80 l 
navzgor. 

 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko zaradi logističnih ali prostorskih 

razlogov pogostost prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov večja od pogostosti iz 
prejšnjega odstavka na območju poselitve z gostoto 4.000 prebivalcev na km2 ali več.  

 
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora v zbiralnici posamezen polno naložen zabojnik 

izprazniti najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh.  
 
(4) Prevzem kosovnih odpadkov na poziv iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena 

mora izvajalec javne službe zbiranja zagotoviti najkasneje v 14 dneh od poziva izvirnega 
povzročitelja iz gospodinjstva in na način, da ni onemogočena oddaja prevzetih odpadkov v 
pripravo za ponovno uporabo.  

 



  Predlog 
 

(5) Izvajalec javne službe zbiranja mora odpadke prevzemati s tako opremljenimi vozili, 
da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, 
med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov ter je omogočeno nadaljnje ravnanje z 
odpadki v skladu s 13. členom te uredbe. 
 
Odredba 

13. člen 
 

(3) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah 
redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako 
opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim 
manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 

16. člen 
 
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v 

začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da 
nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med 
prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov. 
 

(6) Izvajalec javne službe zbiranja mora zagotavljati čiščenje in vzdrževanje vozil, s 
katerimi se prevzemajo odpadki, in zabojnikov ali posod za zbiranje odpadkov, tako da ni 
ogroženo človekovo zdravje in da ni škodljivih vplivov na okolje.   
 
 



  Predlog 
 

13. člen 
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje) 

 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora zbrane odpadke redno oddajati v nadaljnje 

ravnanje, in sicer: 
1. mešane komunalne odpadke izvajalcu javne službe obdelave komunalnih odpadkov (v 

nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe obdelave),  
2. druge odpadke v predelavo ali odstranjevanje v skladu s četrtim stolpcem iz 

preglednice iz Priloge 1 te uredbe.  
 
(2) Za nevarne frakcije, ki jih izvirni povzročitelji prepustijo kot nenevarne frakcije, mora 

izvajalec javne službe zbiranja zagotoviti tako ravnanje, kot je za posamezno nevarno 
frakcijo predpisano.  
 
Odredba 

20. člen 
 
(1) Za nevarne frakcije, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepustijo kot ločene frakcije ali 

pomešane z drugimi komunalnimi odpadki, mora izvajalec javne službe zagotoviti tako ravnanje kot je 
za nevarne frakcije predpisano. 

 
OPOMBA: Določba glede nevarnih frakcij, pomešanih z drugimi komunalnimi odpadki, je v Uredbi o 
odlaganju odpadkov na odlagališčih. 
 

(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora stehtati vsako pošiljko komunalnih odpadkov, 
ki jo odda v skladu s prvim odstavkom tega člena.  
 
Odredba 

22. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je stehtana vsaka pošiljka:  
– odpadne embalaže, katero skladno s prejšnjim členom odda družbi za ravnanje z odpadno 

embalažo,  
– ločene frakcije, ki gre v predelavo, in  
– nevarne frakcije, ki gre v predelavo ali odstranjevanje.  

 
(4) Izvajalec javne službe zbiranja mora za mešane komunalne odpadke pred njihovo 

oddajo zagotoviti izdelavo sortirne analize v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje 
sestave mešanih komunalnih odpadkov s sortirno analizo.  
 



  Predlog 
 

14. člen 
(zbiralnice)   

 
(1) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je treba v vsakem naselju 

zagotoviti najmanj eno zbiralnico, ki mora biti opremljena za ločeno zbiranje:  
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz 

papirja in kartona,  
2. odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne 

embalaže iz sestavljenih materialov,  
3. odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže. 
 
Odredba 

6. člen 
 
(1) V okviru javne službe je treba v naseljih urediti zbiralnice ločenih frakcij, opremljene za ločeno 

zbiranje:  
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,  
– drobne odpadne embalaže iz stekla,  
– drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov in  
– drobne odpadne embalaže iz kovine.  

 
(2) V večjih naseljih, na območju mestnega jedra ali v večjih stanovanjskih soseskah je 

treba zagotoviti zbiralnico na vsakih 300 prebivalcev, praviloma v stanovanjskih območjih, ob 
trgovinah in trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. 
 
Odredba 

6. člen 
 
(2) Zbiralnice iz prejšnjega odstavka je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, pa tudi ob 

večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na 
območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 500 
prebivalcev. 
 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zbiralnice ni treba zagotoviti v 
naselju, ki ima manj kot 10 prebivalcev. 
 
Odredba 

8. člen 
 
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te odredbe zbiralnice ločenih frakcij ni treba urediti v 

naselju na območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev na 1 km2, če je v okviru opravljanja 
javne službe z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici zagotovljeno izločanje ločenih frakcij iz 
prvega odstavka 6. člena te odredbe, ki omogoča ravnanje z odpadno embalažo in odstranjevanje 
odpadkov z odlaganjem skladno s predpisi. 
 



  Predlog 
 
 

(4) Če se v okviru javne službe zbiranja ločeno zbira in prevzema odpadno embalažo iz 
2. točke prvega odstavka tega člena na način iz 1. točke drugega odstavka 11. člena te 
uredbe, so lahko zbiralnice iz drugega odstavka tega člena opremljene samo za ločeno 
zbiranje odpadkov iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. 
 
Odredba 

7. člen 
 
Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena se lahko zbiralnice ločenih frakcij opremi 

samo za ločeno zbiranje papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali 
lepenke, ter drobne odpadne embalaže iz stekla, če je v okviru opravljanja javne službe z 
razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici zagotovljeno izločanje ločenih frakcij iz tretje in četrte 
alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki omogoča ravnanje z odpadno embalažo in odstranjevanje 
odpadkov z odlaganjem skladno s predpisi. 
 

(5) Zbiralnica mora biti postavljena na utrjeni površini, s katere se padavinska odpadna 
voda odvaja na enak način kot s cestnih površin.  
 

(6) Izvajalec javne službe zbiranja mora zbiralnice urediti in vzdrževati tako, da:  
1. izvirni povzročitelj nedvoumno ugotovi, katere nenevarne frakcije lahko prepušča,  
2. na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in 
3. je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
 
Odredba 

13. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora zbiralnice ločenih frakcij in zbiralnice nevarnih frakcij urediti in 

vzdrževati tako, da:  
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici 

zbirajo,  
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, 

predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,  
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in  
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo 

prebivališče.  
 



  Predlog 
 
 

15. člen 
(premi čna zbiralnica)  

 
(1) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je treba v naselju, ki ima 500 

ali več prebivalcev, zagotoviti prevzemanje nevarnih frakcij iz Priloge 1 te uredbe od izvirnih 
povzročiteljev v premični zbiralnici najmanj enkrat v koledarskem letu. 
 
Odredba 

12. člen 
 
(1) V naseljih z več kot 1.000 prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, je treba v okviru 

javne službe zagotoviti ločeno zbiranje teh frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premično 
zbiralnico nevarnih frakcij.  

 
OPOMBA:  Črta se 11.člen o zbiralnicah nevarnih frakcij: 
V okviru javne službe je treba za ločeno zbiranje nevarnih frakcij urediti in opremiti najmanj:  
– eno zbiralnico nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000 prebivalci,  
– dve zbiralnici nevarnih frakcij v naselju z več kot 60.000 prebivalcev, in  
– eno zbiralnico nevarnih frakcij na vsakih 60.000 prebivalcev v naselju z več kot 100.000 

prebivalci. 
 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v premični zbiralnici ne prevzema 
OEEO, ki vsebuje nevarne snovi (številka 20 01 35* iz klasifikacijskega seznama), in lesa, ki 
vsebuje nevarne snovi (številka 20 01 37* iz klasifikacijskega seznama). 

