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Osredotočenost na sledeče teme:

1. Evidenčni listi – KAJ NAS ČAKA PO 1.1.2024

2. Okoljevarstvena dovoljenja za ravnanje z odpadki

3. Proizvajalčeva razširjena odgovornost – KAKO SE BO 
IZVAJALA V LETU 2023 in kako naprej



Evidenčni listi – Kaj nas čaka po 1.1.2024

Nekaj dejstev kot izhodišče za razpravo:

• Evidenčni list postaja t.i. transportna listina za vse odpadke. Kaj to pomeni?

• Vsebina evidenčnega lista se širi.

• Nova prevzemnika odpadkov postajajta trgovec, ki ima lahko odpadke v fizični obliki in tudi 
posrednik, ki ima lahko odpadke v fizični posesti.

• Evidenčni list se izpolni pred začetkom pošiljanja pošiljke odpadkov.

• EL je veljaven, ko ga potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov, ki s podpisom potrdi, 
da se lahko izvede prevoz pošiljke odpadkov na njegovo lokacijo.

• Prevzemnik odpadkov prvič potrdi evidenčni list največ 15 dni pred pričetkom pošiljanja odpadkov. 

• Prevzemnik odpadkov drugič potrdi EL ob prevzemu pošiljke odpadkov oziroma največ 15 dni po 
prevzemu pošiljke odpadkov

• EL pa je zaključen, ko odpadke prevzame izvajalec obdelave.



Evidenčni listi

Vprašanja za goste:
1. Evidenčni list postaja t.i. transportna listina za vse odpadke. Kaj to pomeni za podjetja?

2. Vsebina evidenčnega lista se širi. Se vam zdi, da je to smiselno?

3. Nova prevzemnika odpadkov postajajta trgovec, ki ima lahko odpadke v fizični obliki in tudi 
posrednik, ki ima lahko odpadke v fizični posesti. Nas to lahko skrbi?

4. Evidenčni list se izpolni pred začetkom pošiljanja pošiljke odpadkov. EL je veljaven, ko ga potrdita 
pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov, ki s podpisom potrdi, da se lahko izvede prevoz 
pošiljke odpadkov na njegovo lokacijo. Bo s tem res preprečeno veriženje odpadkov?

5. Ste morda predvideli koliko stroškov zaradi te spremenjene ureditve‘



Evidenčni listi 

Vprašanja, ki smo jih naslovili na predstavnike ministrstva:
1. Ureditev glede izpolnjevanja in potrjevanja EL se bo s 1.1.2024 temeljito spremenila.

Čemu tako drastična sprememba?

2. Predpisana sprememba bo potrebno temeljito posegla tudi v informacijski sistem, tako 
po vsebini kot izvedbi. Kdaj bodo na razpolago informacije/navodila, na kakšen bo 
dograjen IS odpadki ter kako? Katero kopijo EL v pisni ali elektronski obliki bo moral 
imeti pri sebi prevoznik odpadka?

3. Kdaj je EL veljaven? Ko ga prvič potrdi prevzemnik odpadkov ali ko ga drugič potrdi?

4. Na kakšen način bo razrešeno to, kdaj je EL veljaven in kdaj zaključen? 

5. Nam lahko kaj več pojasnite v zvezi s tem?

6. Ali bo še omogočen paketni uvoz podatkov ter paketno podpisovanje EL? 



OVD za ravnanje z odpadki

Nekaj dejstev kot izhodišče za razpravo:

• Lastninska pravica na nepremičninah in premičninah za opravljanje dejavnosti obdelave 
odpadkov in zbiranja odpadkov:  Obstoječi obdelovalci in zbiralci morajo to zahtevo 
izpolniti v petih letih od sprejetja ZVO-2. Obstoječi obdelovalci in zbiralci v roku šestih 
mesecev ministrstvu sporočiti podatke o tem, ali ima ali jih ima v lasti ali ne. 

• Izvajalci obdelave odpadkov morajo imeti skrbnike varstva okolja.

• Ukinjena je prijava spremembe v obratovanju naprave, ki že ima okoljevarstveno 
dovoljenje.

• V predhodnem postopku se mora javnosti omogočiti vpogled v vlogo za predhodni 
postopek – 30 dnevna javna razgrnitev.

• