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Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada 
Republike Slovenije 
 
 

U R E D B O 
o obvezni občinski gospodarski javni sluţbi obdelave komunalnih odpadkov 

 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
(1) Ta uredba določa vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet obvezne občinske 

gospodarske javne sluţbe obdelave komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna sluţba 
obdelave) ter vrste dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v okviru te javne sluţbe. 
 

(2) Ta uredba določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in normativov ter 
tehnične, organizacijske in druge ukrepe za opravljanje javne sluţbe obdelave.  

 
(3) Za pojme in vprašanja v zvezi z obdelavo komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji 

obdelave teh odpadkov, ki niso posebej opredeljeni ali urejeni s to uredbo, se uporablja predpis, ki 
ureja odpadke. 
 

2. člen 
(pojmi) 

 
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: 
1. aerobna razgradnja je razgradnja biološko razgradljivih odpadkov v mešanih komunalnih 

odpadkih s pomočjo mikroorganizmov s kisikom, vključno z biološkim sušenjem; 
2. anaerobna razgradnja je razgradnja biološko razgradljivih odpadkov v mešanih 

komunalnih odpadkih s pomočjo mikroorganizmov brez kisika; 
3. biološko sušenje je krajši proces aerobne razgradnje biološko razgradljivih odpadkov v 

mešanih komunalnih odpadkih z namenom izgube vlage in njihove delne stabilizacije; 
4. center za ravnanje s komunalnimi odpadki je naprava ali več povezanih naprav na istem 

kraju, potrebnih za izvajanje javne sluţbe obdelave, namenjenih za prevzem, skladiščenje in 
mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za skladiščenje in oddajo v 
mehanski obdelavi izločenih odpadkov in mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih 
odpadkov v nadaljnje ravnanje;  

5. mehansko-biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov je mehanska in biološka 
obdelava mešanih komunalnih odpadkov; 

6. mehansko-biološko obdelani mešani komunalni odpadki so mešani komunalni odpadki, 
ki so mehansko in biološko obdelani v skladu z zahtevami iz te uredbe; 

7. mešani komunalni odpadki so trdni komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01 iz 
seznama odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 
94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o 
odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s 
členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, 
str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 
o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 
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2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 
2014/955/EU) (v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov),razen: 

- ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov,  
- ločeno zbranih bioloških odpadkov, 
- odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju trţnic, cest in drugih javnih površin (vključno z vsebino 

košev za smeti z javnih površin),  
- blat iz greznic in čistilnih naprav ter odpadkov iz čiščenja kanalizacijskih omreţij; 
8. Obstoječi center za ravnanje s komunalnimi odpadki je center za ravnanje s komunalnimi 

odpadki, katerega upravljavec ima na dan uveljavitve te uredbe okoljevarstveno dovoljenje za 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopkih z oznakama D8 in D9 iz predpisa, ki ureja 
odpadke, v skladu s 6. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 
36/16).   

 
3. člen 

(vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet javne sluţbe obdelave) 
 

(1) Predmet javne sluţbe obdelave so mešani komunalni odpadki. 
 

(2) Občina na podlagi občinskega predpisa zagotavlja javno sluţbo obdelave v skladu s to 
uredbo za vse na območju občine zbrane mešane komunalne odpadke.  

 
4. člen 

(vrste dejavnosti v okviru izvajanja javne sluţbe obdelave) 
 

(1) Dejavnost, ki se izvaja v okviru javne sluţbe obdelave, je mehansko-biološka obdelava 
mešanih komunalnih odpadkov.  

 
(2) Namen obdelave iz prejšnjega odstavka je, da: 
- se iz mešanih komunalnih odpadkov v čim večji meri izločijo odpadki, primerni za 

recikliranje in druge postopke predelave, zaradi doseganja ciljev recikliranja in predelave 
komunalnih odpadkov, odpadne embalaţe, odpadne električne in elektronske opreme (v 
nadaljnjem besedilu: OEEO) ter odpadnih baterij in akumulatorjev iz predpisov, ki urejajo odpadke, 

- se mešani komunalni odpadki pred njihovim seţigom ali odlaganjem kot končnima 
postopkoma obdelave biološko stabilizirajo in 

- mehansko-biološko obdelani mešani komunalni odpadki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
končni postopek obdelave. 

