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XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(veljavnost načrtov gospodarjenja z odpadki)

(1) Načrti gospodarjenja z odpadki iz 19. člena Pravilnika o 
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 
in 41/04 – ZVO-1), izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo 
v veljavi do konca obdobja, za katerega so bili izdelani.

(2) Obstoječi povzročitelji odpadkov iz prvega odstavka 
13. člena te uredbe, ki na dan uveljavitve te uredbe v skladu 
s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 
45/00, 20/01, 13/03 in 41/04 – ZVO-1) nimajo izdelanega na-
črta gospodarjenja z odpadki, morajo načrt gospodarjenja z 
odpadki izdelati v skladu s to uredbo do 31. decembra 2009.

(3) Poročila iz 15., 19. in 23. člena te uredbe je treba prvič 
poslati ministrstvu za leto 2008.

34. člen
(veljavnost obstoječih dovoljenj in potrdil)

(1) Okoljevarstvena dovoljenja, izdana pred uveljavitvijo 
te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v po-
vezavi s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 
84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04 – ZVO-1), ostanejo v veljavi 
do izteka njihove veljavnosti.

(2) Potrdila o vpisu v evidenco predelovalcev določenih 
lastnih odpadkov izdana pred uveljavitvijo te uredbe v skladu 
s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 
45/00, 20/01, 13/03 in 41/04 – ZVO-1), ostanejo v veljavi do 
izteka njihove veljavnosti.

(3) Potrdila o vpisu v evidence zbiralcev in prevoznikov 
odpadkov ter posrednikov, izdana pred uveljavitvijo te uredbe 
v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 
84/98, 45/00, 20/01, 13/03 in 41/04 – ZVO-1), ostanejo v veljavi 
do izteka njihove veljavnosti.

(4) Postopki za pridobitev potrdil in okoljevarstvenih dovo-
ljenj, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu 
s to uredbo.

35. člen
(izpolnjevanje evidenčnih listov v prehodnem  

obdobju)
(1) Do vzpostavitve elektronskega izpolnjevanja in pod-

pisovanja evidenčnih listov se za evidenčne liste uporabljajo 
obrazci, ki jih ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

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

36. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik 
o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 
13/03 in 41/04 – ZVO-1).

37. člen
(začetek veljavnosti)

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

PRILOGA 1 

SKUPINE ODPADKOV 

Q1 Ostanki iz proizvodnje ali potrošnje, ki niso navedeni drugje v tem seznamu 
Q2 Izdelki brez specifikacij 
Q3 Izdelki s pretečenim rokom uporabnosti 
Q4 Razsuti, razliti, izgubljeni ali drugače poškodovani materiali, vključno s katerimi koli materiali, 

opremo itd., onesnaženimi zaradi nezgode 
Q5 Materiali, onesnaženi ali umazani zaradi izvajanja načrtovanih dejavnosti (npr. ostanki po čiščenju, 

embalažni materiali, zabojniki ipd.) 
Q6 Neuporabni deli (npr. zavržene baterije, izrabljeni katalizatorji ipd.) 
Q7 Snovi, ki ne delujejo več zadovoljivo (npr. onesnažene kisline, onesnažena topila, izrabljene soli 

za kaljenje ipd.) 
Q8 Ostanki industrijskih postopkov (npr. žlindra, kotlovne usedline ipd.) 
Q9 Ostanki postopkov za zmanjšanje onesnaževanja (npr. mulji čistilnikov, prah vrečastih filtrov, 

izrabljeni filtri ipd.) 
Q10 Ostanki strojne/končne obdelave (npr. ostružki, valjarniška škaja ipd.) 
Q11 Ostanki pri pridobivanju in predelavi surovin (npr. ostanki rudarjenja, izpiralne tekočine naftnih vrtin 

ipd.)
Q12 Materiali s primesmi (npr. olja onesnažena s PCB ipd.) 
Q13 Materiali, snovi ali izdelki, katerih uporaba je prepovedana z zakonom 
Q14 Izdelki, ki jih lastnik ne uporablja več (npr. zavrženi predmeti iz kmetijstva, gospodinjstev, uradov, 

blagovnega prometa, trgovin ipd.) 
Q15 Onesnaženi materiali, snovi ali izdelki, nastali zaradi ukrepov za izboljšanje tal 
Q16 Materiali, snovi ali izdelki, ki niso vsebovani v prejšnjih skupinah 