 
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v premični zbiralnici 

prevzemajo tudi te nenevarne frakcije: 
1. jedilno olje in maščobe (številka 20 01 25 iz klasifikacijskega seznama), 
2. barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi (številka 20 01 

28 iz klasifikacijskega seznama), 
3. čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi (številka 20 01 30 iz klasifikacijskega seznama), 
4. zdravila (številka 20 01 32 iz klasifikacijskega seznama), 
5. baterije in akumulatorji (številka 20 01 34 iz klasifikacijskega seznama), 
6. odpadne male gospodinjske naprave iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, ki so 

OEEO, ki ne vsebuje nevarnih snovi (številka 20 01 36 iz klasifikacijskega seznama). 
 
(4) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz 

nevarnega blaga. 
 
(5) V premični zbiralnici mora odpadke prevzemati oseba, usposobljena po programu 

izobraževanja o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi iz predpisa, ki ureja 
odpadke, tako da pozna nevarne frakcije, njihovo pravilno razvrščanje in predpisano 
ravnanje z njimi. 
 
Odredba 

13. člen 
 

(2) V zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih 
odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba. 
 



  Predlog 
 

(6) Če je premična zbiralnica tovorno vozilo, mora postanek v posameznem naselju  
trajati vsaj tri ure, pri čemer se kraji postanka določijo tako, da je prepuščanje odpadkov 
omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem na območju občine. 
 
Odredba 

12. člen 
 
(2) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno vozilo, mora njegov postanek v 

posameznem naselju trajati vsaj tri ure. 
 

(7) Izvajalec javne službe zbiranja mora najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem 
odpadkov s premično zbiralnico na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času 
prevzema, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. 
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati tudi seznam in opis odpadkov, ki se zbirajo s 
premično zbiralnico in navodila za njihovo prepuščanje. 
 
Odredba 

12. člen 
 
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih iz prvega odstavka 

tega člena najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti 
o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način. 
 

(8) Izvajalec javne službe zbiranja mora premično zbiralnico urediti in vzdrževati tako, 
da:  
1. so zbrani odpadki pakirani in označeni v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, 
2. je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do vsebine zabojnikov, 
3. na kraju premične zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja ter 
4. je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
 
Odredba 

13. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora zbiralnice ločenih frakcij in zbiralnice nevarnih frakcij urediti in 

vzdrževati tako, da:  
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici 

zbirajo,  
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, 

predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,  
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in  
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo 

prebivališče.  
 



  Predlog 
 

16. člen 
(zbirni center)  

 
(1) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je treba v občini zagotoviti 

najmanj en zbirni center, ki ga upravlja izvajalec javne službe zbiranja. V vsakem naselju z 
8.000 – 25.000 prebivalci je treba zagotoviti še dodatni zbirni center, v naselju z več kot 
25.000 prebivalci še dva dodatna zbirna centra in v naselju z več kot 100.000 prebivalci 
poleg teh dveh zbirnih centrov še dodatno enega na vsakih 80.000 prebivalcev. 
 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v občini, ki ima manj kot 3.000 
prebivalcev, ni treba zagotoviti zbirnega centra, če je zagotovljeno, da izvirni povzročitelji 
lahko prepuščajo odpadke iz tretjega odstavka tega člena v zbirnem centru na območju ene 
od sosednjih občin.  
 
Odredba 

15. člen 
 
(1) Na območju vsake občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci je treba urediti najmanj 

en zbirni center iz prejšnjega člena.  
 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbirnega centra ni treba urediti na območju občine, ki 

ima manj kot 3.000 prebivalcev, če je v okviru javne službe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih 
odpadkov lahko oddajajo ločene frakcije iz prejšnjega člena najmanj v enem zbirnem centru na 
območju sosednjih občin.  

 
(3) Za naselje z več kot 25.000 prebivalci je treba urediti najmanj dva zbirna centra iz prejšnjega 

člena, za naselje z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj en zbirni center na vsakih 80.000 
prebivalcev. 
 



  Predlog 
 
 

(3) Zbirni center mora biti urejen v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe, za: 
1. prevzem odpadkov iz Priloge 1 te uredbe, razen biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov 

(številka 20 01 08 iz klasifikacijskega seznama) in mešanih komunalnih odpadkov,  
2. prevzem izrabljenih gum (16 01 03) v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 

izrabljenimi gumami, 
3. predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje odpadkov za namene prevoza do 

naprav za njihovo obdelavo, 
4. oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje v skladu s četrtim stolpcem iz tabele iz priloge 1 

te uredbe.  
 
Odredba 

14. člen 
 
V okviru javne službe je treba urediti zbirne centre, opremljene za ločeno zbiranje:  
– papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,  
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno s odpadno embalažo iz stekla,  
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,  
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,  
– lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,  
– oblačil,  
– tekstila,  
– jedilnega olja in maščob,  
– barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
– detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
– baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v 

klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,  
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi, in  
– kosovnih odpadkov. 

 
(4) V zbirnem centru mora nevarne in kosovne odpadke prevzemati oseba, 

usposobljena po programu izobraževanja o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi 
iz predpisa, ki ureja odpadke, tako da pozna nevarne frakcije, njihovo pravilno razvrščanje in  
predpisano ravnanje z njimi. 

 
(5) Izvajalec javne službe zbiranja mora v zbirnem centru: 

1. odpadke, ki jih je mogoče usmeriti v pripravo za ponovno uporabo, predhodno 
skladiščiti v skladu s prvim odstavkom 2. točke Priloge 3 te uredbe, 

2. kosovne odpadke večjih dimenzij, ki niso primerni za pripravo za ponovno uporabo, 
razstaviti na posamezne frakcije v skladu s 3. točko Priloge 3 te uredbe. 
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(6) Izvajalec javne službe zbiranja mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:  

1. izvirni povzročitelji nedvoumno ugotovijo, v kateri zabojnik prepustijo posamezno 
nenevarno frakcijo,  

2. izvirni povzročitelji prepustijo nevarne in kosovne odpadke osebi iz četrtega odstavka 
tega člena, 

3. je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam in živalim do vsebine zabojnikov, 
4. ne prihaja do onesnaževanja okolja,  
5. je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.  
 
Odredba 

16. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:  
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem 

centru zbirajo,  
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je 

možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in  
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.  

 
(7) Izvajalec javne službe zbiranja, ki je tudi zbiralec gradbenih odpadkov v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, lahko v soglasju z 
lastnikom zbirnega centra del tega centra nameni za zbiranje gradbenih odpadkov. 

 



  Predlog 
 

 
17. člen 

(obveš čanje izvirnih povzro čiteljev) 
 

(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev najmanj 
enkrat letno pisno obveščati z:  
1. lokacijami zbiralnic in zbirnih centrov,  
2. vrstami odpadkov, ki se prepuščajo v zbiralnicah in zbirnih centrih, 
3. času obratovanja zbirnih centrov,  
4. času in načinu prevzemanja odpadkov s premično zbiralnico, 
5. načinom prevzemanja odpadkov iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, 
6. možnostjo prepuščanja kosovnih odpadkov na poziv, 
7. drugimi pogoji za prevzem komunalnih odpadkov in 
8. spletnim naslovom, na katerem so dostopni podatki iz 1. točke tega odstavka.  