 
(3) Javna sluţba obdelave se izvaja v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki 
 

5. člen 
(oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki) 

 
(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki, mora biti kot infrastruktura lokalnega 

pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vpisan v kataster gospodarske infrastrukture 
v skladu s predpisi o urejanju prostora.  

 
(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti načrtovan, zgrajen, urejen in 

opremljen za: 
‒ prevzemanje, tehtanje in skladiščenje mešanih komunalnih odpadkov, 
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‒ mehansko in biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu z zahtevami iz te 
uredbe,  

‒ skladiščenje, tehtanje in oddajo izločenih odpadkov in mehansko-biološko obdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje. 

 
(3) Pri načrtovanju, gradnji in obratovanju centra za ravnanje s komunalnimi odpadki 

morajo biti izpolnjene zahteve, določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. 
 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek za obstoječi center za ravnanje s komunalnimi odpadki 

ne veljajo zahteve iz 1., 2. in 3. točke v prilogi te uredbe. 
 

6. člen 
(izvajalec javne sluţbe in njegove naloge) 

 
(1) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne sluţbe obdelave komunalnih odpadkov 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne sluţbe) mora biti izvajalec obdelave iz predpisa, ki ureja 
odpadke, ki je za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov s strani občine 
izbran za izvajanje javne sluţbe obdelave v skladu z zakonom. 

 
(2) Izvajalec javne sluţbe mora biti upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki 

iz prvega odstavka prejšnjega člena. 
 
(3) Izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov lahko te odpadke obdeluje samo kot 

izvajalec javne sluţbe. 
 
(4) Izvajalec javne sluţbe mora: 
1. redno prevzemati mešane komunalne odpadke od izvajalca obvezne občinske 

gospodarske javne sluţbe zbiranja komunalnih odpadkov, 
2. zagotavljati redno tehtanje prevzetih mešanih komunalnih odpadkov in izločenih 

odpadkov ter mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov pred oddajo v 
nadaljnjo obdelavo,  

3. skladiščiti prevzete mešane komunalne odpadke do njihove obdelave in odpadke po 
končani mehansko-biološki obdelavi do njihove oddaje v nadaljnjo obdelavo, 

4. obdelovati mešane komunalne odpadke v skladu z zahtevami iz te uredbe in  
5. oddajati v obdelavi izločene odpadke in mehansko-biološko obdelane mešane 

komunalne odpadke v nadaljnjo obdelavo.  
 

(5) Izvajalec javne sluţbe lahko v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki obdeluje tudi 
druge odpadke, če ima za to okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pri čemer se ta obdelava šteje za posebno storitev iz 
predpisa, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
sluţb varstva okolja. 

 
(6) Izvajalec javne sluţbe mora mešane komunalne odpadke prevaţati s posebej 

opremljenimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje, prevaţanje in razkladanje odpadkov. 
 

7. člen 
(mehanska obdelava) 
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(1) Mehanska obdelava mešanih komunalnih odpadkov obsega postopke sejanja, 
ločevanja in avtomatskega, po potrebi pa tudi ročnega, sortiranja mešanih komunalnih odpadkov 
za izločanje odpadkov, primernih za recikliranje, ter postopke kot so drobljenje, stiskanje, 
peletiranje, mletje ali homogenizacija, potrebne za pripravo pri tem dobljenih odpadkov za 
nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.  

 
(2) Vsi postopki, s katerimi se izločijo odpadki, primerni za recikliranje, morajo biti izvedeni 

pred drugimi postopki iz prejšnjega odstavka. 
 
(3) Z mehansko obdelavo je treba iz mešanih komunalnih odpadkov izločiti: 
- odpadke, primerne za recikliranje (iz podskupin 15 01 in 20 01 iz seznama odpadkov), 

zlasti odpadke iz papirja, kovin, plastike in stekla, odpadne embalaţe, OEEO ter odpadne baterije 
in akumulatorje,  

- gorljive odpadke, ki niso primerni za recikliranje (iz podskupine 19 12 iz seznama 
odpadkov), za predelavo v trdno gorivo v skladu s predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih 
odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo, ali za seţig ali soseţig v skladu s predpisom, ki ureja 
seţigalnice odpadkov in naprave za soseţig odpadkov, 

- nevarne odpadke (iz podskupin 15 01 in 20 01 iz seznama odpadkov), 
- odpadke, ki jih ni dovoljeno odlagati na odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja 

odlagališča odpadkov, če se mehansko-biološko obdelani mešani komunalni odpadki odlagajo na 
odlagališču, 

- mešanico drugih odpadkov, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je to potrebno zaradi 
zahtev postopka nadaljnje biološke obdelave. 

