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PriroËnik za ravnanje s komunalnimi odpadki

Uvodna beseda

Na ravni Republike Slovenije smo v zadnjem obdobju
sprejeli vrsto zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo
podroËje ravnanja z odpadki. Da bi olajπali razumevanje
podroËja ravnanja z odpadki lokalnim skupnostim, πe posebej pa æupanom slovenskih obËin in obËinskim svetnikom ter direktorjem gospodarskih javnih sluæb oziroma
komunalnih sluæb, smo se odloËili izdati ta priroËnik. PriroËnik na eni strani æeli podati celovit vpogled v novo
okoljsko zakonodajo na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki, na drugi strani pa æeli prejemnikom
omogoËiti, da lahko na enem mestu najdejo konkretne
informacije o svojih novih obveznostih in pristojnostih na
podroËju ravnanja z odpadki. Tiste obveznosti, ki so πe
posebej pomembne ali Ëasovno aktualne, smo posebej
izpostavili v preglednih opozorilnih okvirËkih, ki jih boste
naπli med besedilom priroËnika.
PriroËnik je razdeljen na pet glavnih poglavij. V prvem
podajamo uvodno razlago koncepta ravnanja z odpadki
v Sloveniji. Predstavljamo strateπke in programske usmeritve ter regionalni koncept ravnanja z odpadki, ki se je v
Sloveniji izkazal za najbolj ustreznega.
V drugem poglavju boste naπli pregled celotne zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki.
Najprej po delitvi na zakonske in podzakonske akte
(uredbe, navodila, pravilniki itd.), sledi pa obrazloæitev
nekaterih πe posebej pomembnih doloËb iz teh predpi-
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sov: doloËbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in o
oskrbovalnem standardu, o odlaganju odpadkov in
obratovanju odlagaliπË, o plaËevanju takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter o
embalaæi in odpadni embalaæi.
Tretje poglavje pregledno deli pristojnosti in obveznosti
lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja z odpadki. Zaradi kompleksnosti zakonodaje smo se odloËili za razporeditev doloËb po vsebinah, ki jih obravnavajo, to pa so
pristojnosti in obveznosti obËin na podroËju ravnanja z
odpadki, finanËne zadeve v zvezi z lokalnimi javnimi sluæbami, komunalnimi storitvami in odlaganjem odpadkov
ter standardi za ravnanje z loËeno zbranimi frakcijami.
Na koncu priroËnika boste poleg slovarËka nekaterih izrazov, ki jih pogosto uporabljamo na podroËju ravnanja z
odpadki, naπli tudi naslednje priloge: vpraπalnik za upravljalce odlagaliπË odpadkov ter odkljuknici aktivnosti za
upravljalce obstojeËih odlagaliπË, ki bodo prenehala
obratovati po koncu leta 2003 oziroma 2008.
»isto na koncu pa je na voljo πe nekaj praznih listov. Dodali smo jih v upanju, da jih boste prejemniki priroËnika
Ëim prej napolnili z zapisniki o opravljenih aktivnostih, ki
bodo pripomogle k razreπitvi problemov ravnanja s
komunalnimi odpadki v Sloveniji.
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1. Strateπke in programske usmeritve

Odpadki so eno najslabπe urejenih podroËij varstva okolja v Sloveniji ter zato dejavnik onesnaæevanja in ogroæanja vseh sestavin okolja. NakopiËeni problemi pri ravnanju z odpadki so veËplastni in izvirajo iz dosedanjega druæbenega odnosa do odpadkov in naËinov ravnanja z njimi, iz
pomanjkljive upravne in strokovne usklajenosti
in organiziranosti, iz geoloπkih in hidroloπkih
znaËilnosti slovenskega prostora, znaËilnega
vzorca poseljenosti in v slovenskem prostoru Ëedalje bolj prisotnega in moËnega pojava sindromov NIMBY (ne na mojem dvoriπËu) in NIMET (ne
v Ëasu mojega mandata).
Razreπevanje problematike ravnanja z odpadki
je pogoj za dosego pomembnega dela ciljev na
podroËju varstva okolja. Problematika je kompleksna in zaradi omejenih virov terja selektiven pristop in ravnovesje med organizacijskimi
in pravno-ekonomskimi ukrepi na eni strani ter
konkretnimi tehniËnimi reπitvami na drugi.

UËinkovito in za druæbo sprejemljivo ravnanje z
odpadki zahteva veliko πtevilo ukrepov in dejavnosti, ki so med seboj tesno povezani in se
dopolnjujejo. Postavljene cilje bo mogoËe doseËi ob najπirπem razumevanju vpliva problematike odpadkov na razvoj ter ob soglasju najπirπe
javnosti pri umeπËanju objektov in naprav za
ravnanje z odpadki v prostor. KoliËine komunalnih odpadkov bo mogoËe zmanjπati z ustreznim
zbiranjem posameznih vrst odpadkov ter z zagotovitvijo njihove snovne in energetske izrabe.
Strateπke in programske usmeritve na tem podroËju segajo v leto 1996, ko so bile izdelane Strateπke usmeritve ravnanja z odpadki v R Sloveniji. Te so sestavni del Nacionalnega programa
varstva okolja, ki je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja.

Okvirne koliËine odpadkov in trendi
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Napoved ravnanja z odpadki iz naselij

0
Leto 1995

Leto 2000

Leto 2010

Odpadna biomasa iz kmetijstva, gozdarstva in
æivilske predelave (kot suha snov);
;
Odpadki iz energetike;

Leto 1995

Leto 2000

Leto 2010

Predelava in snovna izraba biomase

Predelava in snovna izraba sekundarnih surovin;

;
Odpadki iz industrije;
;
Odpadki iz gradbeniπtva;
;
Odpadki iz naselij
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Oskrba odpadkov s problematiËnimi in
nevarnimi sestavinami;
;
TermiËna obdelava z izrabo energetske
vrednosti;
;
Neposredno odlaganje na odlagaliπËa
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2. Regionalni koncept: funkcionalna delitev ravnanja z odpadki
v Sloveniji
Kateri so strateπki cilji ravnanja z odpadki, ki jih
opredeljuje Nacionalni program varstva okolja?

Kateri so ukrepi za izvajanje programa ravnanja
z odpadki?

• Zmanjπanje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru;

• VeËkratna uporaba embalaæe in lastno kompostiranje v gospodinjstvih;

• poveËanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjπevanje emisij toplogrednih plinov;

• loËen zajem odpadkov z nevarnimi sestavinami na izvoru;

• vzpostavitev uËinkovitega sistema ravnanja z
odpadki;
• postopna odprava starih bremen.
Z uveljavitvijo teh temeljnih naËel ravnanja z odpadki, ki so konkretizirana v postopkih reπevanja
problematike odpadkov na izvoru, loËenega zajema snovnih tokov odpadkov, vraËanja naravi,
inertizacije odloæenih odpadkov, racionalnosti
gospodarjenja s prostorom ter varovanja naravne in kulturne dediπËine, bomo v slovenskem
prostoru uresniËili temeljna naËela iz Zakona o
varstvu okolja.
Program ravnanja z odpadki izhaja iz navedenih
temeljnih naËel in pomeni prenos strateπkih
usmeritev Evropske unije v slovenski prostor.
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• loËen zajem snovnih tokov odpadkov na izvoru za pridobivanje Ëistih frakcij za snovno
izrabo;
• vmesno skladiπËenje in priprava uporabnih surovin, vkljuËno z demontaæo odsluæenih vozil
ter kosovnih odpadkov;
• toplotna obdelava odpadkov za minimizacijo
preostanka in izkoristek energetskega potenciala odpadkov;
• odlaganje inertnih preostankov kot skrajna
moæna oblika konËne oskrbe odpadkov.

Kot vsaka gospodarska dejavnost je tudi ravnanje z odpadki podrejeno osnovnim ekonomskim zakonitostim. Izkuπnje kaæejo, da je lahko
ravnanje s komunalnimi odpadki uËinkovito in
racionalno le pri razmeroma velikih koliËinah odpadkov. Z velikostjo oziroma zmogljivostjo naprav namreË padajo stroπki na enoto odpadka.
Na drugi strani pa se zaradi tega poveËujejo
stroπki transporta odpadkov do teh naprav. Praviloma so stroπki transporta v primerjavi s predelavo in odstranjevanjem odpadkov nizki. To
pomeni, da so primerne velikosti oziroma zmogljivosti teh naprav razmeroma visoke.
Minimalni pragovi ekonomiËnosti objektov in
naprav za predelavo in odstranjevanje odpadkov so odvisni tudi od vrste objektov in naprav.
Primerjave modernih objektov in naprav v razvitih dræavah s slovenskimi razmerami kaæejo na
to, da bi lahko v Sloveniji koliËine komunalnih
odpadkov predelovali in odstranjevali v centralnih objektih in napravah. Vendar prostorske in
naravne razmere ter druge objektivne danosti,
predvsem pa izrazito razprπena poseljenost,
prepreËujejo neposreden prenos izkuπenj razvitih dræav v naπ prostor.

Z obseænimi analizami in strokovnimi podlagami, ki so poleg omenjenih danosti upoπtevale πe
prometno infrastrukturo, smo ugotovili, da je
problematiko komunalnih odpadkov smiselno
reπevati v okviru tako imenovanih regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Teh naj bi bilo v Sloveniji pribliæno dvanajst. V nekaterih predelih
Slovenije pa lahko v okviru regijskih centrov
vzpostavimo tudi tako imenovane podcentre na
razliËnih lokacijah. V teh podcentrih naj bi prav
tako bili doloËeni objekti in naprave za ravnanje
z odpadki.

Strateπke usmeritve ravnanja z odpadki torej
glede na prostorske, naravne, poselitvene in
druge danosti slovenskega prostora, pa tudi
zaradi tehniËno-tehnoloπkih moænosti, ekonomiËnosti in logistike, podpirajo tako imenovani regijski ali medobËinski pristop kot
edini upraviËen in izvedljiv.

I. Sistem ravnanja z odpadki v Sloveniji
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Shema: Sploπni koncept ravnanja z odpadki

Osnovna postopka ravnanja s komunalnimi odpadki na lokalni (obËinski) ravni sta zbiranje in
loËevanje odpadkov na izvoru.
Glede na okoliπËine so v doloËenih primerih na
lokalni ravni ali na ravni manjπih zdruæb obËin dopuπËene tudi aktivnosti ravnanja z odpadki, kot
so naknadno sortiranje, preprostejπi postopki
obdelave in predelave odpadkov (na primer stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem in podobno) ter træenje sekundarnih surovin.
Tovrstne reπitve so upraviËene, kadar je na voljo
zadostna koliËina odpadkov ter gre za bolj oddaljene in prometno teæje dostopne predele. V
upraviËenih primerih je dopuπËena moænost izvajanja teh aktivnosti v tako imenovanih podcentrih za ravnanje z odpadki.
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Zbiranje in loËevanje na izvoru:
:

Odlaganje

Podcenter

Ponovna uporaba

Odlaganje

Center za ravnanje z odpadki

Odlaganje

TermiËna obdelava

Nadregijska raven (omreæje regijskih centrov)
Na nadregijski ravni (raven omreæja regijskih centrov) naj bi potekala termiËna obdelava preostanka odpadkov in odlaganje preostanka po termiËni obdelavi s hkratnim izkoristkom energije
(tako imenovana kogeneracija).