 
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora podatke iz prejšnjega odstavka objaviti na svoji 

spletni strani in najmanj enkrat letno tudi v sredstvih javnega obveščanja.  
 
Odredba 

17. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi 

zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih 
javnega obveščanja in na krajevno običajen način obvestiti o:  

– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra,  
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra,  
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo,  
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij,  
– načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetih ločenih ali nevarnih frakcij in  
– drugih pogojih za prevzem. 
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(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev najmanj 
vsakih šest mesecev pisno seznanjati o: 
1. ločenem zbiranju in prepuščanju odpadkov v skladu z določbami te uredbe, 
2. hranjenju nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne predstavljajo nevarnosti za 

zdravje ljudi ali okolje, pred njihovim prepuščanjem,  
3. načinu prepuščanja tistih frakcij, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno 

na poseben način,  
4. obveznosti prepuščanja nenevarnih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi odpadki ali 

snovmi, kot nevarno frakcijo, in 
5. prepovedih iz 7. člena te uredbe. 
 
Odredba 

19. člen 
 
V zvezi z opravljanjem javne službe je treba povzročitelje komunalnih odpadkov redno obveščati in 

na druge načine seznanjati, da naj:  
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v zbiralnicah ločenih 

frakcij ali zbirnih centrih,  
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih 

zbiralnicah nevarnih frakcij,  
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni 

odpadki, kot nevarne frakcije,  
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo 

izvajalcu javne službe,  
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno 

izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,  
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je 

zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,  
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne 

snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in  
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno 

frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov. 
 
 

18. člen 
(zbiralna akcija) 

 
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora najmanj enkrat letno na območju, na katerem 

izvaja to javno službo, dati pisno pobudo vsem vzgojno izobraževalnim ustanovam na 
področju predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja za zbiralno akcijo vsaj ene 
nenevarne frakcije.  

 
(2) Ustanova iz prejšnjega odstavka, ki v 15 dneh od prejema pobude sodelovanje v 

zbiralni akciji pisno potrdi, se z izvajalcem javne službe zbiranja dogovori o podrobnostih 
zbiralne akcije, vključno s časom trajanja akcije, namenom izobraževanja in plačilom s strani 
izvajalca javne službe zbiranja za prepuščene odpadke v višini tržne vrednosti odpadnega 
materiala, zmanjšanega za strošek njihovega zbiranja. 

 
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora prevzeti prepuščene odpadke najkasneje v 

dveh delovnih dneh od zaključka zbiralne akcije.  
 



  Predlog 
 

 
19. člen 

(načrt zbiranja odpadkov) 
 

(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora ravnanje s temi odpadki zagotavljati skladno z 
načrtom zbiranja odpadkov (v nadaljevanju: načrt), ki mora biti izdelan v skladu s predpisom, 
ki ureja odpadke  
 
Odredba 

23. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami zagotavljati skladno s 

programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, v katerem se določita obseg in vsebina ravnanja 
ter način zagotavljanja storitev.  
 

(2) Načrt mora, poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja odpadke, vsebovati še 
podatke o:  
1. občini in naseljih, v katerih kot izvajalec zagotavlja javno službo zbiranja komunalnih 

odpadkov,  
2. lokacijah in številu zbiralnic, 
3. prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,  
4. pogostosti prevzemanja komunalnih odpadkov, 
5. vzdrževanju in čiščenju vozil za prevzemanje odpadkov, zabojnikov ali posod za 

zbiranje odpadkov, 
6. obveščanju izvirnih povzročiteljev v skladu z 17. členom te uredbe in 
7. zbiralnih akcijah v skladu s prejšnjim členom. 
 
Odredba 

23. člen 
 
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:  
– naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe,  
– celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in količinah 

posameznih ločenih in nevarnih frakcij,  
– zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih centrih v posameznih naseljih,  
– prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,  
– tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in 

zbirnih centrov,  
– pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih centrih,  
– prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne 

snovi, na prevzemnih mestih,  
– vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v 

zbiralnicah in zbirnih centrih,  
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu 

zbiranja ločenih in nevarnih frakcij,  
– razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnicah za izločanje ločenih in nevarnih frakcij,  
– predvideni predelavi ali odstranjevanju ločenih ali nevarnih frakcij in  
– načinu oddajanja ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, družbi za ravnanje z 

odpadno embalažo in količini te embalaže.  
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(3) Če je izvajalec javne službe zbiranja gospodarski javni zavod ali javno podjetje, 
mora biti načrt iz prvega odstavka tega člena sestavni del predpisanega programa za 
obvladovanje kakovosti poslovanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.  
 
Odredba 

23. člen 
 
(3) Če je izvajalec javne službe javno podjetje, mora biti program iz prvega odstavka tega člena 

sestavni del predpisanega programa za obvladovanje kakovosti poslovanja.  
 
 

20. člen 
(evidenca o zbiranju odpadkov in poro čilo o zbiranju odpadkov) 

 
(1) Če izvajalec javne službe zbiranja izvaja to javno službo v več občinah, mora 

evidenco o zbiranju odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, voditi za vsako občino posebej.  
 

Odredba 
24. člen 

 
(1) Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:  
– naseljih, kjer zagotavlja stalno ali občasno ločeno zbiranje ločenih in nevarnih frakcij ter kosovnih 

odpadkov,  
– celotni količini zbranih komunalnih odpadkov,  
– količinah izločenih ločenih ali nevarnih frakcij,  
– količini in vrstah ločenih frakcij, oddanih predelovalcem,  
– količini in vrstah nevarnih frakcij, oddanih predelovalcem ali odstranjevalcem, in  
– količini in vrstah ločenih in nevarnih frakcij, ki so odpadna embalaža, oddanih družbi za ravnanje 

z odpadno embalažo.  
 
OPOMBA: Podatki, ki se vodijo v evidenci – Uredba o odpadkih 

 
(2) Poročilo o zbiranju odpadkov, ki ga izvajalec javne službe zbiranja predloži 

ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, mora vsebovati tudi podatke o: 
1. podizvajalcih, če zanj zbirajo komunalne odpadke, 
2. obveščanju iz 17. člena te uredbe in  
3. zbiralnih akcijah iz 18. člena te uredbe, izvedenih v poročevalskem obdobju. 

 
Odredba 

24. člen 
 
(4) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje do 31. marca 

tekočega leta posredovati poročilo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami za preteklo koledarsko 
leto. Oblika in vsebina poročila sta določeni z obrazcem v prilogi 3, ki je sestavni del te odredbe. 

 
OPOMBA: Uredba o odpadkih 

 
(3) Če izvajalec iz prejšnjega odstavka izvaja to javno službo v več občinah, morajo biti 

podatki o zbranih količinah odpadkov v poročilu navedeni za vsako občino posebej.  
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IV. JAVNA SLUŽBA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
 

21. člen 
(komunalni odpadki, ki so predmet obdelave) 

 
(1) Javna služba obdelave komunalnih odpadkov obsega obdelavo mešanih 

komunalnih odpadkov (številka 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama). 
 

(2) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti 
zagotovljena za vse mešane komunalne odpadke, ki nastajajo na območju občine.  
 