 
(4) Mešani komunalni odpadki, ki so mehansko obdelani v skladu z zahtevami iz prejšnjega 

odstavka pred biološko obdelavo, so mehansko obdelani mešani komunalni odpadki. 
 

8. člen 
(biološka obdelava) 

 
(1) Biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov je postopek aerobne razgradnje, 

anaerobne razgradnje ali biološkega sušenja mešanih komunalnih odpadkov za njihovo biološko 
stabilizacijo.  

  
(2) Z biološko obdelavo je treba zagotoviti: 
- zmanjšanje neprijetnih vonjav in zmanjšanje sposobnosti mikroorganizmov za 

sprejemanje kisika v mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkih in 
- da mehansko-biološko obdelani mešani komunalni odpadki izpolnjujejo zahteve za 

odlaganje iz predpisa, ki ureja odlagališča odpadkov, če se mehansko-biološko obdelani mešani 
komunalni odpadki odlagajo na odlagališču, ali 

- zmanjšanje mase mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov zaradi 
izgube vlage, če se mehansko-biološko obdelani mešani komunalni odpadki seţigajo.  

 
(3) Ne glede na vrstni red izločanja odpadkov z mehansko obdelavo iz tretjega odstavka 

prejšnjega člena se lahko biološka obdelava z aerobno razgradnjo izvede pred izločanjem 
posameznih vrst odpadkov, če je namen take biološke obdelave sušenje mehansko obdelanih 
mešanih komunalnih odpadkov zaradi učinkovitejšega izločanja posameznih vrst materialov. 

 
(4) Mešani komunalni odpadki, ki so biološko obdelani v skladu z zahtevami iz prejšnjih 

odstavkov tega člena pred mehansko obdelavo, so biološko obdelani mešani komunalni odpadki.  
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9. člen 

(oddajanje izločenih odpadkov v nadaljnje ravnanje) 
 
Izvajalec javne sluţbe mora v postopku mehanske obdelave izločene odpadke oddati v 

nadaljnjo obdelavo in sicer: 
‒ odpadke, primerne za recikliranje, v recikliranje,  
‒ odpadno embalaţo, odpadne baterije in akumulatorje, OEEO in druge odpadke, za katere 

velja razširjena odgovornost proizvajalca v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, v 
nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo te odpadke, 

‒ gorljive odpadke, ki niso primerni za recikliranje, v predelavo v trdno gorivo v skladu s 
predpisom, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo, ali v 
seţig ali soseţig, v skladu s predpisom, ki ureja seţigalnice odpadkov in naprave za soseţig 
odpadkov, 

‒ nevarne odpadke v nadaljnjo obdelavo kot je za posamezne nevarne odpadke določeno v 
predpisih, ki urejajo odpadke,  

‒ odpadke, ki jih ni dovoljeno odlagati na odlagališču, v nadaljnjo obdelavo kot je za 
posamezne odpadke določeno v predpisih, ki urejajo odpadke, in 

‒ mešanico odpadkov iz pete alineje tretjega odstavka 7. člena v nadaljnjo obdelavo v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke.  

 
10. člen 

(oddajanje mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje 
ravnanje) 

 
(1) Izvajalec javne sluţbe mora mehansko-biološko obdelane mešane komunalne odpadke: 
- oddati izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne sluţbe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, če so namenjeni za odlaganje na odlagališču, 
ali 

- oddati izvajalcu obvezne drţavne gospodarske javne sluţbe seţiganja komunalnih 
odpadkov, če so namenjeni za seţig.  

 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne sluţbe pošlje mehansko-biološko 

obdelane mešane komunalne odpadke v seţig v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/2002 z dne 10. novembra 2015 o 
spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah 
odpadkov (UL L št. 294 z dne 11.11. 2015, str. 1). 

 
11. člen 

(prepovedi) 
 
(1) Izvajalec javne sluţbe ne sme mešati mešanih komunalnih odpadkov, mehansko 

obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in 
mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov z drugimi odpadki ali snovmi ali 
materiali.  

 
(2) Izvajalec javne sluţbe ne sme oddati odpadkov iz 1. in 2. alineje prvega odstavka 9. 

člena te uredbe v predelavo v trdno gorivo, v seţig ali soseţig, v odlaganje ali v druge postopke 
odstranjevanja. 
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(3) Izvajalec javne sluţbe ne sme oddati gorljivih odpadkov iz 3. alineje prvega odstavka 9. člena 
te uredbe v odstranjevanje.  
 

12. člen 
(evidenca o obdelavi odpadkov) 

 
Izvajalec javne sluţbe, ki izvaja javno sluţbo obdelave v več občinah, mora v evidenci o 

obdelavi odpadkov, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, voditi podatke o prevzetih 
odpadkih tudi za vsako občino posebej.  
 

13. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

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

 
14. člen 

(prekrški) 
 

(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki je po določbah te uredbe izvajalec javne sluţbe, če:  

1. ne zagotavlja, da so pri obratovanju centra za ravnanje s komunalnimi odpadki 
izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe, 

2. ne zagotavlja rednega sprejemanja mešanih komunalnih odpadkov (1. točka četrtega 
odstavka 6. člena), 

3. ne zagotavlja rednega tehtanja prevzetih mešanih komunalnih odpadkov in izločenih 
odpadkov ter mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov pred oddajo v 
nadaljnjo obdelavo (2. točka četrtega odstavka 6. člena), 

4. ne obdeluje mešanih komunalnih odpadkov v skladu z zahtevami iz te uredbe (4. točka 
četrtega odstavka 6. člena), 

5. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 6. člena te uredbe,    
6. ne izvaja mehanske obdelave v skladu s 7. členom te uredbe, 
7. ne izvaja biološke obdelave v skladu z 8. členom te uredbe,  
8. ne oddaja izločene odpadke v nadaljnjo obdelavo v skladu z 9. členom te uredbe,  
9 ne oddaja mehansko-biološko obdelane mešane komunalne odpadke v nadaljnje 

ravnanje v skladu z 10. členom te uredbe,  
10. meša odpadke, snovi ali materiale v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena te uredbe, 
11. oddaja odpadke iz 1. in 2. alineje prvega odstavka 9. člena te uredbe v nasprotju z 

drugim odstavkom 11. člena te uredbe, 
12. oddaja odpadke iz 3. alineje prvega odstavka 9. člena te uredbe v nasprotju s tretjim 

odstavkom 11. člena te uredbe,  
13. ne vodi evidence o obdelavi odpadkov v skladu z 12. členom te uredbe. 

 
(2) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, ki je izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 
predpisom, ki ureja odpadke, če obdeluje mešane komunalne odpadke, pa ni izvajalec javne 
sluţbe v skladu s to uredbo (tretji odstavek 6. člena te uredbe). 
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(3) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika iz prvega odstavka 
tega člena. 

 
(4) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena 

kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika iz drugega 
odstavka tega člena. 

 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
15. člen 

(prilagoditev) 
 
(1) Izvajalec javne sluţbe, ki na dan uveljavitve te uredbe izvaja javno sluţbo obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v skladu s 6. členom Uredbe o odlagališčih 
odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 36/16) in oddaja gorljive odpadke iz 3. alineje prvega 
odstavka 9. člena te uredbe v odstranjevanje v Republiki Sloveniji, se mora določbi tretjega 
odstavka 11. člena te uredbe prilagoditi najpozneje dve leti od uveljavitve te uredbe. 

 
 (2) Izvajalec javne sluţbe, ki na dan uveljavitve te uredbe izvaja javno sluţbo obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v skladu s 6. členom Uredbe o odlagališčih 
odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 36/16), mora voditi evidenco o obdelavi odpadkov na način 
iz 12. člena te uredbe od 1. januarja 2018 dalje. 
 

(3) Za obstoječe centre za ravnanje s komunalnimi odpadki se določbe 13. in 13.a točke iz 
priloge te uredbe uporabljajo od 1. januarja 2018.  

 
16. člen 

(prenehanje veljavnosti) 
 

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati tretji odstavek 1. člena, 3. in 11. točka 3. 
člena, 6. člen in Priloga 1 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 36/16). 
 

17. člen 
(začetek veljavnosti) 

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

 
 
Št.  
Ljubljana, dne  
EVA 2016-2550-0117 

 
 

 
Vlada Republike Slovenije 

dr. Miroslav Cerar l.r. 
Predsednik 

 



 

PRILOGA 
 

 
 

ZAHTEVE ZA CENTER ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 

 
1. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti umeščen na lokaciji, ki je 

komunalno opremljena, predvsem z javno kanalizacijo za odvajanje onesnaţene padavinske 
odpadne vode, ki je namenjena obdelavi komunalnih odpadkov, oziroma na lokaciji, kjer se ţe 
izvaja obdelava komunalnih odpadkov.  

 
2. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki se prednostno umesti ob obstoječem 

odlagališču komunalnih odpadkov. 
 
3. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti dostopen po obstoječi prometni 

infrastrukturi, primerni za prevoz mešanih komunalnih odpadkov.  
 

4. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti ograjen tako, da je onemogočen 
dostop ţivalim in nepooblaščenim osebam.  
 

5. Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z 
navedbo imena upravljavca centra.  
 

6. Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje poţara v 
skladu s predpisi, ki urejajo poţarno varnost objektov.  
 

7. Padavinsko odpadno vodo je treba odvajati v javno kanalizacijo najmanj čez oljni lovilec.  
 

7a. Odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih 
objektov.  
 

8. Tla vseh odprtih pokritih in nepokritih površin morajo biti v skladu s stanjem tehnike 
utrjena tako, da so za tekočine neprepustna.  
 

9. Nameščena mora biti tehtnica za tehtanje odpadkov. 
 

10. Oprema za razkladanje, prekladanje in nakladanje odpadkov se namesti v zaprtih 
prostorih.  
 

10a. Oprema za razkladanje, prekladanje in nakladanje odpadkov se lahko namesti tudi na 
odprtih pokritih površinah, če zaradi teh postopkov ne prihaja do emisij snovi in vonjav, raznašanja 
lahkih frakcij odpadkov ter vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi hrupa, ptic, glodavcev in 
mrčesa.  
 

11. Skladišče odpadkov se izvede tako, da so izpolnjene zahteve za skladiščenje, 
shranjevanje in označevanje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke.  

 
11a. Skladišče odpadkov pred in po obdelavi je zaprt prostor.  

 
11b. Skladišče odpadkov, razen skladišče mešanih komunalnih odpadkov, je lahko tudi 

odprta pokrita površina, če zaradi skladiščenih odpadkov ne prihaja do emisij snovi in vonjav, 
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raznašanja lahkih frakcij odpadkov ter vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi ptic, glodavcev 
in mrčesa.  
 

11c. Skladišče odpadkov, razen skladišče mešanih komunalnih odpadkov, je lahko  tudi 
odprta nepokrita površina, če zaradi skladiščenih odpadkov ne prihaja do emisij snovi in vonjav, 
raznašanja lahkih frakcij odpadkov ter vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi ptic, glodavcev 
in mrčesa, izpostavljenost odpadkov vremenskim vplivom pa ne vpliva pomembno na maso 
skladiščenih odpadkov in na njihove lastnosti, pomembne za nadaljnjo obdelavo. 
 

12. Oprema za izvajanje postopkov mehanske in biološke obdelave, zahtevanih s to 
uredbo, se namesti v zaprtih prostorih.  
 

12a. Oprema za izvajanje tistih postopkov mehanske in biološke obdelave, pri katerih ne 
prihaja do emisij snovi in vonjav, raznašanja lahkih frakcij odpadkov ter vplivov na okolje in 
človekovo zdravje zaradi hrupa, ptic, glodavcev in mrčesa, se lahko namesti tudi na odprtih pokritih 
površinah. 

 
13. Vsi zaprti prostori morajo biti opremljeni z napravami za odsesavanje zraka, s katerimi 

se vzdrţuje zračni tlak, niţji od atmosferskega. Odsesan zrak je treba pred izpustom v okolje voditi 
skozi napravo za čiščenje odpadnih plinov. 
 