Problematiko komunalnih odpadkov je smiselno reπevati v okviru tako imenovanih regijskih centrov za ravnanje z odpadki.

lokalna raven

Na regijski oziroma medobËinski ravni naj bi potekalo naknadno sortiranje, obdelava in predelava odpadkov, recikliranje in ponovna uporaba
loËeno zbranih frakcij odpadkov, træenje sekundarnih surovin, kompostiranje bioloπko razgradljivih odpadkov, odlaganje preostankov odpadkov ter priprava odpadkov za morebitno termiËno obdelavo.

medobËinska/regijska raven

Lokalna (obËinska) raven

Regijska (medobËinska) raven

nadregijska raven

Usmeritve na podroËju ravnanja s komunalnimi
odpadki tako narekujejo aktivnosti na treh ravneh:

I. Sistem ravnanja z odpadki v Sloveniji
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ShematiËni prikaz obmoËij (s πtevilom prebivalcev) skupnega ravnanja z odpadki - “odpadkovne regije”

Zgornje
Podravje:

[196.000]

Pomurje:

Dravinjsko;
[55.900]

Gorenjska:

Spodnjesavinjska:

[292.900]

[136.100];
;

Spodnje Podravje:
[92.800]

Zgornjesavinjska;
[61.700]

[120.400]
Vrhniπko notranjska [61.700]

Ljubljana z
okolico:

Zasavje;
[70.300]

[290.400];
;
Obala:

[79.800]

Kraπko notranjska [61.700]

Grosuplje [32.000];
Ribniπko - KoËevska:
[31.300];
;

Dolenjska:

[61.700];
;
:
Trebnje;
[18.300]
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2. Podzakonski akti (po podroËjih)

17

Ravnanje z odpadki in nevarnimi odpadki

17

Ravnanje s komunalnimi odpadki in obvezne lokalne javne sluæbe

17

Odlaganje odpadkov

17

Embalaæa in odpadna embalaæa

18

3. Obrazloæitve nekaterih pomembnih doloËb iz predpisov o ravnanju z odpadki

Sotelsko:
[31.700]

Severna
Primorska:

1. Sploπni akti (zakoni)

[99.800];
;
Vzhodno
Prekmurje:
[25.200]

Koroπka;
[71.200]

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Posavje;
[69.800]

Bela Krajina
[26.700]

II

19

Ravnanje z odpadki - sploπno (akt: Pravilnik o ravnanju z odpadki)

19

Ravnanje s komunalnimi odpadki in oskrbovalni standard (akt: Odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki)

20

Odlaganje odpadkov, obratovanje odlagaliπË in biorazgradljivi odpadki (akt: Pravilnik o odlaganju odpadkov)

28

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (akt: Uredba o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov)

36

Embalaæa in odpadna embalaæa (akt: Pravilnik o ravnanju z embalaæo in odpadno
embalaæo)

38
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1. Sploπni akti (zakoni)

2. Podzakonski akti (po podroËjih)

Krovni zakon, ki ureja varovanje okolja in v tem
okviru tudi podroËje ravnanja z odpadki, je:

V nadaljevanju navajamo podzakonske akte po
vsebinskih podroËjih ravnanja z odpadki, ki jih
obravnavajo.

➜ Zakon o varstvu okolja

II

(Ur. list RS, πt. 32/93, 44/95 - odloËba US,
1/96, 9/99 - odloËba US, 56/99 - Zakon o ohranjanju narave in 22/00 - Zakon o javnih skladih).
Drugi zakoni, katerih doloËila se nanaπajo tudi
na ravnanje z odpadki, so:
➜ Zakon o gospodarskih javnih sluæbah

➜ Pravilnik o ravnanju z odpadki

(Ur. list RS, πt. 84/98; objava: 11. 12. 1998,
veljavnost: 26. 12. 1998; in spremembe ter
dopolnitve πt. 45/00, objava: 27. 05. 2000,
veljavnost: 11. 06. 2000; ter 20/01, objava:
20. 03. 2001, veljavnost: 04. 04. 2001)

Ravnanje s komunalnimi odpadki in obvezne lokalne javne sluæbe

(Ur. list RS, πt. 79/99)
➜ Zakon o kemikalijah

(Ur. list RS, πt. 36/99)
➜ Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

(Ur. list RS, πt. 11/01)
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➜ Pravilnik o odlaganju odpadkov

(Ur. list RS, πt. 5/00; objava: 21. 01. 2000;
veljavnost: 05. 02. 2000)
➜ Pravilnik o monitoringu onesnaæenosti pod-

zemnih voda z nevarnimi snovmi
(Ur. list RS, πt. 5/00; objava: 21. 01. 2000;
veljavnost: 05. 02. 2001)
➜ Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne

(Ur. list RS, Mednarodne pogodbe, πt. 15/93)
➜ Zakon o prevozu nevarnega blaga

II

Odlaganje odpadkov

(Ur. list RS, πt. 32/93)
(Ur. list RS, πt. 82/94)

nih lokalnih javnih sluæb
(Ur. list RS, πt. 56/01; objava: 06. 07. 2001,
veljavnost: 21. 07. 2001)

Ravnanje z odpadki in nevarnimi odpadki

➜ Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
➜ Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije

➜ Navodilo za oblikovanje cen storitev obvez-

➜ Odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakci-

jami pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s
komunalnimi odpadki
(Ur. list RS, πt. 21/01; objava: 23. 03. 2001;
veljavnost: 07. 04. 2001)

vode iz odlagaliπË odpadkov
(Ur. list RS, πt. 7/00; objava: 28. 01. 2000;
veljavnost: 12. 02. 2000)
➜ Uredba o taksi za obremenjevanje okolja

zaradi odlaganja odpadkov
(Ur. list RS, πt. 70/01; objava: 31. 08. 2001;
veljavnost: 15. 09. 2001)

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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3. Obrazloæitve nekaterih pomembnih doloËb iz predpisov o
ravnanju z odpadki

II

Embalaæa in odpadna embalaæa

Ravnanje z odpadki - sploπno

➜ Pravilnik o ravnanju z embalaæo in odpadno

➜ Pravilnik o ravnanju z odpadki je usklajen z

embalaæo
(Ur. list RS, πt. 104/00; velja od 30. 11. 2000;
objava: 15. 11. 2000, veljavnost: 30. 11. 2000)

direktivama EU o odpadkih in nevarnih odpadkih.
Kaj doloËa Pravilnik o ravnanju z odpadki?

Besedila predpisov, ki jih je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor, so objavljena na
spletni strani www.gov.si/mop/.

• Klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih
odpadkov ter obvezna ravnanja in druge pogoje za zbiranje in prevaæanje, predelavo in
odstranjevanje odpadkov;

Med pomembnejπimi doloËbami pravilnika, ki
upoπtevajo eno izmed temeljnih naËel strategije
ravnanja z odpadki, to je zmanjπevanje koliËine
odpadkov na izvoru, so tudi pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati novi ali rekonstruirani objekti in naprave za pridobitev potrebnih dovoljenj (gre za
vse vrste objektov in naprav, ki so vir nastajanja
odpadkov).

II

Pomembni obveznosti za vse, ki predelujejo ali
odstranjujejo odpadke: pridobitev dovoljenja
ministrstva za okolje in prostor ter poroËanje.

• nekatere ukrepe za prepreËevanje nastajanja
odpadkov in zmanjπevanje njihove πkodljivosti za okolje;
Pravilnik natanËno doloËa tudi naslednje:
• prednost predelave odpadkov pred njihovim
odstranjevanjem;
• postopke predelave in odstranjevanja odpadkov, pri Ëemer je pomembno doloËilo, da
je treba odpadke predelati, Ëe za to obstajajo
tehniËne in druge moænosti, kot tudi to, da je
treba odpadke, ki jih ni mogoËe predelati, odstraniti tako, da ne povzroËajo Ëezmernih
obremenitev okolja.
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• kdo so povzroËitelji odpadkov in kdo imetniki;
• imetnika odpadkov zavezuje, da zagotovi
njihovo predelavo ali odstranitev, tako da jih
prepusti zbiralcu odpadkov ali odda predelovalcu oziroma odstranjevalcu ali jih predela
oziroma odstrani sam skladno s predpisi;

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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• kakπne so obveznosti povzroËiteljev, zbiralcev, prevoznikov, posrednikov ter predelovalcev in odstranjevalcev odpadkov. Te obveznosti se nanaπajo na primer na vodenje evidenc o odpadkih in na vsakoletno poroËanje
ministrstvu za okolje in prostor.

II

Katere pojme opredeljuje odredba?

Katere so obveznosti javnih sluæb?

• LoËene frakcije,

Javne sluæbe morajo zagotoviti, da se iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov, ki se
zbirajo v okviru opravljanja javne sluæbe, izloËajo loËene in nevarne frakcije.

• nevarne frakcije,

Za izloËanje nevarnih frakcij mora javna sluæba
zagotoviti:

• kosovni odpadki,
• oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in
vsebuje nevarne snovi,

Za izloËanje loËenih frakcij mora javna sluæba
zagotoviti:

➜ Odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakci-

• ostanki komunalnih odpadkov,

• loËeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah
loËenih frakcij,

Odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki doloËa najmanjπi obseg in vsebino
ravnanja z loËeno zbranimi frakcijami, ki morata
biti zagotovljena v okviru opravljanja lokalne
javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ravnanje se nanaπa na loËeno zbrane frakcije
kot del komunalnih odpadkov, ki nastajajo na
obmoËju lokalne skupnosti kot odpadki v gospodinjstvu in kot (po naravi in sestavi gospodinjskim odpadkom podobni) odpadki v industriji, obrti ter storitvenih dejavnostih.
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• odpadna embalaæa,
• povzroËitelj komunalnih odpadkov,
• zbiralnica loËenih frakcij, zbiralnica nevarnih
frakcij, premiËna zbiralnica nevarnih frakcij,

• loËeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih,
• prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih
centrih in na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov ter

• zbirni center,
• prevzemno mesto.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

II

• loËeno zbiranje in prevzemanje v premiËnih
zbiralnicah nevarnih frakcij,

Ravnanje s komunalnimi odpadki in oskrbovalni standard

jami pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s
komunalnimi odpadki

• loËeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah
nevarnih frakcij,

• razvrπËanje zbranih komunalnih odpadkov v
sortirnici.

• prevzem opreme, ki jo uporabljamo v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi ter
• razvrπËanje zbranih komunalnih odpadkov v
sortirnici.
Z razvrπËanjem komunalnih odpadkov v sortirnici je treba zagotoviti vsaj izloËanje papirja in
lepenke ter loËenih frakcij, ki so odpadna embalaæa. Izjeme so, kadar zbrane komunalne odpadke odstranjujemo s seæiganjem tako, da so
izpolnjene zahteve o energetski predelavi odpadne embalaæe, ki so doloËene v predpisu o
ravnanju z embalaæo in odpadno embalaæo.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Kaj je treba v okviru javne sluæbe urediti v naseljih?
• Zbiralnice loËenih frakcij,
• zbiralnice nevarnih frakcij in
• zbirne centre.

II

Zbiralnice loËenih frakcij
Zbiralnice loËenih frakcij so opremljene za loËeno zbiranje papirja in drobne lepenke (vkljuËno z
drobno odpadno embalaæo iz papirja ali lepenke), drobne odpadne embalaæe iz stekla, drobne
odpadne embalaæe iz plastike ali sestavljenih
materialov in drobne odpadne embalaæe iz kovine.
Zbiralnice je praviloma treba urediti v stanovanjskih obmoËjih, pa tudi ob veËjih trgovinah
ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolniπnicah, πolah in otroπkih vrtcih. Na obmoËju
mestnega jedra ali veËjega stanovanjskega
naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 500
prebivalcev.

prebivalcev na kvadratni kilometer, Ëe je v okviru
opravljanja javne sluæbe z razvrπËanjem komunalnih odpadkov v sortirnici zagotovljeno izloËanje prej navedenih loËenih frakcij, ki omogoËa
ravnanje z odpadno embalaæo in odstranjevanje
odpadkov z odlaganjem skladno s predpisi.

Na obmoËju mestnega jedra ali veËjega
stanovanjskega naselja je treba urediti
zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev.

Ne glede na prej navedeno lahko zbiralnice loËenih frakcij opremimo tudi samo za loËeno zbiranje papirja in drobne lepenke (vkljuËno z drobno
odpadno embalaæo iz papirja ali lepenke) ter
drobne odpadne embalaæe iz stekla, Ëe je v
okviru opravljanja javne sluæbe z razvrπËanjem
komunalnih odpadkov v sortirnici zagotovljeno
izloËanje loËenih frakcij drobne odpadne
embalaæe iz plastike ali sestavljenih materialov
in drobne odpadne embalaæe iz kovine.

Zbiralnic loËenih frakcij ni treba urediti v naselju
na obmoËju z gostoto poselitve manj kot 300
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Zbiralnice nevarnih frakcij
Za loËeno zbiranje nevarnih frakcij je treba urediti in opremiti najmanj eno zbiralnico nevarnih
frakcij v naselju z veË kot 25 tisoË prebivalci, dve
zbiralnici nevarnih frakcij v naselju z veË kot 60
tisoË prebivalci in eno zbiralnico nevarnih frakcij
na vsakih 60 tisoË prebivalcev v naselju z veË kot
100 tisoË prebivalci. V naseljih z veË kot tisoË
prebivalci, v katerih ni zbiralnice nevarnih frakcij, je treba v okviru javne sluæbe zagotoviti
loËeno zbiranje teh frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premiËno zbiralnico nevarnih
frakcij.