 

22. člen 
(obseg dejavnosti v okviru javne službe obdelave) 

 
(1) V okviru javne službe obdelave komunalnih odpadkov se mora za odpadke iz 

prejšnjega člena zagotavljati obdelava pred odlaganjem na odlagališču v skladu s 
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih. 
 

(2) Obdelava mešanih komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka se zagotavlja v 
centru za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki ga upravlja izvajalec javne službe obdelave.  

 
(3) Center iz prejšnjega odstavka mora biti urejen na način, določen za center za 

ravnanje s komunalnimi odpadki v predpisu, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.   
 
(4) Izvajalec javne službe obdelave mora izpolnjevati vse pogoje in obveznosti, ki so 

določene za upravljavca centra za ravnanje s komunalnimi odpadki v predpisu, ki ureja 
odlaganje odpadkov na odlagališčih.  

 
(5) Izvajalec javne službe obdelave, ki ima tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo 

ali odstranjevanje drugih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, lahko v 
soglasju z lastnikom centra za ravnanje s komunalnimi odpadki del tega centra nameni za 
obdelavo teh drugih odpadkov.  
 
 

23. člen 
(evidenca o obdelavi odpadkov in poro čanje o obdelavi odpadkov) 

 
(1) Če izvajalec javne službe obdelave izvaja to javno službo v več občinah, mora 

evidenco o obdelavi odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, voditi za vsako občino posebej.  
 

(2) Izvajalec javne službe obdelave, ki izvaja to javno službo v več občinah, mora v  
poročilu o obdelavi odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke, navesti podatke o količinah 
obdelanih mešanih komunalnih odpadkov za vsako občino posebej. 
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V. JAVNA SLUŽBA ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV  
 
 

24. člen 
(komunalni odpadki, ki so predmet odlaganja) 

 
Javna služba odlaganja komunalnih odpadkov obsega odlaganje komunalnih 

odpadkov, ki  jih je dovoljeno odlagati v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na 
odlagališčih.  
 
 

25. člen 
(obseg dejavnosti v okviru javne službe odlaganja k omunalnih odpadkov) 

 
(1) V okviru javne službe odlaganja komunalnih odpadkov se mora za odpadke iz 

prejšnjega člena zagotavljati odlaganje na odlagališču komunalnih odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih. 

 
(2) Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja izvajalec javne službe odlaganja 

komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe odlaganja) .  
 
(3) Izvajalec javne službe odlaganja mora izpolnjevati vse pogoje in obveznosti, ki so 

določene za upravljavca odlagališča za nenevarne odpadke v predpisu, ki ureja odlaganje 
odpadkov na odlagališčih.  
 
 

26. člen 
(evidenca o odlaganju in poro čilo o odloženih odpadkih) 

 
(1) Če izvajalec javne službe odlaganja izvaja to javno službo v več občinah, mora v 

evidenci o odlaganju odpadkov, ki jo vodi v skladu s  predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov 
na odlagališčih, voditi podatke o odloženih odpadkih za vsako občino posebej.  
 

(2) Izvajalec javne službe odlaganja, ki izvaja to javno službo v več občinah, mora v  
poročilu o odloženih odpadkih, ki ga v skladu s  predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov, 
posreduje ministrstvu, podatke o količinah odloženih odpadkov navesti za vsako občino 
posebej. 
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VI. EVIDENCA IZVAJALCEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V ARSTVA OKOLJA 

 
 

27. člen 
(vpis v evidenco) 

 
(1) Ministrstvo vpiše izvajalca javne službe iz drugega odstavka 1. člena te uredbe v 

evidenco izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo vodi v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo okolja. Vpis iz prejšnjega stavka ministrstvo izvede na podlagi podatkov o 
izvajalcu javne službe, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, posreduje pristojni 
organ občine. 
 

(2) Podatki o izvajalcu javne službe iz prejšnjega odstavka so: 
1. firma in sedež izvajalca javne službe, 
2. vrsta in oblika izvajanja javne službe,  
3. obdobje izvajanja javne službe, 
4. območje, na katerem se javna služba izvaja. 
 

(3) Za izvajalca javne službe zbiranja posreduje pristojni organ občine poleg podatkov 
iz prejšnjega odstavka tudi podatke o firmi in sedežu podizvajalca, če za tega izvajalca zbira 
odpadke. 
 

(4) Pristojni organ občine mora ministrstvu sporočiti spremembo kateregakoli podatka 
iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od nastale spremembe, ministrstvo pa jo vpiše v evidenco 
izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
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VII. NADZOR 
 
 

28. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja. 

Inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, vodijo tudi postopek o prekršku.  
 

 
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

 
 

29. člen 
(prekrški za izvirnega povzro čitelja) 

 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po  
določbah te uredbe izvirni povzročitelj iz dejavnosti, če: 
1. za nenevarno frakcijo, ki je onesnažena z nevarnimi odpadki ali snovmi, ne zagotovi 

obdelave kot za nevarno frakcijo (peti odstavek 5. člena), 
2. ne vodi evidence o nastajanju komunalnih odpadkov, ki jih ne prepušča izvajalcu javne 

službe zbiranja komunalnih odpadkov, in ravnanju z njimi (šesti odstavek 5. člena), 
3. ne poroča ministrstvu o nastalih komunalnih odpadkih, ki jih ne prepušča izvajalcu 

javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, in ravnanju z njimi, v skladu s predpisom, 
ki ureja odpadke (sedmi odstavek 5. člena), 

4. za komunalne odpadke, za katere zagotovi obdelavo v skladu z drugim odstavkom 5. 
člena te uredbe, ne zagotovi priprave za ponovno uporabo ali recikliranja (6. člen), 

5. v zbiralnici prepušča odpadke v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena,  
6. v zabojnikih, posodah ali vrečah, ki so namenjene za prepuščanje določene nenevarne 

frakcije prepušča odpadke v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena, 
7. v zabojnikih, posodah ali vrečah, ki so namenjeni za prepuščanje mešanih komunalnih 

odpadkov, prepušča odpadke v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena.  
 
(2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
je po določbah te uredbe izvirni povzročitelj iz dejavnosti.   
 
(3) Z globo od 700 do 1.200.eurov se za prekršek iz 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega 
člena kaznuje tudi fizična oseba, ki je po določbah te uredbe izvirni povzročitelj iz 
gospodinjstva.   
 
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 

 
 

30. člen 
(prekrški za zbiralca) 

 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 .eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po 
določbah te uredbe zbiralec, če za komunalne odpadke, ki jih prevzame v skladu z drugim 
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odstavkom 5. člena te uredbe, ne zagotovi priprave za ponovno uporabo ali recikliranja (6. 
člen). 
 
(2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe zbiralec.   
 
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 

 
31. člen 

(prekrški za organizatorja javne prireditve in za p onudnika obrokov javni prireditvi) 
 

 
(1) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah 
te uredbe organizator javne prireditve, če na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja 
ne namesti zabojnikov za odpadke v skladu s prvim in drugim odstavkom 8. člena.  
 
(2) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po določbah 
te uredbe ponudnik obrokov na javni prireditvi, če ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. 
člena.  
 
(3) Z globo od 1.500 do 4.000.eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe organizator javne 
prireditve.   
 
(4) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje 
tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe ponudnik obrokov na javni 
prireditvi.   
 