13a. Odpadne pline se lahko iz zaprtih prostorov odvaja tudi z naravnim vlekom, kadar se 
zagotovi zadostno razredčenje in nemoten odvod v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaţevanja, če zaradi tega ne prihaja do emisij snovi in vonjav v 
okolje. 
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OBRAZLOŢITEV 
Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni sluţbi obdelave komunalnih odpadkov 

 
 

Pravna podlaga za predlog Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni sluţbi obdelave 
komunalnih odpadkov je tretji odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v 
nadaljevanju: ZVO). Prvi odstavek 149. člena ZVO določa obvezne občinske gospodarske javne 
sluţbe varstva okolja in med njimi tudi obvezno občinsko gospodarsko javno sluţbo obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, tretji odstavek istega člena pa daje Vladi Republike Slovenije 
pristojnost, da podrobneje predpiše vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in nalog, ki se 
izvajajo v okviru te javne sluţbe, pa tudi oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrţevalne, 
organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje te javne sluţbe. V skladu s četrtim 
odstavkom 149. člena ZVO občine zagotovijo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
sluţbe v skladu s predpisi iz tretjega odstavka 149. člena in predpisi, ki urejajo gospodarske javne 
sluţbe. 
 
V skladu z navedeno pravno podlago predlog uredbe določa mešane komunalne odpadke kot 
vrsto komunalnih odpadkov, ki je predmet obvezne občinske gospodarske javne sluţbe obdelave 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna sluţba obdelave). Uredba določa, da je obdelavo 
mešanih komunalnih odpadkov kot obvezno občinsko gospodarsko javno sluţbo treba zagotoviti 
za vse mešane komunalne odpadke, zbrane na območju občine. Vsi zbrani mešani komunalni 
odpadki morajo biti obdelani v skladu s predloţeno uredbo ne glede na to, kakšen je končni 
postopek njihove predelave ali odstranjevanja. 
 
Predlog uredbe določa, da se v okviru javne sluţbe obdelave kot dejavnost izvaja mehansko-
biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Namen te mehansko-biološke obdelave je, da 
se iz mešanih komunalnih odpadkov v čim večji meri izločijo odpadki, primerni za recikliranje in 
druge postopke predelave, da se mešani komunalni odpadki pred njihovim seţigom ali odlaganjem 
kot končnim postopkom obdelave biološko stabilizirajo in da se zagotovi, da obdelani mešani 
komunalni odpadki izpolnjujejo predpisane pogoje za končni postopek obdelave. 
 
Izločitev čim večjega deleţa odpadkov, primernih za recikliranje in druge postopke predelave, iz 
toka mešanih komunalnih odpadkov, je posebej pomembno zaradi doseganja ciljev glede deleţev 
recikliranja in predelave komunalnih odpadkov, odpadne embalaţe, odpadne električne in 
elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev iz drugih predpisov, ki urejajo odpadke. 
Cilji so predpisani na podlagi posameznih direktiv Evropske unije, ki urejajo ravnanje s temi 
odpadki. Tako Uredba o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih določa, da je treba 
do leta 2020 zagotoviti pripravo za ponovno uporabo in recikliranje za najmanj 50% mase 
odpadnih materialov kot so papir, kovine, plastika in steklo v celotnem toku odpadkov iz 
gospodinjstev in po moţnosti iz drugih virov (torej komunalnih odpadkov). Za doseganje tega cilja 
je poleg dobrega ločenega zbiranja posameznih frakcij potrebno zagotoviti tudi učinkovito 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov..   
 
S predloţeno uredbo so določene osnovne naloge izvajalca javne sluţbe obdelave, ki se nanašajo 
na redno prevzemanje zbranih mešanih komunalnih odpadkov in njihovo skladiščenje pred 
obdelavo in po njej, mehansko-biološko obdelavo prevzetih odpadkov in oddajanje v obdelavi 
izločenih odpadkov ter mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnjo 
obdelavo v skladu s predpisi. Predlog uredbe določa tudi pogoje za izvajalca javne sluţbe 
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obdelave – občina lahko za izvajalca te javne sluţbe, ki ga izbere v skladu s predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne sluţbe, izbere le osebo, ki je izvajalec obdelave odpadkov v skladu z Uredbo o 
odpadkih, kar pomeni, da ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje 
odpadkov v skladu z ZVO.  Hkrati predlog uredbe določa, da mešanih komunalnih odpadkov ne 
sme obdelovati oseba, ki ni izbrana za izvajalca javne sluţbe obdelave, tudi če izpolnjuje pogoje 
za izvajalca obdelave odpadkov v skladu z Uredbo o odpadkih; takšno ravnanje je v predlogu 
uredbe opredeljeno kot prekršek in je zanj predpisana denarna kazen. Izvajalec javne sluţbe 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov mora biti upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi 
odpadki. 
 