• odpadkov iz kovin (vkljuËno z odpadno embalaæo iz kovin),

II

• lesa (vkljuËno z odpadno embalaæo iz lesa),
• oblaËil,
• tekstila,
• jedilnega olja in maπËob,
• barv,
• Ërnila,

Zbirni centri
• lepil in smol (ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
Zbirni centri so opremljeni za loËeno zbiranje:
• detergentov (ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
• papirja in lepenke vseh vrst in velikosti (vkljuËno z odpadno embalaæo iz papirja in lepenke),
• stekla vseh velikosti in oblik (vkljuËno z odpadno embalaæo iz stekla),
• plastike (vkljuËno z odpadno embalaæo iz
plastike ali sestavljenih materialov),

• baterij in akumulatorjev (ki niso razvrπËeni
med nevarne odpadke),
• elektriËne in elektronske opreme (ki ne vsebuje nevarnih snovi) in
• kosovnih odpadkov.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Na obmoËju vsake obËine in vsakega naselja z
veË kot osem tisoË prebivalci je treba urediti
najmanj en zbirni center. Zbirnega centra ni
treba urediti na obmoËju obËine, ki ima manj
kot tri tisoË prebivalcev, Ëe je v okviru javne
sluæbe zagotovljeno, da povzroËitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo loËene frakcije
najmanj v enem zbirnem centru na obmoËju
sosednjih obËin. Za naselje z veË kot 25 tisoË
prebivalci je treba urediti najmanj dva zbirna
centra, za naselje z veË kot 100 tisoË prebivalci
pa najmanj en zbirni center na vsakih 80 tisoË
prebivalcev.

II
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Ëenih ali nevarnih frakcij in drugih pogojih za
prevzem.
Mesto zbiralnice nevarnih frakcij in zbirnega
centra mora biti vidno oznaËeno. V okviru javne
sluæbe mora biti v vsakem naselju ne glede na
πtevilo prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno tudi prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov ter v okviru tega tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu
in vsebuje nevarne snovi.

Na obmoËu vsake obËine in vsakega naselja
z veË kot osem tisoË prebivalci je treba urediti najmanj en zbirni center.

V okviru javne sluæbe mora biti v vsakem
naselju ne glede na πtevilo prebivalcev najmanj
enkrat v koledarskem letu zagotovljeno tudi
prevzemanje kosovnih odpadkov.

Izvajalec javne sluæbe mora povzroËitelje komunalnih odpadkov na obmoËju, za katerega uredi
zbiralnico loËenih frakcij ali zbiralnico nevarnih
frakcij ali zbirni center, obvestiti o lokaciji, Ëasu
obratovanja, loËenih ali nevarnih frakcijah, ki se
prepuπËajo ali oddajajo, naËinu prepuπËanja ali
oddajanja loËeno zbranih frakcij, naËinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetih lo-

Izvajalec javne sluæbe mora zagotoviti, da odpadno embalaæo, ki jo kot loËene frakcije izloËimo z
loËenim zbiranjem v zbiralnicah loËenih frakcij in
zbirnih centrih ali z razvrπËanjem komunalnih odpadkov v sortirnicah, redno oddaja druæbi za ravnanje z odpadno embalaæo skladno s predpisom,
ki ureja ravnanje z embalaæo in odpadno
embalaæo. To velja tudi za odpadno embalaæo,

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

onesnaæeno z nevarnimi snovmi, ki se kot
nevarne frakcije izloËi z loËenim zbiranjem v
zbiralnicah in premiËnih zbiralnicah nevarnih
frakcij ali z razvrπËanjem komunalnih odpadkov
v sortirnicah. Oddajanje odpadne embalaæe
druæbi za ravnanje z odpadno embalaæo je za
izvajalca javne sluæbe brezplaËno in obvezno.
Prav tako mora zagotoviti, da je vsaka poπiljka
odpadne embalaæe, ki jo odda druæbi za ravnanje z odpadno embalaæo, stehtana in v obliki
loËene frakcije (ta gre v predelavo) in nevarne
frakcije (ta pa gre v predelavo ali odstranjevanje).

!
!

Izvajalec javne sluæbe mora pripraviti program
ravnanja z loËeno zbranimi frakcijami, v katerem
doloËi obseg in vsebino ravnanja ter naËin
zagotavljanja storitev. O vsem mora voditi
dokumentacijo in ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja, najkasneje do 31. marca tekoËega
leta posredovati poroËilo o ravnanju z loËeno
zbranimi frakcijami za preteklo koledarsko leto.

II

Pri opravljanju javne sluæbe morajo biti zahteve v zvezi z ravnanjem z nevarnimi frakcijami
izpolnjene najkasneje do 31. decembra 2001,
v zvezi z ravnanjem z loËenimi frakcijami pa
najkasneje do 31. decembra 2003.

Obveznost izvajalca javne sluæbe:
Ministrstvu za okolje in prostor mora najkasneje do 31. marca tekoËega leta posredovati poroËilo o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami za preteklo koledarsko leto.
Roki za izpolnjevanje zahtev:
- v zvezi z ravnanjem z nevarnimi frakcijami najkasneje do 31. decembra 2001,
- v zvezi z ravnanjem z loËenimi frakcijami najkasneje do 31. decembra 2003.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Seznam loËenih frakcij komunalnih odpadkov

II
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LoËene frakcije :
;
Papir in lepenka;
;
;
Stekla;
;
;
Drobna plastika;
;
;
Drugi odpadki iz plastike ;
;
;
;
Drobni kovinski odpadki ;
;
;
Drugi odpadki iz kovin ;
;
;
;
Les;
;
;
Kompostirni kuhinjski odpadki iz
gospodinjstev, menz in
restavracij ;
;
OblaËila ;
;
Tekstil ;
;
Aerosoli;
;
Jedilna olja in maπËobe ;
;
Barve, Ërnila, lepila in smole brez
nevarnih snovi ;
;

:
;
Papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vkljuËno s transportno,
skupinsko in prodajno embalaæo iz lepenke;
;
Stekla vseh velikosti in oblik, vkljuËno s prodajno embalaæo iz
stekla;
;
Drobna plastika, vkljuËno z drobno prodajno embalaæo iz
plastike in kompozitov;
;
Odpadki iz plastike, vkljuËno s transportno, skupinsko in
prodajno embalaæo, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in
prodajne embalaæe, iz plastike in kompozitov;
;
Drobni odpadki iz kovin, vkljuËno z drobno prodajno embalaæo
iz kovin;
;
Drugi odpadki iz kovin, vkljuËno s transportno, skupinsko in
prodajno embalaæo, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in
prodajne embalaæe;
;
Les, vkljuËno s transportno, skupinsko in prodajno embalaæo iz
lesa;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Predvsem doze za razprπila;
;
;
;
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20 01 30;
;
20 01 34;
;

Detergenti brez nevarnih snovi ;
;
Baterije in akumulatorji, ki niso
vkljuËeni v skupine 16 06 01, 16
06 02 in 16 06 03

II

Seznam nevarnih frakcij
20 01:
;
20 01 13 ;
;
20 01 14 ;
;
20 01 15 ;
;
20 01 17 ;
;
20 01 19 ;
;
20 01 21 ;
;
;
20 01 23 ;
;
;
;
20 01 27 ;
;
;
20 01 29 ;
;
;
20 01 35

Nevarne frakcije:
;
Topila;
;
Kisline ;
;
Baze ;
;
Fotokemikalije ;
;
Pesticidi ;
;
Fluorescentne cevi in drugi
odpadki, ki vsebujejo æivo srebro ;
;
Oprema, ki vsebuje
kloroflouroogljike ali
kloroflouroogljikovodike ;
;
Barve, Ërnila, lepila, in smole, ki
vsebujejo nevarne snovi ;
;
Detergenti, ki vsebujejo nevarne
snovi ;
;
Oprema, ki ni v skupini 29 01 21
ali 20 01 23 in vsebuje nevarne
snovi ;
;

:
;
Organska in halogenirana topila ;
;
;
;
;
;
;
;
Pesticidi in biocidi ;
;
;
;
;
Hladilniki, zamrzovalniki, toplotne Ërpalke in klimatske
naprave za uporabo v gospodinjstvih ;
;
;
;
;
;
;
;
;
TV sprejemniki, radijski sprejemniki, osebni raËunalniki,
tiskalniki in druga elektronska oprema, ki je v sploπni,
neprofesionalni rabi ;
;
II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Vir: Odredba o ravnanju z loËeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki

20 01:
;
20 01 01;
;
;
20 01 02;
;
;
20 01 03;
;
;
20 01 04;
;
;
;
20 01 05;
;
;
20 01 06;
;
;
;
20 01 07;
;
;
20 01 08;
;
;
;
20 01 10;
;
20 01 11 ;
;
20 01 22;
;
20 01 25;
;
20 01 28;
;
;
;
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Kakπne terminske obveznosti nalaga pravilnik upravljalcem odlagaliπË?

II

Odlaganje odpadkov, obratovanje odlagaliπË in biorazgradljivi odpadki

Kako pravilnik razvrsti obstojeËa odlagaliπËa v
Sloveniji?

➜ Pravilnik o odlaganju odpadkov je usklajen z

• Na odlagaliπËa za nevarne odpadke (Ëe se na
njih odlagajo samo nevarni odpadki),

direktivo EU o odlaganju odpadkov iz leta 1999
(Directive on Landfill of Waste, 99/31/EC).
Kaj doloËa Pravilnik o odlaganju odpadkov?
• Obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter

• na odlagaliπËa za nenevarne odpadke (Ëe se
na njih odlagajo komunalni odpadki ali samo
nenevarni odpadki),
• na odlagaliπËa za inertne odpadke (Ëe se na njih
odlagajo samo inertni ali gradbeni odpadki).

• pogoje in ukrepe v zvezi z naËrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagaliπË
odpadkov.
Zahteve za naËrtovanje novih odlagaliπË so stroge, pa tudi obstojeËa odlagaliπËa je treba prilagoditi novim zahtevam. Obratovanje (predvsem
manjπih) odlagaliπË se bo marsikje pokazalo kot
ekonomsko neupraviËeno.
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Rok;
;
1. 07. 2000;
;
;
;
31. 12. 2000;
;
;
31. 12. 2000;
;
1. 01. 2001;
;
;
;
1. 01. 2002;
;
;
1. 01. 2003;
;
;
30. 06. 2003;
;
;
;
31. 12. 2003 ;
;
;
31. 12. 2004;
;
;
;
;
31. 12. 2005;
;

Obveznost :
;
Zagotovitev ugotavljanja istovetnosti odpadkov: s tehtanjem za ugotavljanje koliËin ter
s pregledom dokumentacije in vizualnim pregledom odpadkov za ugotavljanje sestave
odpadkov.;
;
DoloËitev odgovorne osebe in njegovega namestnika za izvajanje postopkov
preverjanja odpadkov.;
;
SporoËiti MOP, katera odlagaliπËa ne bodo veË obratovala po letu 2003.;
;
Odlaganje na odlagaliπËe je dovoljeno le, Ëe je izdelana ocena lastnosti odpadkov,
pomembnih za odlaganje. Ocena odpadkov mora temeljiti na njihovi kemiËni analizi, ki
mora zaobsegati vse s pravilnikom doloËene parametre onesnaæenosti. ;
;
Na odlagaliπËe za inertne odpadke je dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke, ki
izpolnjujejo zahteve za nenevarne odpadke. Enako velja tudi za nevarne odpadke.;
;
Nevarni odpadki, zbrani kot nevarne frakcije komunalnih odpadkov, bodo morali
izpolnjevati πe zahteve za nevarne odpadke (priloga 1 Pravilnika o odlaganju odpadkov). ;
;
SporoËiti MOP podatke o osebi, ki naj bi bila upravljalec zaprtega odlagaliπËa, poroËilo
o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagaliπËa, program izvajanja trajnih in obËasnih
meritev, doloËenih po obratovalnem monitoringu.;
;
Pripraviti in posredovati MOP program prilagoditve odlagaliπËa zahtevam tega
pravilnika (za odlagaliπËa, ki bodo obratovala po 1. 1. 2004). ;
;
OdlagaliπËe, ki bo prenehalo obratovati do 31. 12. 2008, se mora prilagoditi zahtevam
glede neoviranega odvajanja izcednih vod, ravnanja s povrπinskimi zalednimi vodami
in podzemnimi vodami ter glede prekrivanja povrπin zapolnjenih delov telesa
odlagaliπËa. ;
;
OdlagaliπËe, ki bo delovalo po 31. 12. 2008, se mora prilagoditi glede zahtev za
odlagaliπËne pline. ;
;
;

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Pravilnik o odlaganju odpadkov uvaja precej novosti tudi na podroËju naËrtovanja in gradnje
odlagaliπË, njihovega obratovanja, zapiranja ter
ukrepov po zaprtju odlagaliπË.