(3) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena oziroma za 
prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

 
 

32. člen 
(prekrški za izvajalca javne službe zbiranja) 

 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po 
določbah te uredbe izvajalec javne službe zbiranja, če: 

1. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena, 
2. ravna v nasprotju s tretjim, četrtim, petim ali šestim odstavkom 12. člena, 
3. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena, 
4. ne stehta vsake pošiljke komunalnih odpadkov, ki jo odda v skladu s prvim odstavkom 

13. člena (tretji odstavek 13. člena),  
5. ne zagotovi izdelave sortirne analize za mešane komunalne odpadke (četrti odstavek 

13. člena), 
6. ne uredi in vzdržuje zbiralnic v skladu s šestim odstavkom 14. člena, 
7. ni opremil premične zbiralnice v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga 

(četrti odstavek 15. člena) 
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8. oseba, ki v premični zbiralnici prevzema odpadke ni usposobljena v skladu s petim 
odstavkom 15. člena, 

9. ne obvesti o zbiranju odpadkov s premično zbiralnico v skladu s sedmim odstavkom 
15. člena, 

10. ne uredi in vzdržuje premične zbiralnice v skladu z osmim odstavkom 15. člena, 
11. oseba, ki v zbirnem centru prevzema nevarne in kosovne odpadke ni usposobljena v 

skladu s četrtim odstavkom 16. člena, 
12. ravna v nasprotju s petim odstavkom 16. člena, 
13. ne uredi in vzdržuje zbirnega centra v skladu s šestim odstavkom 16. člena, 
14. ne obvešča oziroma seznanja izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstva (prvi in tretji 

odstavek 17. člena), 
15. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena, 
16. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena, 
17. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena, 
18. ne vodi evidence o zbiranju odpadkov na predpisan način (prvi odstavek 20. člena), 
19. ne poroča ministrstvu o zbiranju odpadkov na predpisan način (drugi in tretji odstavek 

20. člena). 
 
 (2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec javne službe 
zbiranja.   
 
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
  
 

33. člen 
(prekrški za izvajalca javne službe obdelave) 

 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po 
določbah te uredbe izvajalec javne službe obdelave, če: 

1. ne vodi evidence o obdelavi odpadkov na predpisan način (prvi odstavek 23. člena), 
2. ne poroča ministrstvu o obdelavi odpadkov na predpisan način (drugi odstavek 23. 

člena). 
 
(2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec javne službe 
obdelave.   
 
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
 
 

34. člen 
(prekrški za izvajalca javne službe odlaganja) 

 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je po 
določbah te uredbe izvajalec javne službe odlaganja, če: 
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1. ne vodi evidence o odlaganju komunalnih odpadkov na predpisan način (prvi odstavek 
26. člena), 

2. ne poroča ministrstvu o obdelavi odpadkov na predpisan način (drugi odstavek 26. 
člena). 

 
(2) Z globo od 2.000 do 7.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
samostojni podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec javne službe 
odlaganja. 
 
(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
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VIII. PREHODNE IN KONČNE  DOLOČBE 
 
 

35. člen 
(obveznosti izvirnih povzro čiteljev iz dejavnosti) 

 
(1) Izvirni povzročitelji iz dejavnosti lahko začnejo s komunalnimi odpadki ravnati na 

način iz drugega odstavka 5. člena te uredbe 1. julija 2013. 
 

(2) Izvirni povzročitelji iz dejavnosti prvič poročajo na način iz šestega odstavka 5. 
člena te uredbe najpozneje 31. marca 2014 za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2013. 
 
 

36. člen 
(obveznosti izvajalcev javne službe zbiranja) 

 
(1) Izvajalci javne službe zbiranja morajo ločeno zbiranje iz 1. točke drugega 

odstavka 11. člena te uredbe zagotoviti najpozneje 1. januarja 2014. 
 

(2) Izvajalci javne službe zbiranja morajo imeti izdelan načrt zbiranja odpadkov iz 
prvega odstavka 19. člena te uredbe najpozneje 1. januarja 2014. 
 
 
 
 

37. člen 
(prilagoditev zbiralnic, premi čnih zbiralnic in obstoje čih zbirnih centrov) 

 
V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je treba postavitev zbiralnic iz 

14. člena te uredbe, delovanje premičnih zbiralnic iz 15. člena te uredbe in obstoječih zbirnih 
centrov iz 16. člena te uredbe uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 31. decembra 
2013. 
 
 

38. člen 
(vpis obstoje čih izvajalcev javne službe v evidenco) 

 
Pristojni organi občin do 31. marca 2013 posredujejo ministrstvu podatke o obstoječih  

izvajalcih javne službe iz 27. člena te uredbe za območje njihovih občin. 
 
 

39. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi 

frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 
21/2001). 
 
 

40. člen 
(začetek veljavnosti) 
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Priloga 1 (OPOMBA: Prilogi 1 in 2 iz Odredbe) 
 

Nenevarni in nevarni komunalni odpadki 
 
 
1. Nenevarne frakcije 
 
Klas. št. (1) 

 
Opis odpadka 
 

Dopolnilo k opisu 
odpadkov, primeri 
 

Oddajanje odpadkov v nadaljnje 
ravnanje (13. člen) 
 

15 01 01 
 

Papirna in kartonska 
embalaža 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 02 
 

Plastična embalaža 
 

Sem spada tudi 
biorazgradljiva plastična 
embalaža. 
 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 03 
 

Lesena embalaža 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 04 
 

Kovinska embalaža 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 05 
 

Sestavljena (kompozitna) 
embalaža 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 06 
 

Mešana embalaža 
 

Plastična kovinska in 
sestavljena embalaža. 
 
 
Sem spada tudi embalaža 
odpadnih nagrobnih sveč. 
 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo.  
 
Zbiranje in oddaja v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadnimi nagrobnimi svečami. 
 

15 01 07 
 

Steklena embalaža 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 09 
 

Embalaža iz tekstila 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

20 01 01 
 

Papir in karton 
 

Sem spadajo tudi deli 
kosovnih odpadkov, ki so 
pretežno iz papirja in kartona 
(po razstavljanju). 
 

1. Recikliranje 
2. Kompostiranje 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
 

20 01 02 
 

Steklo 
 

 1. Recikliranje 
2. Predelava 
3. Odlaganje na odlagališča 

inertnih odpadkov brez 
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predhodne obdelave, če ni 
možno 1. ali 2.(2) 

 
20 01 08 

 
Biorazgradljivi kuhinjski 
odpadki in odpadki iz 
restavracij 
 

 1. Aerobna obdelava 
(kompostiranje) 

2. Anaerobna biološka obdelava 
ali mehansko biološka 
obdelava 

 
20 01 10 

 
Oblačila 
 

 1. Predelava  
2. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
 

20 01 11 
 

Tekstil 
 

Sem spadajo tudi oblazinjeni 
deli kosovnih odpadkov (po 
razstavljanju). 
 

1. Predelava  
2. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
 

20 01 25 
 

Jedilno olje in maščobe 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadnimi 
jedilnimi olji in mastmi. 
 

20 01 28 
 

Barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki niso 
navedeni pod 20 01 27 
 

 Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 30 
 

Čistila, ki niso navedena 
pod 20 01 29 
 

 Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 32 
 

Zdravila, ki niso 
navedena pod 20 01 31 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadnimi 
zdravili. 
 

20 01 34 
 

Baterije in akumulatorji, 
ki niso navedeni pod 20 
01 33 
 

Sem spadajo: 
− prenosne alkalne baterije 

(razen baterij, ki vsebujejo 
živo srebro),  

− druge prenosne baterije, ki 
ne vsebujejo nevarnih 
snovi. 