Predlog uredbe za javno sluţbo obdelave določa osnovne zahteve (standarde in normative) v 
zvezi s postopki mehanske obdelave in biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov, pa tudi 
pravila v zvezi z oddajanjem v mehanski obdelavi izločenih odpadkov in ostanka mešanih 
komunalnih odpadkov po izvedeni mehanski in biološki obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki. V postopku te obdelave se iz mešanih komunalnih odpadkov izločijo 
za recikliranje primerni odpadki iz papirja, kovin, plastike in stekla, odpadna embalaţa, odpadna 
električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji, izločijo se tudi nevarni odpadki 
ter gorljivi odpadki, ki niso primerni za recikliranje, so pa primerni za predelavo v trdno gorivo ali za 
seţig. Izločene odpadke, primerne za recikliranje, odpadno embalaţo, odpadne baterije in 
akumulatorje, OEEO ter druge odpadke, za katere velja razširjena odgovornost proizvajalcev, je 
prepovedano oddajati v predelavo v trdno gorivo, v seţig ali soseţig, v odlaganje ali v druge 
postopke odstranjevanja. Izvajalec javne sluţbe ne sme oddati izločenih gorljivih odpadkov in 
mehansko-biološko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov v odstranjevanje po postopkih D za 
pošiljke odpadkov, ki se v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov, pošiljajo iz 
RS.   
 
Predlog uredbe določa, da se javna sluţba obdelave lahko izvaja le v centru za ravnanje s 
komunalnimi odpadki, ki je naprava ali več povezanih naprav na istem kraju, namenjenih za 
prevzem, skladiščenje in mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter za 
skladiščenje in oddajo v mehanski obdelavi izločenih odpadkov in mehansko-biološko obdelanih 
mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje; uredba predpisuje tudi določene tehnične in 
organizacijske zahteve za center za ravnanje z odpadki oziroma ukrepe, ki morajo biti v centru 
zagotovljeni.  
 
Sedaj je obdelava mešanih komunalnih odpadkov kot obvezna občinska gospodarska javna sluţba  
urejena v Uredbi o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 36/16), vendar le kot 
obdelava teh odpadkov pred njihovim odlaganjem na odlagališču; odlagajo se namreč lahko le 
obdelani odpadki, ki izpolnjujejo določena merila. To pomeni, da je za enkrat obvezna le obdelava 
mešanih komunalnih odpadkov, namenjenih v odlaganje kot končni postopek njihove obdelave. Ţe 
sedanja ureditev pa določa, da gre za mehansko-biološko obdelavo v centru za ravnanje s 
komunalnimi odpadki, in sicer po postopkih z oznakama D8 in D9 iz predpisa, ki ureja odpadke. 
 
Uredba definira obstoječi center za ravnanje z odpadki, ki je center za ravnanje s komunalnimi 
odpadki, katerega upravljavec ima na dan uveljavitve te uredbe okoljevarstveno dovoljenje za 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopkih z oznakama D8 in D9 iz predpisa, ki ureja 
odpadke, v skladu s 6. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15 in 
36/16). V spodnji preglednici je prikazano trenutno stanje obstoječih centrov. Iz preglednice je 
razvidno, da obratuje devet centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, še dva centra pa imata 
izdani okoljevarstveni dovoljenji, nista pa še zgrajena. Iz preglednice je razvidno, da je skupna 
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razpoloţljiva zmogljivost za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 352.600 ton. V RS je v letu 
2015 nastalo 291.881 ton mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Obstoječi centri za ravnanje s komunalnimi odpadki iz 8. točke 2. člena te uredbe so: 
 

NAPRAVA 
OKOLJEVARSTVENO 

DOVOLJENJE 
ZMOGLJIVOST 

NAPRAVE 
(t/leto) 

Objekt za mehansko biološko obdelavo odpadkov  (Celje)  
35407-103/2006-27 

z dne 30.11.2011 
61.500 

Naprava za mehansko biološko obdelavo (Ljubljana)  
35406-23/2013-13 

z dne 31.3.2014 
175.500 

 Naprava za obdelavo MKO (Puconci) 
35406-46/2013-26 

z dne 21.10.2014 
27.500 

KOCEROD Mislinjska Dobrava (Slovenj Gradec) 
35472-11/2013-10 

z dne 12.07.2013 
16.600 

Sortirnica in kompostarna MKO (Hrastnik)  
35406-31/2013-8 

z dne 27.11.2014 
13.000 

Sortirnica MKO in kompostarna MKO (Slovenska Bistrica)   10.800 

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad 
35407-1/2013-21 

z dne 2.10.2015 
45.000 

Sortirnica in kompostarna Laško  
35472-53/2012-13 

z dne  17.12.2013 
2.700 

Center za ravnanje s komunalnimi odpadki Mala Meţakla (Jesenice) 
35407-3/2015-16 

z dne 1.4.2016 
34.750 

Skupaj  352.600 

 
 