II

Kaj je treba zagotoviti pri naËrtovanju odlagaliπËa?
• Primerno oddaljenost odlagaliπËa od obmoËij,
namenjenih poselitvi in rekreaciji, javnih parkov, zdraviliπË in okrevaliπË, kmetijskih povrπin, namenjenih poljedelstvu, ter vodotokov
in drugih vodnih teles;
• da je podtalje odlagaliπËa vsaj na obmoËju
telesa odlagaliπËa geoloπko in hidrogeoloπko
enotno in take geoloπke sestave, da zagotavlja varstvo tal ter podzemnih in povrπinskih
voda pred onesnaæevanjem.
Za obratovanje odlagaliπË je potrebno dovoljenje za odlaganje, v katerem so doloËeni:
• Vrsta odlagaliπËa,
• vrste odpadkov, ki jih lahko odlagamo, in
celotna koliËina na odlagaliπËu odloæenih
odpadkov,
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• koliËina biorazgradljivih odpadkov, ki jih
lahko odloæimo v posameznem koledarskem
letu,
• naËin prevzemanja odpadkov in preverjanja
njihove istovetnosti ter drugi pogoji obratovanja,
• izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih
oblik nadzora nad obremenjevanjem okolja,
• opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode skladno s predpisom,
ki ureja monitoring onesnaæenosti podzemnih
voda z nevarnimi snovmi,

Nova odlagaliπËa

Dovoljenje za odlaganje
(27. - 34 Ël. Pravilnika o ravnanju z odpadki)

Nova odlagaliπËa se gradijo in obratujejo tako,
da so brez izjeme izpolnjene vse zahteve iz
predpisov.
Za obstojeËa odlagaliπËa pa veljajo doloËbe o
prilagajanju odlagaliπË predpisanim zahtevam,
ki navajajo Ëasovna obdobja za izvedbo prilagoditev.

ObstojeËa odlagaliπËa, ki bodo prenehala
obratovati do 31. 12. 2003

• zahteve v zvezi z zapiranjem odlagaliπËa,

OdlagaliπËa, ki bodo prenehala obratovati do 31.
12. 2003, potrebujejo:

• ukrepi za prepreËevanje πkodljivih vplivov na
okolje po zaprtju odlagaliπËa,

• dovoljenje za odlaganje in
• program zapiranja.

• Ëasovno obdobje, v katerem mora upravljalec
po zaprtju odlagaliπËa zagotavljati izvajanje
predpisanih obveznosti, kar je za odlagaliπËe
za nevarne ali nenevarne odpadke najmanj
10 let.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Upravljalec odlagaliπËa mora oddati vlogo za
pridobitev dovoljenja, ki obsega:

II

• podatke o prosilcu,
• uporabno dovoljenje za zaprto odlagaliπËe in
• naËrt ravnanja z odpadki.

!

Program zapiranja:
rok za oddajo je 30. 6. 2003.

Program zapiranja
(54. Ël. Pravilnika o odlaganju odpadkov)
Vsebina programa zapiranja mora obsegati:
• navedbo imena osebe - upravljalca zaprtega
odlagaliπËa,
• poroËilo o predpisanih ukrepih za zaprtje,
• program izvajanja meritev,
• posnetek razporeditve odloæenih odpadkov v
telesu odlagaliπËa.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Katere obveznosti morajo upravljalci odlagaliπË izpolniti glede monitoringa obratovanja odlagaliπËa?

II

ObstojeËa odlagaliπËa, ki bodo obratovala πe
po 1. 1. 2004

Dovoljenje za odlaganje
(46. Ël. Pravilnika o odlaganju odpadkov)

OdlagaliπËa, ki bodo obratovala πe po 1. 1. 2004,
potrebujejo:

Vloga za pridobitev dovoljenja za odlaganje po
letu 2004 mora vsebovati:

• program prilagoditve in
• dovoljenje za odlaganje.

• podatke o prosilcu,
• uporabno dovoljenje in
• naËrt ravnanja z odpadki.

Program prilagoditve
(65. in 66. Ël. Pravilnika o odlaganju odpadkov)
Program prilagoditve mora vsebovati naËine
prilagajanja za:
• zajem in ËiπËenje izcedne vode (do 31. 12.
2004),
• zajem in uporabo ali seæig odlagaliπËnih
plinov (do 31. 12. 2005) in
• prekrivanje zapolnjenih delov odlagaliπË (do
31. 12. 2004).

!
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ObstojeËa odlagaliπËa, ki bodo obratovala πe
po 1. 1. 2009
Za obstojeËa odlagaliπËa, ki bodo obratovala πe
po letu 2008, veljajo enake zahteve kot za nova
odlagaliπËa. To pomeni popolno prilagoditev
odlagaliπË do konca leta 2008. Po posameznih
stopnjah prilagoditve v obdobju do konca leta
2008 pa veljajo enake zahteve kot za odlagaliπËa, ki prenehajo obratovati do 2008. leta.

Program prilagoditve:
rok za oddajo je 31. 12. 2003.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

;
:
;
;
;
Obratovalni monitoring (odlagaliπËa,
; ki bodo prenehala
; obratovati do 31. 12. 2003):
;
:
;
;
Segment ;
:
ZaËetek izvajanja:
Prvo poroËanje :
;
;
;
Meteoroloπki parametri;
da;
31. 3. 2003 za 2002;
;
;
;
Podzemne vode;
da;
31. 3. 2003 za 2002;
;
;
;
Telo odlagaliπËa;
da;
31. 3. 2003 za 2002;
;
;
;
Emisije v zrak;
ne ;
;
;
;
;
Izcedne vode;
ne ;
;
;
;
;
Povrπinske vode;
ne;
;
;
;
;
Zahteve glede prekrivke odlagaliπËa;
;
v skladu s prilogo 7 Pravilnika o odlaganju
;
;
odpadkov;
:
;
;
;
Obratovalni monitoring (odlagaliπËa,
;
; ki bodo prenehala
; obratovati do 31. 12. 2008)
;
;
;
Segment ;
ZaËetek izvajanja: Prvo poroËanje :
;
;
;
Meteoroloπki parametri;
da;
31. 3. 2003 za 2002;
;
;
;
Podzemne vode;
da;
31. 3. 2003 za 2002;
;
;
;
Telo odlagaliπËa;
da;
31. 3. 2003 za 2002;
;
;
;
Emisije v zrak;
da;
31. 3. 2007 za 2006;
;
;
;
Izcedne vode;
da;
31. 3. 2006 za 2005;
;
;
;
Povrπinske vode;
da;
31. 3. 2006 za 2005;
;
;
;
Zahteve glede prekrivke odlagaliπËa
;
do 31. 04. 2004;
;
;
;

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Koliko biorazgradljivih komunalnih odpadkov lahko letno odloæimo na vseh odlagaliπËih?
Biorazgradljivi odpadki
UpoπtevajoË smernice direktive EU je treba
omeniti tudi ukrepe za postopno zmanjπanje
biorazgradljivih komunalnih odpadkov na odlagaliπËih do leta 2016, in sicer na 35 odstotkov
koliËin biorazgradljivih komunalnih odpadkov,
odloæenih v letu 1995.

II

• odpadki iz obdelave in predelave lesa in
drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.

Ukrep glede odlaganja biorazgradljivih komunalnih odpadkov do leta 2016: postopno
zmanjπanje koliËin na 35 odstotkov teh
odpadkov, odloæenih v letu 1995.

Biorazgradljivi komunalni odpadki so:
• odpadni papir, lepenka in tekstil;
• odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa,
ki nastanejo kot odpadki iz vrtov in parkov in
kot odpadki pri predelavi rastlin, ki niso
namenjene prehrani;
• odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane. To so
predvsem kompostirni odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, kompostirni odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora, in kompostirni odpadki, ki
nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib
in drugih æivil æivalskega izvora, ter
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V prilogi 3 Pravilnika o odlaganju odpadkov je
doloËena celotna koliËina biorazgradljivih odpadkov, ki jih lahko v posameznem koledarskem letu odloæimo na vseh odlagaliπËih.
Upravljalec odlagaliπËa torej lahko v posameznem koledarskem letu na odlagaliπËe odloæi
tako obdelane komunalne odpadke, da je deleæ
biorazgradljivih odpadkov v njih enak deleæu, ki
mu ga v dovoljenju za odlaganje doloËi ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Obdobje;
;
;
(izhodiπËno leto 1995);
;
2000;
;
2001;
;
2002;
;
2003;
;
2004;
;
2005;
;
2006 ;
;
2007 ;
;
2008;
;
2009-2010;
;
2011-2012;
;
2013-2015

Zmanjπanje letne koliËine
odloæenih biorazgradljivih
komunalnih odpadkov:
(% glede na prejπnje leto) :
;
0;
;
5;
;
5;
;
5;
;
5;
;
5;
;
5;
;
10;
;
10;
;
5;
;
5;
;
5;
;

Celoletna koliËina
odloæenih biorazgradljivih
komunalnih odpadkov:
(v 000 ton) :
;
483;
;
459;
;
435;
;
411;
;
387;
;
362;
;
338;
;
290;
;
242;
;
217;
;
193;
;
169

Deleæ biorazgradljivih
odpadkov v celoletni
koliËini odloæenih
komunalnih odpadkov (%);
;
47;
;
44;
;
42;
;
40;
;
38;
;
35;
;
33;
;
28;
;
26;
;
21;
;
19;
;
16;
;
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Taksa za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov
➜ Uredba o taksi za obremenjevanje okolja za-

II

radi odlaganja odpadkov
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov (obremenjevanje tal s koliËino odloæenih odpadkov in obremenjevanje zraka z emisijami metana kot toplogrednega plina)
doloËa:
• viπino,
• naËin obraËunavanja,
• odmero in plaËevanje takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagaliπËih odpadkov ter
• merila za zniæanje in oprostitev plaËevanja
takse.
Kakπna so doloËila uredbe glede plaËevanja
takse?

takso za odpadke, odloæene na odlagaliπËu v
koledarskem letu. Osnova za takso se lahko zniæa za znesek, doloËen na podlagi koliËin v odlagaliπËnem plinu zajetega metana (ki zgori ali se
ga zajame v koledarskem letu, za katerega velja
osnova za takso).
Zavezanec mora pri Agenciji Republike Slovenije
za okolje (ARSO) do 31. marca tekoËega leta
vloæiti napoved za plaËilo takse za preteklo leto.
V napovedi navede vse podatke za odmero
takse.
Zavezanci bodo plaËevali takso od 1. januarja
2002.

»e zavezanec v napovedi ne posreduje podatka
o koliËini na odlagaliπËu odloæenih odpadkov
ali Ëe tega podatka ne more posredovati (ker
ne izvaja tehtanja pred odlaganjem odpadkov),
se mu za izraËun osnove za takso doloËi masa
odloæenih odpadkov.

Takso plaËujemo za obremenjevanje okolja zaradi odpadkov, odloæenih na odlagaliπËu za
inertne ali nevarne odpadke. Zavezanec za plaËilo takse je upravljalec odlagaliπËa. Zavezanec
plaËuje takso v znesku, ki je enak osnovi za
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II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Maso doloËimo tako, da za komunalne odpadke
upoπtevamo πtevilo prebivalcev na obmoËju
izvajanja javne sluæbe ravnanja s komunalnimi
odpadki, ob predpostavki, da vsak prebivalec
povzroËi letno 400 kilogramov odpadkov. Za
komunalne in podobne pomeπane odpadke pa
na istem obmoËju upoπtevamo letno odloæenih
600 kilogramov komunalnih odpadkov.

Oprostitev ali zmanjπanje plaËila takse uveljavlja
zavezanec posebej za odlaganje komunalnih
odpadkov in posebej za odlaganje odpadkov, ki
jih ne razvrπËamo kot komunalne odpadke v
skupini 20.00 in 15.01 po klasifikacijskem
seznamu odpadkov iz predpisov na podroËju
ravnanja z odpadki.

II

Kdaj lahko zavezanec uveljavlja oprostitev ali
zmanjπanje plaËila takse?
• Zaradi izvajanja sanacijskih ali drugih del v
istem letu in
• za zmanjπanje obremenjevanja tal oziroma
zraka zaradi odlaganja odpadkov na odlagaliπËu v istem letu.