 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z baterijami in 
akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji. 
 

20 01 36 
 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
ni navedena pod 20 01 
21, 20 01 23 in 20 01 35 
 

Sem sodi (glej Prilogo 2): 
− odpadna velika 

gospodinjska oprema, 
− odpadna mala električna in 

elektronska oprema. 
 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko opremo. 
 

20 01 38 
 

Les, ki ni naveden pod 
20 01 37 
 

Sem spadajo tudi leseni deli 
kosovnih odpadkov (po 
razstavljanju). 
 

1. Recikliranje 
2. Kompostiranje 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
 

20 01 39 
 

Plastika 
 

Sem spada: 
− gospodinjska plastika, 
− plastične igrače, ki niso 

OEEO,  

1. Recikliranje 
2. Kompostiranje (za 

biorazgradljivo plastiko) 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
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− nosilci podatkov (npr. AV 
kasete, CD, DVD, diskete),  

− deli kosovnih odpadkov, ki 
so pretežno iz plastike (po 
razstavljanju). 

 

 

20 01 40 
 

Kovine 
 

Sem spadajo: 
− železne kovine,  
− barvne kovine,  
− zlitine,  
− odpadki, ki so pretežno iz 

kovin,  
− deli kosovnih odpadkov, ki 

so pretežno iz kovin (po 
razstavljanju), 

− injekcijske igle iz osebne 
uporabe.  

 
Sem ne spada OEEO. 
 

1. Recikliranje 
2. Predelava 
 

20 01 41 
 

Odpadki iz čiščenja 
dimnikov 
 

 1. Kompostiranje (lesni pepel) 
2. Odlaganje na odlagališčih  
 

 
2. Nevarne frakcije 
 
15 01 10* 

 
Embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

15 01 11* 
 

Kovinska embalaža, ki 
vsebuje nevaren trden 
porozen oklop (npr. iz 
azbesta), vključno s 
praznimi tlačnimi 
posodami 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. 
 

20 01 13* 
 

Topila 
 

Sem spada tudi bencin. 
 

Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 14* 
 

Kisline 
 

 Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 15* 
 

Alkalije 
 

 Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 17* 
 

Fotokemikalije 
 

 Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 19* 
 

Pesticidi 
 

Sem spadajo tudi odpadna 
fitofarmacevtska sredstva, ki 
vsebujejo nevarne snovi. 
 

Pesticidi: 
1. Priprava za ponovno uporabo  
2. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
 
Odpadna fitofarmacevtska 
sredstva, ki vsebujejo nevarne 
snovi: oddaja v skladu s 
predpisom, ki ureja o ravnanje z 
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odpadnimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi, ki vsebujejo nevarne 
snovi. 
 

20 01 21* 
 

Fluorescentne cevi in 
drugi odpadki, ki 
vsebujejo živo srebro 
 

Sem spadajo: 
− odpadne sijalke (glej 

Prilogo 2), 
− drugi odpadki, ki vsebujejo 

živo srebro (npr. odpadni 
živosrebrni termometri). 

 
Sem ne spadajo žarnice z 
žarilno nitko. 
 

1. Recikliranje 
2. Predelava 
3. Odstranjevanje (D12) 
 
Odpadne sijalke: oddaja v skladu s 
predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadno električno in elektronsko 
opremo. 
 

20 01 23* 
 

Zavržena oprema, ki 
vsebuje 
klorofluoroogljikovodike 
 

Sem sodi odpadna hladilno-
zamrzovalna oprema (glej 
Prilogo 2). 
 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko opremo.  
 

20 01 26* 
 

Olja in maščobe, ki niso 
navedeni pod 20 01 25 
 

Sem spadajo tudi odpadna 
olja iz predpisa, ki ureja 
odpadna olja. 
 

Predelava ali sežig (prednostno z 
energetsko izrabo). 
 
Odpadna olja iz predpisa, ki ureja 
odpadna olja: obdelava v skladu s 
tem predpisom. 
 

20 01 27* 
 

Barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki 
vsebujejo nevarne snovi 
 

Sem spadajo tudi kartuše iz 
tiskalnikov. 
 

Predelava ali odstranjevanje 
 
Kartuše: prednostno oddaja v 
pripravo za ponovno uporabo.  
 

20 01 29* 
 

Čistila (detergenti), ki 
vsebujejo nevarne snovi 
 

 Predelava ali odstranjevanje 
 

20 01 31* 
 

Citotoksična in 
citostatična zdravila 
 

 Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadnimi zdravili 
 

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 
 

Sem spadajo: 
− prenosne svinčeve in 

nikelj-kadmijeve baterije ter 
baterije, ki vsebujejo živo 
srebro, 

− svinčevi avtomobilski 
akumulatorji. 

 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z baterijami in 
akumulatorji ter odpadnimi 
baterijami in akumulatorji. 
 

20 01 35* 
 

Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi in 
ni navedena pod 20 01 
21 in 20 01 23 
 

Sem spadajo odpadni TV 
aparati, monitorji in slikovne 
cevi (glej Prilogo 2). 
 

Oddaja v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadno 
električno in elektronsko opremo. 
 

20 01 37* 
 

Les, ki vsebuje nevarne 
snovi 
 

Sem spadajo tudi leseni deli 
kosovnih odpadkov (po 
razstavljanju). 
 

Sežig  
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3. Drugi komunalni odpadki 
 

20 02 01 
 

Biorazgradljivi odpadki 
 

Sem spadajo: 
− zeleni vrtni odpad, 
− zeleni odpad iz parkov, 
− zeleni odpad s pokopališč. 
 

1. Aerobna obdelava 
(kompostiranje)  

2. Anaerobna biološka obdelava 
ali mehansko biološka 
obdelava 

3. Sežig (prednostno z 
energetsko izrabo) 

 
20 02 02 

 
Zemlja in kamenje 
 

Sem spadata zemlja in 
kamenje z vrtov, parkov in 
pokopališč. 
 

1. Vnos v tla 
2. Uporaba za izgradnjo telesa 

odlagališča 
 

20 02 03 
 

Drugi odpadki, ki niso 
biorazgradljivi 
 

Sem spadajo drugi odpadki, ki 
niso biorazgradljivi, z vrtov, 
parkov in pokopališč. 
 

Uporaba za izgradnjo telesa 
odlagališča. 
 

20 03 01 
 

Mešani komunalni 
odpadki 
 

 Oddaja v skladu s to uredbo. 
 

20 03 07 
 

Kosovni odpadki 
 

Sem ne spadajo: 
− OEEO,  
− nevarni odpadki,  
− gradbeni odpadki,  
− gume. 
 

1. Priprava za ponovno uporabo 
2. Predelava 
3. Sežig (prednostno z 

energetsko izrabo) 
 

 
(1) Številka iz klasifikacijskega seznama  
(2) V skladu z izjemo glede predhodne obdelave inertnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja 

odlaganje odpadkov na odlagališčih 
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Priloga 2 
 

Povezava med zbirno-predelovalnimi skupinami OEEO, klasifikacijskimi številkami iz 
klasifikacijskega seznama in razredi elektri čne in elektronske opreme iz predpisa, ki 
ureja ravnanje z odpadno elektri čno in elektronsko opremo 
 

 
Zbirno-predelovalna 

skupina OEEO 
Klasifikacijska številka 

 

 
Razred elektri čne in 
elektronske opreme 

 

 
Primeri naprav 

 

1 
 

Velika gospodinjska 
oprema z izjemo 
opreme, ki se ne uvršča 
med opremo iz 
gospodinjstev 
 

Pralni stroji, sušilniki oblačil, 
pomivalni stroji, štedilniki, električni 
kuhalniki, električne gorilne plošče, 
mikrovalovne pečice, druge velike 
naprave za kuhanje in predelavo 
hrano, električne ogrevalne naprave, 
električni radiatorji, druge velike 
naprave za ogrevanje sob, postelj, 
stolov, električni ventilatorji. 
 