Iz navedenega izhaja, da je v RS z obstoječimi napravami zgrajena zadostna zmogljivost za 
mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred končnimi postopki obdelave 
(seţig/soseţig ali odlaganje na odlagališčih). Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se je od leta 
2009 do leta 2015 zvišalo z 29 % na 69 %. V prihodnje je pričakovati, da se bo ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov še zviševalo, s tem pa se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov, ki 
jih bo pred končno obdelavo potrebno predobdelati v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki, 
zniţevale. 
 
Uredba tudi predpisuje, da se mešani komunalni odpadki mehansko-biološko obdelajo na istem 
kraju, s čimer vplivamo tudi na zniţevanje CO2 zaradi transporta odpadkov. V RS so obstoječi 
centri razporejeni neenakomerno, zgrajeni v osrednjem in vzhodnem delu drţave, kar pomeni, da 
do neizbeţnega prevoza mešanih komunalnih odpadkov do centrov prihaja ţe zaradi prevozov z 
območji, kjer ti odpadki nastajajo. Vsem nepotrebnim prevozom se je treba iz navedenih razlogov 
izogniti. 
 
Obdelani mešani komunalni odpadki se lahko pod pogoji, ki jih predpisuje uredba, ki ureja 
odlagališča odpadkov, odloţijo na odlagališče odpadkov. Iz podatkov o razpoloţljivem prostoru za 
odlaganje izhaja, da je v RS dovolj obstoječih zmogljivosti za odlaganje odpadkov. Obdelani 
mešani komunalni odpadki se lahko pod pogoji, predpisanimi z uredbo, ki ureja seţigalnice 
odpadkov in naprave za soseţig odpadkov, seţigajo v RS v okviru obvezne drţavne gospodarske 
javne sluţbe seţiganja komunalnih odpadkov ali izven RS v skladu s predpisom, ki ureja čezmejne 
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pošiljke odpadkov, pri čemer izvajalec javne sluţbe obdelave komunalnih odpadkov lahko v tujino 
pošilja te odpadke zgolj v predelavo po postopkih R in ne v odstranjevanje po postopkih D. 
 
Predloţena uredba razveljavlja in nadomešča Uredbo o odlagališčih odpadkov v delu, ki ureja 
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. Glede na sedanjo ureditev prinaša 
predlog te uredbe bistveno spremembo, ki je v tem, da morajo biti z mehansko-biološko obdelavo 
»predobdelani« vsi zbrani mešani komunalni odpadki, ne glede na to, kakšen je končni postopek 
njihove predelave ali odstranjevanja; torej ne le tisti, ki se odloţijo, ampak tudi tisti, ki so namenjeni 
v seţig. Zato predlog uredbe tudi ne določa več eksplicitno, po katerih postopkih se izvajata 
mehanska in biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov, saj je to odvisno od tega, kakšen 
je postopek njihove končne obdelave. Tako se na primer mehanska obdelava lahko izvaja po 
postopku D9 iz predpisa, ki ureja odpadke, če se obdelani mešani komunalni odpadki odstranjujejo 
po postopku D1 ali D10 iz predpisa, ki ureja odpadke, ali po postopku R12 iz predpisa, ki ureja 
odpadke, če se obdelani mešani komunalni odpadki energetsko predelujejo po postopku R1 iz 
predpisa, ki ureja odpadke. Biološka obdelava se lahko izvaja po postopku D8 iz predpisa, ki ureja 
odpadke, če se obdelani mešani komunalni odpadki odstranjujejo po postopku D1 ali D10 iz 
predpisa, ki ureja odpadke ali po postopku R12 iz predpisa, ki ureja odpadke, če se obdelani 
mešani komunalni odpadki energetsko predelujejo po postopku R1 iz predpisa, ki ureja odpadke. 
 
 