!

Obveznost zavezanca za plaËilo takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov: pri Agenciji RS
za okolje do 31. marca tekoËega leta
vloæi napoved za plaËilo takse za
preteklo leto.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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II

Embalaæa in odpadna embalaæa

Pravilnik doloËa:

➜ Pravilnik o ravnanju z embalaæo in odpadno

• pravila ravnanja v proizvodnji, prometu in
porabi embalaæe ter

embalaæo
Kateri so glavni cilji pravilnika?
• Zmanjπevanje koliËine odpadne embalaæe,
• prepreËevanje in zmanjπevanje πkodljivih
vplivov na okolje zaradi materialov in snovi,
ki jih vsebuje embalaæa ali odpadna embalaæa, ter

DoloËbe predpisa veljajo za vso embalaæo, ki jo
dajemo v promet, in vso odpadno embalaæo, ki
nastane v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in
drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod.

• prepreËevanje in zmanjπevanje πkodljivih
vplivov na okolje pri proizvodnji, prometu,
razdeljevanju in uporabi embalaæe ter pri predelavi ali odstranjevanju odpadne embalaæe.

Pri proizvodnji in dajanju embalaæe v promet ter
pri ravnanju z odpadno embalaæo bomo upoπtevali usmeritve iz operativnega programa varstva
okolja za ravnanje z embalaæo in odpadno embalaæo. Pri tem naj πe posebej opozorimo na masni
deleæ odpadne embalaæe (ki jo je treba predelati), masni deleæ materialov v odpadni embalaæi
(ki jih je treba reciklirati v okviru masnega deleæa
predelane odpadne embalaæe) in masni deleæ
posameznega materiala v celotni masi recikliranih materialov v odpadni embalaæi, ki ga je treba
reciklirati (pri Ëemer so kot materiali v odpadni
embalaæi miπljeni: papir in lepenka, plastika, les,
kovine, steklo in sestavljeni materiali).

Ponovna uporaba, recikliranje, energetska predelava in drugi naËini predelave odpadne embalaæe imajo prednost pred njenim odstranjevanjem.
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• pravila ravnanja in druge pogoje za zbiranje,
ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaæe.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Zahteva vzpostavitve ravnanja z odpadno
embalaæo do konca leta 2007: zagotoviti
predelavo najmanj 50 odstotkov ali najveË
65 odstotkov skupne mase odpadne embalaæe.

DoloËeno je, da mora biti v letu 2007 (to je do
31. 12. 2007) pri ravnanju z odpadno embalaæo,
ki nastane z dajanjem embalaæe v promet, zagotovljena predelava najmanj 50 odstotkov ali
najveË 65 odstotkov skupne mase odpadne
embalaæe. Od te predelane odpadne embalaæe
je treba reciklirati najmanj 25 odstotkov in najveË 45 odstotkov skupne mase materialov, od
tega najmanj 15 odstotkov mase posameznega
materiala.

Kateri so kljuËni pojmi pravilnika?

trgovec, zadnji dobavitelj, konËni uporabnik,
zbiralnica embalaæe, ravnanje z odpadno embalaæo (ponovna uporaba embalaæe, recikliranje
odpadne embalaæe, organsko recikliranje odpadne embalaæe, energetska predelava odpadne
embalaæe, predelava odpadne embalaæe, odstranjevanje odpadne embalaæe) in sestavljeni
materiali (kompoziti).

II

Kakπne so doloËbe glede ravnanja z odpadno
embalaæo?
Glede ravnanja z odpadno embalaæo, ki je komunalni odpadek, pravilnik konËnemu uporabniku
æe uvodoma nalaga njeno zbiranje, hranjenje in
prepuπËanje ali oddajanje skladno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z loËenimi frakcijami komunalnih odpadkov. Odpadno embalaæo, ki ni komunalni odpadek, pravilnik izvajalcu javne sluæbe
ravnanja s komunalnimi odpadki prepoveduje
prepuπËati ali oddajati kot komunalni odpadek.

Pravilnik uvaja in uporablja naslednje pojme:
embalaæa (primarna ali prodajna embalaæa,
sekundarna ali skupinska embalaæa, terciarna
ali transportna embalaæa, odpadna embalaæa, ki
je komunalni odpadek in tista, ki to ni, vraËljiva
embalaæa), proizvajalec, uvoznik, embaler,

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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S 1. 1. 2003 bodo morali proizvajalci, uvozniki,
embalerji ali trgovci odpadno transportno ali
skupinsko embalaæo neposredno po dobavi
blaga ali ob naslednji dobavi brezplaËno vzeti
nazaj, Ëe jo bo konËni uporabnik æelel vrniti. »e
bo konËni uporabnik sam prevzemal blago pri
proizvajalcu, uvozniku, embalerju ali trgovcu, bo
lahko odpadno transportno ali skupinsko embalaæo pustil neposredno na mestu prevzema ali jo
naknadno brezplaËno vrnil.

II

Proizvajalec, uvoznik, embaler ali trgovec bodo
morali vzeti brezplaËno nazaj tudi odpadno prodajno embalaæo, ki ni komunalni odpadek,
kadar jo bo konËni uporabnik æelel vrniti in Ëe za
tako embalaæo ni predpisan poseben naËin
prepuπËanja in zbiranja.

!
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Obveznost za proizvajalce, uvoznike,
embalerje ali trgovce od 1. 1. 2003:
odpadno transportno ali skupinsko
embalaæo morajo neposredno po dobavi blaga ali ob naslednji dobavi
brezplaËno vzeti nazaj, Ëe jo æeli
konËni uporabnik vrniti.

Kakπne so doloËbe v zvezi s prevzemanjem odpadne embalaæe?

Druæba za ravnanje z odpadno embalaæo bo zagotavljala:

S 1. 1. 2004 bodo proizvajalci, uvozniki in embalerji morali za embalaæo, ki jo bodo dali v promet
(razen za embalaæo, ki jo izvozimo kot embalaæo
ali kot embalirano blago), na svoje stroπke zagotoviti redno prevzemanje odpadne embalaæe (ki
je komunalni odpadek) od izvajalcev javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki. Zagotoviti
bodo morali tudi njeno ponovno uporabo,
predelavo ali odstranjevanje skladno s predpisi,
kakor tudi (to bo veljalo tudi za trgovce, ki prodajajo blago v prodajni embalaæi, ki ni komunalni
odpadek) prevze-manje in zbiranje odpadne
embalaæe, ki ni komunalni odpadek, od konËnih
uporabnikov ter njeno ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje skladno s predpisi.

• redno prevzemanje odpadne embalaæe, ki je
komunalni odpadek; prevzemanje se bo vrπilo
v zbirnih centrih izvajalcev javne sluæbe
ravnanja s komunalnimi odpadki,

Kako je z ustanavljanjem druæbe za ravnanje z
odpadno embalaæo?
Proizvajalci, uvozniki, embalerji in trgovci bodo
morali æe do 30. junija 2003 skleniti pogodbo z
gospodarsko druæbo, to je z druæbo za ravnanje
z odpadno embalaæo, ki bo skladno s predpisi
zagotavljala ravnanje z odpadno embalaæo.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

• prevzemanje in zbiranje odpadne embalaæe,
ki ni komunalni odpadek, od konËnih uporabnikov ter
• ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje prevzete in zbrane odpadne embalaæe.
Za vrsto embalaæe, ki ji bo s pogodbo prepuπËena, bo druæba morala zagotavljati predpisano
ravnanje z odpadno embalaæo v celoti, to je na
vseh ravneh dajanja embalaæe ali embaliranega
blaga v promet in na celotnem obmoËju, kjer
nastaja odpadna embalaæa.
Za zbiranje, razvrπËanje in zaËasno skladiπËenje
prevzete odpadne embalaæe bo morala urediti
enega ali veË zbirnih centrov, tako da bodo upoπtevani gostota poseljenosti in obseg nastajanja
odpadne embalaæe, ki je komunalni odpadek,
ter porazdelitev zbiralnic embalaæe in obseg

prevzete odpadne embalaæe, ki ni komunalni
odpadek. Upoπtevati bo treba tudi prostorsko
razmestitev oziroma oddaljenost objektov in
naprav, kjer bo zbrana odpadna embalaæa reciklirana, energetsko ali drugaËe predelana ali
odstranjena.

II

Proizvajalci, uvozniki, embalerji ali trgovci pa
bodo lahko odpadno embalaæo, ki ni komunalni
odpadek, pri konËnih uporabnikih zbirali tudi
sami: sami bodo lahko zagotavljali njeno ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje.
Pogoj za to pa bo pridobljeno potrdilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, iz katerega
bo razvidno, da so vpisani v evidenco proizvajalcev, uvoznikov, embalerjev in trgovcev, ki
sami zagotavljajo ravnanje z lastno odpadno
embalaæo.

!

Obveznost za proizvajalce, uvoznike,
embalerje in trgovce: do 30. junija
2003 skleniti pogodbo z gospodarsko
druæbo za ravnanje z odpadno embalaæo.

II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju
ravnanja s komunalnimi odpadki
Proizvajalci, uvozniki, embalerji in trgovci ter
konËni uporabniki morajo ministrstvu za okolje
in prostor poroËilo o embalaæi in odpadni embalaæi prviË posredovati æe do 31. marca 2002, in
sicer za leto 2001. To zanje dejansko pomeni
zaËetek spremljanja dogajanja na podroËju
ravnanja z embalaæo in odpadno embalaæo æe v
letu 2001.

II

!

Obveznost za proizvajalce, uvoznike,
embalerje in trgovce ter konËne uporabnike: Ministrstvu za okolje in
prostor posredujejo prvo PoroËilo o
embalaæi in odpadni embalaæi æe do
31. marca 2002 (za leto 2001).

1.

Pristojnosti Vlade RS ter lokalnih skupnosti in proizvajalcev odpadkov
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2.

Pravni akti, ki opredeljujejo pristojnosti in obveznosti obËin na podroËju
ravnanja z odpadki
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Zakon o varstvu okolja

45

Zakon o gospodarskih javnih sluæbah
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Zakon o lokalni samoupravi
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Pravni akti, ki opredeljujejo finanËne zadeve v zvezi z lokalnimi javnimi
sluæbami, komunalnimi storitvami in odlaganjem odpadkov

48

Zakon o financiranju obËin in Zakon o javnih financah
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Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih sluæb in Uredba o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev

48

Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

49

Pravni akt, ki opredeljuje standarde za ravnanje z loËeno zbranimi frakcijami
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Odredba o ravnanju z loËenimi frakcijami pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s
komunalnimi odpadki

50

ShematiËni prikaz poti odpadne embalaæe

3.
Odpadna embalaæa kot komunalni odpadek;
(drobna odpadna embalaæa)

Odpadna embalaæa

Druæba za ravnanje z odpadno embalaæo

Javna sluæba ravnanja s komunalnimi odpadki

III

Obdelava, predelava, odstranjevanje odpadne embalaæe

4.
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II. Pregled zakonodaje na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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III

1. Pristojnosti Vlade RS ter lokalnih skupnosti in proizvajalcev
odpadkov

2. Pravni akti, ki opredeljujejo pristojnosti in obveznosti obËin na
podroËju ravnanja z odpadki

Na podlagi sprejetega Nacionalnega programa
varstva okolja in strategije ravnanja z odpadki
ter direktive EU je Vlada Republike Slovenije
pristojna za pripravo politike na podroËju
ravnanja z odpadki in za pripravo zakonodaje.
Pristojna je tudi za medresorsko usklajevanje
tega podroËja.

➜ Zakon o varstvu okolja

Neposredno je odgovorna za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ravnanje s tistimi nevarnimi
odpadki, ki niso bili zbrani kot nevarna frakcija
pri komunalnih odpadkih, ter za termiËno obdelavo odpadkov.

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih
sluæbah (Ur. list RS, πt. 32/93) mora lokalna
skupnost obvezno gospodarsko sluæbo
zagotoviti z odlokom o ravnanju z odpadki.

Posredno je odgovorna za reπevanje problematike ravnanja z odpadki na lokalni (obËinski)
ravni. To velja za primere, ko obËina oziroma lokalna javna sluæba ni sposobna izvajati zakonodaje na tem podroËju (subsidiarna odgovornost).

Lokalna skupnost mora zagotoviti izvajanje
obvezne javne sluæbe v okviru funkcionalno in
prostorsko zaokroæenih oskrbovalnih sistemov.
Ravnanje s komunalnimi odpadki, predvsem pa
odlaganje ostanka odpadkov je dejavnost, ki je
sedanje veËinoma majhne obËine obiËajno ne
morejo organizirati samostojno. Zato je priporoËeno povezovanje veË obËin v tako imenovane
regijske centre za ravnanje z odpadki.