5 
 

Oprema za razsvetljavo 
 

Velike svetilke za paličaste 
fluorescentne sijalke, ostala velika 
oprema za difuzijo ali nadzor 
svetlobe. 
 

1 
 

Odpadna velika 
gospodinjska oprema 
 
20 01 36 
 

10 
 

Avtomati 
(ki ne vsebujejo ozonu 
škodljivih snovi) 
 

Avtomati za pijače, trdne izdelke, 
oziroma naprave, ki avtomatsko 
izdajajo raznovrstne izdelke in ne 
vsebujejo ozonu škodljivih snovi. 
 

1 
 

Veliki gospodinjska 
oprema z izjemo 
opreme, ki se ne uvršča 
med opremo iz 
gospodinjstev 
 

Velike hladilne naprave, hladilniki, 
zamrzovalniki, druge velike naprave 
za hlajenje, ohranjanje in začasno 
skladiščenje hrane, klimatske 
naprave, druga oprema za zračenje, 
zračenje na izpuh in oprema za 
klimatizacijo. 
 

2 
 

Odpadna hladilno-
zamrzovalna oprema 
 
20 01 23* 
 

10 
 

Avtomati  
(ki vsebujejo ozonu 
škodljive snovi) 
 

Avtomati za pijače, trdne izdelke, 
oziroma naprave, ki avtomatsko 
izdajajo raznovrstne izdelke in 
vsebujejo ozonu škodljive snovi. 
 

3 
 

Oprema za IT in 
telekomunikacije 
 

Ekrani osebnih računalnikov, slikovne 
cevi, prenosni računalniki, notesniki, 
računalniški notepad. 
 

3 
 

Odpadni TV aparati, 
monitorji in slikovne 
cevi 
 
20 01 35* 
 

4 
 

Oprema za zabavno 
elektroniko 
 

TV sprejemniki, slikovne cevi, 
prikazovalniki slike z ravnim ekranom 
(LCD, LED, plazma). 
 

4 
 

Odpadna mala 
električna in 

2 
 

Male gospodinjske 
naprave 

Sesalniki, sesalniki metle, druge 
naprave za čiščenje, naprave za 
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Zbirno-predelovalna 

skupina OEEO 
Klasifikacijska številka 

 

 
Razred elektri čne in 
elektronske opreme 

 

 
Primeri naprav 

 

 šivanje, pletenje, tkanje in drugo 
obdelavo blaga, likalniki in druge 
naprave za likanje, monganje in 
drugo nego oblačil, opekači, naprave 
za cvrtje, mlinčki za kavo, avtomati za 
kavo in oprema za odpiranje ali 
hermetično zapiranje posod ali 
embalaže, električni noži, naprave za 
striženje las, sušenje las, ščetkanje 
zob, britje, masiranje in drugi aparati 
za nego telesa, budilke, zapestne ure 
in naprave za merjenje, prikazovanje 
ali evidentiranje časa, tehtnice. 
 

3 
 

Oprema za IT in 
telekomunikacije 
 

Veliki računalniki, mali računalniki, 
tiskalniške enote, osebni računalniki 
(CPE, miška, in tipkovnica vključeni, 
brez ekrana), prenosni računalniki 
(CPE, miška in tipkovnica vključeni, 
brez ekrana), računalniki notepad, 
tiskalniki, oprema za kopiranje, 
električni in elektronski pisalni stroji, 
žepni in namizni kalkulatorji, drugi 
izdelki in oprema za zbiranje, 
skladiščenje, procesiranje, 
predstavitev ali sporočanje informacij 
z elektronskimi, uporabniški terminali 
in sistemi, faksi, teleksi, telefoni, javni 
telefoni, brezžični telefoni, mobilni 
telefoni, odzivniki, drugi izdelki ali 
oprema za prenos zvoka, slike ali 
drugih podatkov prek telekomunikacij. 
 

4 
 

Oprema za zabavno 
elektroniko 
 

Radijski sprejemniki, videokamere, 
videorekorderji, glasbeni stolpi, 
avdioojačevalniki, glasbeni 
instrumenti in drugi izdelki ali oprema 
za snemanje ali reproduciranje zvoka 
ali slik, vključno signalov ali drugačne 
tehnologije za distribucijo zvoka in 
slike od telekomunikacij. 
 

5 
 

Oprema za razsvetljavo 
 

Male svetilke in druga mala oprema 
za razsvetljavo ali oprema za difuzijo 
ali nadzor svetlobe. 
 

elektronska oprema 
 
20 01 36 
 

7 
 

Igrače, oprema za prosti 
čas in šport 
 

Električni vlakci oziroma garniture 
dirkalnih avtomobilčkov, ročne 
konzole za videoigre, videoigre, 
računalniki za kolesarjenje, 
potapljanje, tek, veslanje itd., športna 
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Zbirno-predelovalna 

skupina OEEO 
Klasifikacijska številka 

 

 
Razred elektri čne in 
elektronske opreme 

 

 
Primeri naprav 

 

oprema z električnimi ali 
elektronskimi sestavnimi deli, igralni 
avtomati na kovance. 
 

8 
 

Medicinska oprema z 
izjemo opreme, ki se ne 
uvršča med opremo iz 
gospodinjstev ali 
vsebuje nevarne snovi 
kot npr.: oprema za 
radioterapijo, materiali iz 
nuklearne medicine 
 

Naprave za odkrivanje, 
preprečevanje, spremljanje, 
obravnavo, lajšanje bolezni, poškodb 
ali nezmožnosti. 
 

9 
 

Instrumenti za 
spremljanje in nadzor z 
izjemo opreme, ki se ne 
uvršča med opremo iz 
gospodinjstev ali 
vsebuje nevarne snovi 
kot npr.: detektorji dima 
 

Regulatorji ogrevanja, termostati, 
naprave za merjenje, tehtanje ali 
reguliranje v gospodinjstvu. 
 

5 
 

Odpadne sijalke 
 
20 01 21* 
 

5 
 

Oprema za razsvetljavo 
 

Paličaste fluorescentne sijalke, 
kompaktne fluorescentne sijalke, 
visoko intenzivnostne sijalke, vključno 
z visokotlačnimi svetili z natrijevimi 
parami in metalhalogenidnimi 
sijalkami, nizkotlačna svetila z 
natrijevimi parami. 
 
Sem ne spadajo žarnice z žarilno 
nitko. 
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Priloga 3 
 

Oskrbovalni standard za zbirni center  
 
 
1. Splošne zahteve in opremljenost zbirnega centra:  
   

(1) Zbirni center je območje delno pokritih utrjenih površin in zaprtih prostorov, urejenih 
in opremljenih za ravnanje z odpadki v skladu s tretjim odstavkom 13. člena te uredbe. 

 
(2) Zbirni center je opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno 

varnost objektov.  
 
(3) Z ograjo okoli zbirnega centra se prepreči dostop nepooblaščenim osebam in 

živalim. 
 