Lokalne skupnosti in proizvajalci odpadkov so
odgovorni za izvajanje dejavnosti na podroËju
ravnanja z odpadki. Zaradi varstva okolja in racionalizacije opravljanja dejavnosti ter racionalne rabe prostora je za lokalne skupnosti edina
moæna oblika zdruæevanja v regijske centre.
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Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, πt. 32/93)
opredeljuje ravnanje s komunalnimi odpadki in
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov kot
obvezno lokalno javno sluæbo.

III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

Kaj morajo doloËati obËinski odloki o gospodarskih javnih sluæbah?
ObËine morajo v svojih odlokih o gospodarskih
javnih sluæbah doloËiti organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne sluæbe, doloËiti morajo vrsto in obseg ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin oziroma storitev javnega pomena. V odlokih morajo biti
opredeljene pravice in obveznosti uporabnikov
javnih storitev, viri financiranja javne sluæbe ter
naËin oblikovanja cene storitve.

III

Poleg drugih pomembnih elementov za opravljanje javne sluæbe morajo biti v obËinskih odlokih navedeni vrsta in obseg objektov in naprav
za izvajanje javne sluæbe. Sem sodijo na primer
eko otoki, reciklaæna dvoriπËa, sortirnice odpadkov, odlagaliπËa odpadkov in druge naprave za ravnanje z odpadki. Navedeno morajo
obËine natanËno opredeliti v obËinskih odlokih
o ravnanju z odpadki.
PriporoËeno je povezovanje veË obËin v tako imenovane regijske centre za ravnanje z odpadki.

III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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Zakon o varstvu okolja v 26. Ëlenu opredeljuje
ravnanje s komunalnimi odpadki kot obvezno
lokalno javno sluæbo. Javno sluæbo ravnanja s
komunalnimi odpadki zagotavlja obËina samostojno ali pa v povezavi z veË lokalnimi
skupnostmi.

III

• pravice in obveznosti uporabnikov;
• vire financiranja gospodarskih javnih sluæb in
naËin njihovega oblikovanja;

predvideva Zakon o gospodarskih javnih sluæbah.
Zakon o lokalni samoupravi v 21. Ëlenu navaja,
katere naloge javnega pomena mora obËina
opravljati samostojno. Med drugim gre za naloge obËine, da:

• z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih zavodov ter javnih gospodarskih
sluæb,

• v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in
skrbi za lokalne javne sluæbe;

• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost
oseb zasebnega prava.

»e obvezna lokalna javna sluæba na obmoËju
obËine ni zagotovljena, jo zagotovi republika v
imenu in na raËun obËine.

• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje gospodarske javne sluæbe;

➜ Zakon o gospodarskih javnih sluæbah

• druge elemente, pomembne za opravljanje in
razvoj gospodarske javne sluæbe.

• skrbi za varstvo tal, zraka, vodnih virov, za
varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti
varstva okolja;

➜ Zakon o lokalni samoupravi

• organizira komunalno-redarstveno sluæbo in
skrbi za red v obËini.

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih
sluæbah (Ur. list RS, πt. 32/93) mora obËina z
odlokom za posamezno gospodarsko javno
sluæbo doloËiti:
• organizacijsko in prostorsko zasnovo
opravljanja sluæbe po vrstah in πtevilu izvajalcev (na primer v reæijskem obratu, javnem
gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na
podlagi koncesije ali javnih kapitalskih
vloækov);
• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
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• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih
dobrin;

ObËina mora v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, πt. 72/93) samostojno
opravljati naloge javnega pomena, kot so zbiranje
in odlaganje ostankov, organiziranje komunalnoredarske sluæbe in skrb za red v obËini (21. Ëlen
zakona).
V skladu z 61. Ëlenom tega zakona mora obËina
zagotoviti opravljanje javne sluæbe. To pomeni, da
mora ustanoviti javno podjetje in podeliti koncesijo
ali pa izbrati drugo organizacijsko obliko, ki jo

III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

• z dajanjem koncesij in

III

ObËina v skladu z 61. Ëlenom tega zakona
zagotavlja opravljanje javnih sluæb, ki jih sama
doloËi, in javnih sluæb, za katere je tako doloËeno z Zakonom o gospodarskih javnih sluæbah.
ObËina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih
sluæb:
• neposredno v okviru obËinskih sluæb (obËinska uprava),

III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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3. Pravni akti, ki opredeljujejo finanËne zadeve v zvezi z lokalnimi
javnimi sluæbami, komunalnimi storitvami in odlaganjem odpadkov
➜ Zakon

o financiranju obËin in Zakon o
javnih financah

Financiranje obvezne lokalne javne sluæbe se
pokriva preteæno iz cen storitev.
Izvajalec javne sluæbe (komunalno podjetje)
obiËajno skupaj z obËinsko upravo pripravi predlog cen, ki ga oblikuje na podlagi Navodila za
oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih
javnih sluæb (Ur. list RS, πt. 56/01) in Uredbe o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Ur.
list RS, πt. 46/01).

III

O predlogu cen odloËa obËinski svet, na podlagi
soglasja obËinskega sveta pa izvajalec javne
sluæbe uveljavi predlagano ceno.
Financiranje gospodarskih javnih sluæb regulira
tudi Zakon o financiranju obËin (Ur. list RS, πt.
80/94) in Zakon o javnih financah (Ur. list RS,
πt. 79/99).
Zakon o javnih financah je v proces priprave
proraËuna uvedel veËletno naËrtovanje izdatkov za investicije in dræavne pomoËi v obliki
naËrta razvojnih programov za obdobje πtirih
let. Ta oblika financiranja oziroma priprava
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razvojnih programov je zlasti pomembna za
tako imenovana investicijska vlaganja v komunalno infrastrukturo, kot so regijski centri za
ravnanje z odpadki, sanacijski postopki za
odlagaliπËa in druge naloæbe v infrastrukturo.

➜ Navodilo

za oblikovanje cen storitev
obveznih lokalnih javnih sluæb in Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih
storitev

Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih
lokalnih javnih sluæb in Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev doloËata oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih
sluæb. Sem sodijo med drugim tudi cene
"ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov".
Cene se oblikujejo za enoto storitve, to je kilogram ali kubiËni meter komunalnih odpadkov
ali njihovih ostankov, ki jih ustvari uporabnik
javne sluæbe.

III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

➜ Uredba

o taksi za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov

Pomemben finanËni vir za ravnanje z odpadki je
tudi taksa za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagaliπËih, ki je opredeljena z Uredbo o taksi za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. list RS,
πt. 70/01).

Zavezanec za plaËilo takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je
upravljalec odlagaliπËa.

III

Zavezanec za plaËilo takse je upravljalec odlagaliπËa. Iz takse zbrana sredstva lahko uporabimo za vse naloæbe, ki izboljπajo pogoje odlaganja ostankov odpadkov ter za izgradnjo regijskih centrov za ravnanje z odpadki in zbirnih
centrov, ki jih morajo obËine postaviti za loËeno
zbiranje odpadkov. Takso lahko uporabimo
samo za naloæbe, podkrepljene z ustrezno
dokumentacijo (gradbenim dovoljenjem).

III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki
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4. Pravni akt, ki opredeljuje standarde za ravnanje z loËeno
zbranimi frakcijami

IV. SlovarËek pogosto uporabljenih izrazov
s podroËja ravnanja z odpadki

➜ Odredba o ravnanju z loËenimi frakcija-

mi pri opravljanju javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki
Ministrstvo za okolje in prostor je z Odredbo o
ravnanju z loËenimi frakcijami pri opravljanju
javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Ur. list RS, πt. 21/01) doloËilo minimalne standarde za ravnanje z loËeno zbranimi frakcijami v
okviru opravljanja lokalne javne sluæbe. Tako je
obËine zadolæilo za vzpostavitev infrastrukture
za izvajanje obveznosti (zbiralnice oziroma
tako imenovani eko otoki, zbirni centri, sortirnice itd.), ki izhajajo iz odredbe. Izvajalcem
javne sluæbe je naloæilo obveznosti organiziranja in izvajanja loËenega zbiranja odpadkov
skladno z odredbo.

III

ObËine morajo v svojih odlokih o ravnanju z
odpadki upoπtevati doloËila vseh predpisov, ki
so bili sprejeti na podroËju odpadkov. ©e posebej velja omeniti Pravilnik o ravnanju z odpadki
(Ur. list RS, πt. 84/98), Pravilnik o odlaganju
odpadkov (Ur. list RS, πt. 5/00) in Odredbo o
ravnanju z loËenimi frakcijami pri opravljanju
javne sluæbe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Ur. list RS, πt. 21/01).
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III. Pristojnosti in dolænosti lokalnih skupnosti na podroËju ravnanja s komunalnimi odpadki

IV
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A erobna

razgradnja: razgradnja organskih
snovi z mikroorganizmi, ki potrebujejo kisik
za snovne spremembe

A naerobna razgradnja: razgradnja organskih

hinjski odpadki, odpadki iz vrtov ali parkov,
papir, karton ali drugi odpadki, ki se razgradijo, Ëe so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja

snovi z mikroorganizmi, ki ne potrebujejo
kisika za snovne spremembe

» istilna naprava: naprava za ËiπËenje odpadne

Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega
odstranjevanja doloËa obveznosti dræav pogodbenic glede izvora, uvoza in tranzita nevarnih odpadkov ter naËina izvajanja nadzora
nad tem prometom

Biofilter: naprava za odstranjevanje smradu iz
odpadnega zraka na osnovi sorpcije in bioloπke razgradnje

Bioloπki odpadki: odpadki z visokim deleæem

IV

Biorazgradljivi odpadki: so ostanki hrane, ku-

Deponijska izcedna voda:

E mbalaæa s kavcijo: embalaæa za veËkratno

» iπËenje odpadne vode: zmanjπanje koncen-

(1) voda, ki se izceja iz deponijskega telesa in
je razliËno obremenjena z organskimi in anorganskimi snovmi
(2) izcedna voda v deponijskem telesu, sestavljena iz preteæno padavinske vode, ki je
vdrla v deponijsko telo, iz onesnaæene preseæne vode iz odpadkov z visokim deleæem
vode in iz reakcijske vode, ki nastaja pri razgradnji odpadkov

tracije snovi v odpadnih vodah s fizikalnimi,
kemijskimi in bioloπkimi postopki

Deponijski plin: plinska zmes, sestavljena pre-

Deleæ recikliranja: deleæ obdelanih odpadnih

teæno iz metana (CH4) in ogljikovega dioksida (CO2), ki nastaja pri anaerobni razgradnji
organskih snovi v odlagaliπËu

vode

snovi v koliËini zajetih odpadnih snovi, izraæen v odstotkih

Deponija

odpadkov: prostor ali objekt, namenjen za trajno, urejeno in nadzorovano
odlaganje odpadkov

bioloπko razgradljivih organskih snovi

Bok odlagaliπËa: povrπina, ki je povezana z
dnom odlagaliπËa in omejuje deponijsko telo
na straneh

Deponijsko telo: odpadki, ki so vgrajeni na obmoËju odlagaliπËa, vkljuËno s tehniËno opremo odlagaliπËa (na primer talno tesnjenje in
konËno prekritje odlagaliπËa)

Dno odlagaliπËa: povrπina, na katero se nalaga
deponijsko telo

E ksplozivni odpadek: odpadek, ki eksplodira
pri væigu s plamenom oziroma je na udarec ali
trenje bolj obËutljiv kot dinitro benzen
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IV. SlovarËek pogosto uporabljenih izrazov s podroËja ravnanja z odpadki

uporabo, ki se oddaja s kavcijo

E mbalaæa za enkratno uporabo: embalaæa, ki
je namenjena enkratni uporabi

E mbalaæa za veËkratno uporabo: veËkrat uporabljena embalaæa, ki se izposoja in vraËa
oziroma se oddaja ob kavciji

E misija:
(1) odvajanje snovi iz izvora emisije v atmosfero (opomba: izraz 'emisija' se uporablja v
pogovornem jeziku skladno s to definicijo kot
sploπna oznaka za snovi, ki izhajajo iz nekega
vira onesnaæevanja zraka);
(2) zrak: onesnaæevalci zraka, ki prehajajo v
atmosfero in se v njej razprπijo;
(3) voda: oddajanje snovi in/ali energije v
okolje (v tem primeru v vodo) kot posledica
Ëlovekovega ravnanja

IV

E misija odpadnih plinov: odvajanje plinov v
atmosfero

E misijski izvor: obrat ali naprava, ki oddaja
snovi in/ali energijo (na primer zvok, vibracije, sevanje, toploto) v okolje

IV. SlovarËek pogosto uporabljenih izrazov s podroËja ravnanja z odpadki
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E nergetska izraba: obdelava odpadkov z izko- I nertni odpadki: odpadki, ki se fizikalno, keriπËanjem energije, ki se sprosti v procesu
obdelave odpadkov

F rakcija komunalnih odpadkov: istovrstne sestavine komunalnih odpadkov, ki so posledica loËevanja odpadkov

Gospodarjenje z odpadki: zbir vseh ukrepov,
ki se nanaπajo tako na odpadke kot tudi na
njihovo ciljno razvrπËanje z upoπtevanjem njihovih vplivov na okolje in njihove gospodarnosti

Gospodinjski odpadki: preteæno trdni odpadki
iz gospodinjstev

I misija:

vpliv onesnaæenja zraka na ljudi,
æivali, rastline in materialne dobrine

IV

miËno in bioloπko ne spreminjajo ter ne vplivajo na druge snovi na naËin, ki bi poveËal
obremenitev okolja

J amstvo

za prevzem: jamstvo za prevzem
odpadkov (na primer iz obrata za obdelavo
odpadkov)

Katalog odpadkov: seznam vrst odpadkov po
skupinah snovi ali po izvoru; odpadki so
razvrπËeni po veËmestnih kljuËnih πtevilkah

Katalog vrst odpadkov: seznam vrst odpadkov
po doloËenih kriterijih

Kataster

odpadkov: na uradnem mestu
sestavljen popis odpadkov, ki nastajajo na
doloËenem obmoËju

I nertna snov: odpadek z zelo majhno vseb- KljuËne πtevilke odpadkov: veËmestni πtevilnostjo πkodljivih snovi, ki ga je dopustno
odlagati brez izvajanja tehniËnih ukrepov za
zajetje izcedne vode in brez odplinjanja

Ëni sistem, po katerem so razvrπËene posamezne vrste odpadkov po snovnih lastnostih
ali izvoru

Kompost:

produkt, ki nastaja pri preteæno
aerobni razgradnji in pretvorbi organskih
snovi

Kompostiranje: aerobni postopek razgradnje
trdnih odpadkov

Komunalni odpadki: preteæno trdni odpadki, ki
nastanejo v gospodinjstvih, in drugi, gospodinjskim odpadkom podobni odpadki iz obrti,
industrije, kmetijstva, gozdarstva in iz podobnih dejavnosti v javnem sektorju, ki so po
svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom

KonËna obdelava odpadkov: uporaba mehansko-fizikalnih, kemijskih in elektro-kemijskih,
bioloπkih ali termiËnih postopkov za pretvorbo odpadkov v plinaste snovi ali za olajπanje
urejenega odlaganja (na primer z zmanjπanjem volumna) kot tudi neposredno urejeno odlaganje odpadkov

KonËni uporabnik embalaæe: sta potroπnik, ki
zaradi konËne uporabe ali potroπnje embaliranega blaga embalaæo oddvoji od blaga ali
jo izprazni, tako da nastane odpadna embalaæa, in trgovec, ki zaradi nadaljnje prodaje
blaga embalaæo oddvoji od blaga ali jo izprazni tako, da nastane odpadna transportna
ali sekundarna embalaæa

Kondicioniranje:
(1) odpadkov: predobdelava odpadkov za doloËene postopke obdelave ali za odlaganje;
(2) mulja: postopki za izboljπanje lastnosti
mulja (predvsem sposobnosti dehidriranja),
na primer z dodatki kemikalij ali s termiËno
obdelavo

Kosovni odpadki: preteæno trdni odpadki, ki
jih zaradi nepraktiËnosti pri manipulaciji ali
velikosti ni moæno zbirati na naËin, vpeljan za
komunalne odpadke

IV

L astnost odpadka: zbir znaËilnosti odpadka

KoliËina odpadkov: masa odpadkov, podana v
kilogramih
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L oËeno zbrane frakcije: so loËeno zbrane frak- Nevarni odpadki: so trdni ali tekoËi odpadki, ki
cije v skupini s klasifikacijsko πtevilko 20 01 iz
klasifikacijskega seznama odpadkov, doloËenega v predpisu o ravnanju z odpadki

L oËevalnik: naprava, v kateri se izloËajo snovi iz
odpadne vode zaradi vpliva teænosti ali centrifugalne sile, kot na primer loËevalnik maπËob,
loËevalnik lahkih tekoËin (loËevalnik bencina,
loËevalnik kurilnega olja), loËevalnik teækih tekoËin, hidrociklon, loËevalnik πkroba, centrifuga

Masovni odpadki: istovrstni odpadki, ki nastajajo v velikih mnoæinah, imajo omejeno
vsebnost πkodljivih snovi in zanje obdelava
ni potrebna

Naprava za pirolizo odpadkov: zbir vseh priprav za termiËno razgradnjo organskih snovi
v odpadku z neposrednim segrevanjem v
odsotnosti zraka ali ob pomanjkanju kisika
ter s hrambo piroliznih plinov oziroma z dodatnim seæigom, odvajanjem plinov iz seæiga
in njihovim ËiπËenjem

IV

so nevarni odpadki po predpisu o ravnanju z
odpadki; vplivajo lahko na zdravje ljudi, na
æivljenjske pogoje æivali in rastlin ter na ostalo okolje, zato je potrebna posebna previdnost in posebni ukrepi pri ravnanju z njimi

dostave: obveznost dostave odpadkov v doloËen obrat

Obveznost

evidence: obveznost proizvajalca
odpadkov dokazati, da je ravnanje in oskrba
odpadka v skladu s predpisi

Obdelava odpadkov: je vsak fizikalni, termiËni,

Obveznost prevzema: obveznost proizvajalca

kemiËni ali bioloπki proces, vkljuËno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo
lastnosti odpadkov z namenom zmanjπanja
njihove prostornine ali nevarnih lastnosti,
laæjega ravnanja z njimi ali poveËanja moænosti
za njihovo predelavo

ali trgovca, da prevzame iztroπeno blago (na
primer iztroπene baterije)

Obdelava odpadne vode: skupni izraz za predobdelavo (na primer zadræevanje, nevtralizacija) ter ËiπËenje odpadnih vod in obdelavo
blata iz Ëistilnih naprav

ObmoËje

odlagaliπËa: obmoËje odlagaliπËa,
zavarovano z ograjo ali z naravno loËnico

Obremenitev okolja: poslabπanje æivljenjskih
pogojev za ljudi, æivali in rastline kot posledica dejavnosti ljudi
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Odpadek iz obrti: odpadek iz obrtnih obratov
in podobnih dejavnosti v javnem sektorju

Odpadki iz kmetijstva: odpadki iz kmetijstva,
gozdarstva in podobnih dejavnosti v javnem
sektorju

Odpadki iz naselij: gospodinjski odpadki

Odpadki, podobni gospodinjskim odpadkom:
preteæno trdni odpadki iz obrti, industrije,
kmetijstva in gozdarstva kot tudi iz podobnih
dejavnosti v javnem sektorju, ki so po svoji
sestavi primerljivi z gospodinjskimi odpadki
in nastajajo na podoben ali enak naËin kot v
gospodinjstvu

OdlagaliπËe odpadkov: objekt ali veË objektov
za odlaganje odpadkov v tla, na tla ali pod
zemljo

Odpadna embalaæa, ki je komunalni odpadek:
je odpadna, prodajna, sekundarna ali transportna embalaæa, ki nastaja kot odpadek v
gospodinjstvih ali kot po naravi in sestavi
gospodinjskim odpadkom podoben odpadek
v industriji ali obrtni, storitveni ali drugi
dejavnosti

IV

Odpadki na izvoru: odpadki, ki se nahajajo pri Odpadna embalaæa, ki ni komunalni odpadek:
povzroËitelju odpadkov

je odpadna prodajna, sekundarna ali transportna embalaæa, ki nastaja kot odpadek pri
opravljanju proizvodne, trgovinske, storitvene ali druge dejavnosti
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Oskrba komunalnih odpadkov: oskrba odpad- P revoz odpadkov: prevoz odpadkov z mesta
kov v lokalni skupnosti (obËini)

Osnova odlagaliπËa: poravnana povrπina, na

priprave, iz zbiralnice ali vmesnega skladiπËa
do mesta njihove ponovne uporabe ali
konËne obdelave

katero se zgradi sistem talnega tesnjenja
odlagaliπËa

P rincip povzroËitelja: naËelo, da je povzroËitelj

P lanum odlagaliπËa (glej Osnova odlagaliπËa)

odgovoren za ukrepe za prepreËitev in/ali
odstranitev poπkodb v okolju ali vplivov na
okolje

P odzemno odlagaliπËe: odlagaliπËe odpadkov
v podzemnih jamah, na primer v opuπËenih
rudnikih

P onovna uporaba odpadkov: uvajanje odpadkov v naravne ali umetne snovne tokove, preteæno kot sekundarne surovine ali za pridobivanje energije

P ovratna

embalaæa (glej Embalaæa za veËkratno uporabo)

IV

P redsortiranje:

groba snovna loËitev zmesi
snovi pred pravim sortiranjem

P rostornina

odlagaliπËa: najveËja dovoljena
uporabna prostornina za odlaganje odpadkov, ob upoπtevanju zakljuËnega prekritja in
ukrepov pri rekultiviranju

R azvrπËanje

odpadkov: razporeditev odpadkov po doloËenih kriterijih (na primer po
izvoru, sestavi)

R ecikliranje: ponovna uporaba (snovna obdelava) æe uporabljenih odpadnih snovi, s
pomoËjo katere lahko izdelamo podobne ali
nove proizvode

P rekritje odlagaliπËa: zadnje povrπinsko pre- R ekultiviranje odlagaliπËa: ponovna vkljuËitev
kritje deponijskega telesa pred rekulti-vacijo
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S anacija starega bremena:

S ortirna analiza: kvantitativna in kvalitativna

(1) odstranitev vzrokov onesnaæenja tal (na
primer obdelava tal, zamenjava tal)
(2) odstranitev izvora ogroæanja in odstranitev nevarnosti iz onesnaæene okolice

doloËitev snovnih komponent z razvrπËanjem

S tiskalnica odpadkov: naprava za zgoπËevanje
odpadkov

S novni tok odpadkov: pot odpadkov od izvora T ehnika za obdelavo odpadkov: skupno ime
preko predelave in obdelave do konËne
odstranitve odpadkov

S novna

izraba odpadkov: ponovna uporaba
odpadkov in izdelava novih podobnih ali drugaËnih izdelkov za potroπnjo ali proizvodnjo

S kupinska

embalaæa: embalaæa, ki hkrati
opravlja funkciji transportne in prodajne
embalaæe, velja za prodajno embalaæo

S istem za tesnjenje dna odlagaliπËa: tehniËni
sistem, ki prepreËuje iztekanje deponijske
izcedne vode v podtalje; tvori ga talno
tesnjenje in sistem odvodnjavanja dna

S orpcija: postopek, pri katerem se neka snov
selektivno vsrka ali naloæi na drugi snovi, s
katero je priπla v stik

za vse tehnike, ki jih uporabljamo pri obdelavi odpadkov

T ermiËna obdelava: obdelava odpadkov s termiËnimi postopki z namenom spremeniti
njihove kemijske, fizikalne oziroma bioloπke
lastnosti

T esnjenje bokov: stranska tesnitev deponije,
ki je povezana s talnim tesnjenjem in onemogoËa nenadzorovano izhajanje okolju πkodljivih plinastih in tekoËih snovi iz deponijskega
telesa, obenem pa onemogoËa vdor vode v
deponijsko telo

IV

T esnjenje dna: tesnitev osnovne deponije, ki
omogoËa in zagotavlja zbiranje izcedne vode
z drenaæo, tako da izcedna voda iz deponijskega telesa ne onesnaæuje podtalnice in
povrπinskih vod, hkrati pa onemogoËa vdor
vode v deponijsko telo
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T ransportna embalaæa: hkrati opravlja funkciji Z aËasno skladiπËe odpadkov: naprava, v katetransportne in prodajne embalaæe, velja za
prodajno embalaæo

ri ali na kateri se skladiπËijo doloËene odpadne snovi z namenom kasnejπe obdelave

Uporaba deponijskega plina: izraba energet- Z avarovanje

pred vplivi starega bremena:
prepreËitev okoljske πkode, predvsem πirjenja emisij zdravju in okolju πkodljivih snovi iz
starih bremen

ske vrednosti deponijskega plina

Uporaba odpadne toplote: zbiranje in uporaba
vseh tokov procesne toplote, ki se ne uporabi
v samem procesu, predstavlja pa koristen
toplotni vir

Z biranje loËenih frakcij: zbiranje komunalnih
odpadkov po katerikoli shemi izvajanja javne
sluæbe, po kateri se iz skupnega snovnega
toka komunalnih odpadkov izloËijo posamezne loËene frakcije, preden se komunalne
odpadke odstrani

V mesno

skladiπËenje odpadkov: prehodno,
varno skladiπËenje odpadkov v sklopu
obdelave odpadkov

V rsta

odpadkov: razvrπËanje odpadkov po
izvoru (na primer iz gospodinjstev, obrti itd.)
ali po sestavinah (na primer odpadki, ki
vsebujejo olja itd.) ali po drugih kriterijih

IV

V zdræevanje odlagaliπËa po zapolnitvi: ukrepi,
ki zagotavljajo dolgoroËno obratovanje vseh
naprav v okviru odlagaliπËa za prepreËevanje
trajne πkode v okolju in omogoËajo rekultiviranje

60

• z obdelavo komunalnih odpadkov s sortiranjem z namenom, da se izloËijo loËene
frakcije

Z manjπevanje koliËin odpadkov in prepreËevanje nastajanja odpadkov: zbir vseh ukrepov za zmanjπanje koliËin odpadkov ali prepreËevanje nastajanja odpadkov v procesih
proizvodnje in porabe

Æ ivljenjska

doba biofiltra: Ëas uporabnosti
biofiltrnega materiala

Z

biranje loËenih frakcij se izvaja:
• s prevzemanjem posameznih loËenih frakcij,
ki jih povzroËitelji komunalnih odpadkov prepuπËajo izvajalcu javne sluæbe v zbiralnicah
ali zbirnih centrih,
• s prevzemanjem kosovnih odpadkov v
zbirnih centrih in na prevzemnih mestih kosovnih komunalnih odpadkov, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzroËitelj komunalnih odpadkov puπËa veËje kose loËenih
frakcij in
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IV

V
62

63

1. Vpraπalnik za upravljalce odlagaliπË odpadkov
;
;;
;
;;
; odlagaliπËa:
:Podatki o prostorskih aktih, ki jih ima upravljalec
;
:;
;
:Obratovanje odlagaliπËa:
;
:;
©t. in datum izdaje:
Vrsta
upravnega akta;
;
;
;;
;
Uporabno
dovoljenje ;
;
;
;;
;
Gradbeno
dovoljenje ;
;
;
;;
;
Lokacijsko
dovoljenje za obratovanje ;
;
;
;;
;
Izjava,
ali je odlagaliπËe opredeljeno v
;
;
prostorskih
aktih lokalne skupnosti ;
;
;
;;
;
Urejeno
lastniπtvo nad zemljiπËem, na
;
;
katerem je odlagaliπËe ;
;
;
;
Zapiranje odlagaliπËa:
;
:
©t. in datum izdaje
Vrsta upravnega akta:
;
Uporabno dovoljenje ;
;
Gradbeno dovoljenje ;
;
Lokacijsko dovoljenje za zapiranje ;
;
Izjava, ali je odlagaliπËe opredeljeno v
prostorskih aktih lokalne skupnosti ;
;
Urejeno lastniπtvo nad zemljiπËem, na
katerem je odlagaliπËe ;
;

;
;
;
;
;
;
da;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
da

;
;
;
;
;
;
ne:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ne

;
;;
;
;;
;
;Podatki o vrsti odpadkov, ki se odlagajo na odlagaliπËu:
;
;;
;
odpadka;
;Vrsta
;
;
;;
;
odpadki ;
;Komunalni
;
;
;;
;
odpadki ;
;Ostali
;
;
;;
razpoloæljivega prostora do 2008 v m3; ;
;Ocena
;
;
;;
;
;;
;
;;
da
Pogodbeni
odnos z imetnikom
;;
nekomunalnih
odpadkov za odlaganje na
;
odlagaliπËu;
;
;
;
ObËine, katerih odpadki se odlagajo na
odlagaliπËu ;
;
;
;
Upravni akt, na osnovi katerega je bil dan
status upravljalca odlagaliπËa

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
ne

;
;
;
;
;
;
;
;
ne:
da;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
©t. pogodb;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Fotokopija upravnega
akta;
;
;
ne;
da
;

V
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2. Kaj mora narediti upravljalec obstojeËega odlagaliπËa, ki bo
prenehalo obratovati do 31. 12. 2003?
;
;
Ukrep:
:
:
:
LETO 2000 :
;
Odpadke je dovoljeno odlagati samo na
odlagaliπËih;
;
Prepoved odlaganja nekaterih odpadkov;
;
Prepoved odlaganja - odlagaliπËe nevarnih
odpadkov;
;
Prepoved odlaganja za cele rabljene gume ;
;
Prepoved odlaganja razrezane rabljene
gume;
;
Razvrstiti odlagaliπËe v eno od kategorizacij ;
;
Namestiti tablo ;
;
Zagotoviti pregled dokumentacije, vizualni
pregled;
;
Tehtati odpadke;
;
SporoËiti, da se bo odlagaliπËe zaprlo ;
do 31. 12. 2003;
;
DoloËiti odgovorno osebo in namestnika,
sporoËiti;
;
;
Zagotoviti poslovnik;

V
66
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;
;
»len;
;
;
;
;
;
4;
;
;
9;
;
9;
;
;
58, 9;
;
58, 9 ;
;
;
62;
;
63, 41 ;
;
63, 20 ;
;
;
63, 20 ;
;
64 ;
;
;
63, 47;
;
;
;
63, 48

;
;
Rok;
;
;
;
;
;
5. 02. 2000 ;
;
;
5. 02. 2000 ;
;
1. 01. 2003 ;
;
;
5. 02. 2004 ;
;
5. 02. 2007 ;
;
;
5. 02. 2000 ;
;
1. 07. 2000 ;
;
1. 07. 2000 ;
;
;
1. 07. 2000 ;
;
31. 12. 2003;
;
;
31. 12. 2000 ;
;
;
;
31. 12. 2000 ;
;

;
;
;
;
Upravni akt
PoroËanje
upravnemu
organu;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Agencija RS ;
za okolje ;
;
Inπpektorat RS
za okolje in
prostor;
;
;
;

;
;
LETO 2001 :
;
Zagotoviti oceno odpadkov - kjer je to
potrebno;
;
Kontrolne kemiËne analize;
;
Obratovalni dnevnik - za nevarne in
nenevarne odpadke;
;
Obratovalni monitoring ;
;
Ograja;
;
Pranje vozil ;
;
Parkirne in obraËalne povrπine ;
;
PrepreËevanje praπenja ;
;
SkladiπËe za zavrnjene odpadke;
;
Redni pregledi telesa odlagaliπËa;
;
LETO 2002 :
;
Odlagati le obdelane odpadke 1.01.2002 ;
;
LETO 2003 :
;
Upoπtevati prilogo 1 za nevarne odpadke;
(Pravilnik o odlaganju odpadkov) ;
;
Predloæiti poroËilo o pregledih in
monitoringu za leto 2002;
;
Predloæiti podatke o odgovorni osebi,
ukrepih zapiranja, posnetek odlaganja,
program izvajanja meritev;
;

;
;
;
;
59, 11 ;
;
;
63, 26 ;
;
63, 52 ;
;
;
63, 49 ;
;
63, 41 ;
;
63, 41 ;
;
63, 41 ;
;
63, 41 ;
;
63, 41 ;
;
63, 51 ;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
63, 51 ;
;
;
64, 54

;
;
;
;
1. 01. 2001 ;
;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
;
;
1. 01. 2002 ;
;
;
;
1. 01. 2003 ;
;
;
31. 03. 2003
za 2002;
;
30. 06. 2003

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Agencija RS;
za okolje ;
;
Agencija RS;
za okolje ;
;

V
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3. Kaj mora narediti upravljalec obstojeËega odlagaliπËa, ki bo
prenehalo obratovati po koncu leta 2008?
;
;
Ukrep:
:
:
:
LETO 2000 :
;
Odpadke je dovoljeno odlagati samo na
odlagaliπËih;
;
Prepoved odlaganja nekaterih odpadkov;
;
Prepoved odlaganja - odlagaliπËe nevarnih
odpadkov;
;
Prepoved odlaganja za cele rabljene gume ;
;
Prepoved odlaganja za razrezane rabljene
gume;
;
Razvrstiti odlagaliπËe v eno od kategorizacij ;
;
Namestiti tablo;
;
Zagotoviti pregled dokumentacije, vizualni
pregled;
;
Tehtati odpadke;
;
SporoËiti, da se bo odlagaliπËe zaprlo do 31.
12. 2003;
;
DoloËiti odgovorno osebo in namestnika,
sporoËiti;
;
Zagotoviti poslovnik

;
;
»len;
;
;
;
;
;
4;
;
;
9;
;
9;
;
;
58, 9;
;
58, 9 ;
;
;
62;
;
63, 41 ;
;
63, 20 ;
;
;
63, 20 ;
;
64 ;
;
;
63, 47 ;
;
;
63, 48

;
;
Rok;
;
;
;
;
;
5. 02. 2000 ;
;
;
5. 02. 2000 ;
;
1. 01.2003 ;
;
;
5. 02. 2004 ;
;
5. 02. 2007 ;
;
;
5. 02. 2000 ;
;
1. 07. 2000 ;
;
1. 07. 2000 ;
;
;
1. 07. 2000 ;
;
31. 12. 2003;
;
;
31. 12. 2000 ;
;
;
31. 12. 2000 ;
;

;
;
PoroËanje
upravnemu
organu:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Agencija RS ;
za okolje ;

;
;
Upravni akt

;
;
;
;
;
LETO 2001 :
;
;
59, 11 ;
Zagotoviti oceno odpadkov - kjer je to
;
potrebno;
;
;
63, 26 ;
Kontrolne kemiËne analize;
;
;
63, 52 ;
Obratovalni dnevnik - za nevarne in
;
nenevarne odpadke;
;
;
63, 49 ;
Obratovalni monitoring ;
;
;
63, 41 ;
Ograja;
;
;
63, 41 ;
Pranje vozil ;
;
;
63, 41 ;
Parkirne in obraËalne povrπine ;
;
;
63, 41 ;
PrepreËevanje praπenja ;
;
;
63, 41 ;
SkladiπËe za zavrnjene odpadke;
;
;
63, 51 ;
Redni pregledi telesa odlagaliπËa;
;
;
;
LETO 2002 :
;
;
Odlagati le obdelane odpadke 1. 01. 2002 ; ;
;
;
;
;

;
;
;
;
1. 01. 2001 ;
;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
31. 12. 2001 ;
;
;
;
1. 01. 2002 ;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;

Inπpektorat RS
za okolje in
prostor;
;
;
;

V

V
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V. Priloge

V. Priloge
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4. Beleæke
;
;
LETO 2003 :
;
Upoπtevati prilogo 1 za nevarne odpadke;
(Pravilnik o odlaganju odpadkov) ;
;
Predloæiti poroËilo o pregledih in
monitoringu za leto 2002;
;
;
;
;
Program prilagoditve;
;
LETO 2004:
;
Urediti zajem in ËiπËenje izcednih vod ;
;
Prekrivanje povrπin zapolnjenih delov telesa
odlagaliπËa;
;
LETO 2005 :
;
Urediti zajem in seæig plinov;
;
;

V
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V. Priloge

;
;
;
;
;
;
;
63, 51 ;
;
;
;
;
;
65;
;
;
;
66, 33, 30 ;
;
66, 38 ;
;
;
;
;
66, 40;
;
;

;
;
;
;
1. 01. 2003 ;
;
;
31. 03. 2003
za 2002;
;
;
;
;
31. 12. 2003;
;
;
;
31. 12. 2004 ;
;
31. 12. 2004 ;
;
;
;
;
31. 12. 2005;

;
;
;
;
Agencija RS;
za okolje ;
;
Agencija RS;
za okolje ;
;
;
;

;
;
;
;
;
;
;
OdloËba o
potrditvi
programa +
biorazgradljivi
odpadki ;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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