(4) Na vhodu zbirnega centra mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena 

izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obratovalnega časa zbirnega centra. 
 
Odredba 

17. člen 
 
(2) Mesto zbiralnice nevarnih frakcij in zbirnega centra mora biti vidno označeno. 

 
(5) V zbirnem centru mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. 

 
Odredba 

22. člen 
 
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je stehtana vsaka pošiljka:  
– odpadne embalaže, katero skladno s prejšnjim členom odda družbi za ravnanje z odpadno 

embalažo,  
– ločene frakcije, ki gre v predelavo, in  
– nevarne frakcije, ki gre v predelavo ali odstranjevanje.  

 
(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine 

neprepustna.  
 
(7) Padavinsko odpadno vodo je treba v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in 

toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, odvajati najmanj čez oljni 
lovilec. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih 
objektov.  

 
(8) Če je zbirni center opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno 

vodo odvajati v javno kanalizacijo.  
 
(9) Pri predhodnem skladiščenju odpadkov je treba upoštevati določbe o pakiranju in 

označevanju odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke. 
 
(10) Če glede na število vključenih prebivalcev dnevna količina določenih odpadkov 

presega prostornino zabojnika ali prostora za zbiranje, je treba za prevzemanje teh 
odpadkov zagotoviti dodaten zabojnik ali prostor. 
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2. Zahteve za lo čen prevzem odpadkov: 
 

(1) Odpadki, primerni za oddajo v pripravo za ponovno uporabo, ki se prevzemajo na 
utrjeni in pokriti površini ali v zaprtem prostoru, ločeno za: 
 

Vrsta odpadka  Številka (1) 
Oblačila  
Tekstil 

20 01 10, 
20 01 11 

Kosovni odpadki 20 03 07 
(1)  Številka iz klasifikacijskega seznama  

  
(2) Odpadki, ki se prevzemajo na utrjeni, pokriti in ograjeni površini ali v zaprtem 

prostoru, urejenem za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ločeno za: 
  

Vrsta odpadka  Številka (1) 
Topila 20 01 13* 
Kisline 20 01 14* 
Alkalije 20 01 15* 
Fotokemikalije 20 01 17* 
Pesticidi 20 01 19* 
Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi 20 01 19* 
Odpadki, ki vsebujejo živo srebro 20 01 21* 
Jedilno olje in maščobe 20 01 25 
Druga olja in maščobe 20 01 26* 
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi 20 01 27* 
Barve, tiskarske bar ve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 20 01 28 
Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 20 01 29* 
Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi 20 01 30 
Citotoksična in citostatična zdravila 20 01 31* 
Zdravila 20 01 32 
Baterije in akumulatorji 20 01 33* 

20 01 34 
Odpadne male gospodinjske naprave iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, ki so 
OEEO, ki ne vsebuje nevarnih snovi 

20 01 36 

(1)  Številka iz klasifikacijskega seznama  
 

(3) Odpadki, ki se prevzemajo na utrjeni, pokriti ali delno pokriti površini (glede na 
zahteve nadaljnje obdelave), ločeno za: 
 

Vrsta odpadka  Številka (1) 
Papirna in kartonska embalaža  15 01 01 
Plastična embalaža 
Kovinska embalaža  
Sestavljena (kompozitna) embalaža  

15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 

Lesena embalaža 15 01 03 
Druga embalaža (mešana embalaža, embalaža iz tekstila) 15 01 06 

15 01 09 
Steklena embalaža 15 01 07 
Embalaža, ki je nevaren odpadek 15 01 10* 

15 01 11* 
Odpadne nagrobne sveče 15 01 06 
Izrabljene gume 16 01 03 
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Vrsta odpadka  Številka (1) 
Papir in karton 20 01 01 
Steklo 20 01 02 
Oblačila  
Tekstil 

20 01 10 
20 01 11 

Odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji 20 01 33* 
Les, ki vsebuje nevarne snovi 20 01 37* 
Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi 20 01 38 
Plastika 20 01 39 
Kovine 20 01 40 
Biorazgradljivi odpadki  20 02 01 
OEEO 20 01 21 

20 01 23 
20 01 35* 
20 01 36 

Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi 20 02 02 
20 02 03 

Kosovni odpadki 20 03 07 
(1)  Številka iz klasifikacijskega seznama  

 
(4) Prostornina zabojnika ali prostora za zbiranje, ki mora biti zagotovljena za prevzem 

odpadkov, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca v skladu s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki: 

 
Vrsta odpadka Številka (1) Minimalna 

prostornina 
v m 3 

Papirna in kartonska embalaža  15 01 01 9 
Plastična embalaža 
Kovinska embalaža  
Sestavljena (kompozitna) embalaža  

15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 

30 

Lesena embalaža 15 01 03 7 
Druga embalaža (mešana embalaža, embalaža iz tekstila) 15 01 06 

15 01 09 
5 

Steklena embalaža 15 01 07 7 
Embalaža, ki je nevaren odpadek 15 01 10* 

15 01 11* 
1 

Odpadne nagrobne sveče 15 01 06 1 
Odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji 20 01 33* 0,07 
Odpadne prenosne baterije in akumulatorji 20 01 33* 

20 01 34 
0,02 

Fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi  20 01 19* 0,02 
Citotoksična in citostatična zdravila 20 01 31* 0,02 
Druga zdravila 20 01 32 0,02 
Izrabljene gume 16 01 03 7 

(1)  Številka iz klasifikacijskega seznama  
 

Dodatne zahteve za prevzemanje in predhodno skladiščenje OEEO: 
1. OEEO se zbira v zbirno-predelovalnih skupinah 
2. V 3. zbirno-predelovalni skupini se prikazovalniki slike z ravnim ekranom (LCD, 

LED, plazma) prevzemajo ločeno od slikovnih cevi. 
 
Zbirno-predelovalna skupina 
OEEO 

Številka (1) Min.površina 
utrjenega in 

Število 
zabojnikov z 

Število palet 
z mrežasto 
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pokritega 
prostora v m 2 

min. 
prostornino 
12 m3 

ograjo (min. 
1.2 x 0.8 m)  

1 Odpadna velika gospodinjska 
oprema 

20 01 36 0 1 0 

2 Odpadna hladilno-zamrzovalna 
oprema 

20 01 23* 50(2) 1(2) 0 

3 Odpadni TV aparati, monitorji in 
slikovne cevi 

20 01 35* 0 0 4(3) 

4 Odpadna mala električna in 
elektronska oprema  

20 01 36 0 0 2 

5 Odpadne sijalke 20 01 21* 0 0 1 
(1)  Številka iz klasifikacijskega seznama  
(2)  Izbirno: ali utrjen in pokrit prostor ali zabojnik 
(3)  slikovne cevi se lahko zbirajo tudi na lesenih paletah, povite s skrčljivo folijo  
 
 

 
3. Ravnanje s kosovnimi odpadki v zbirnem centru: 
 
(1) Pri razstavljanju kosovnih odpadkov iz 2. točke petega odstavka 16. člena te uredbe 
nastajajo te frakcije: 

a. 20 01 01  papir in karton   

b. 20 01 11  tekstil 

c. 20 01 37* les 

d. 20 01 38  les 

e. 20 01 39  plastika 

f. 20 01 40  kovine 

g. 20 03 07  kosovni odpadki - ostanek po razstavljanju 
 
(2) Za odpadke iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti ravnanje skladu s to uredbo. 

 


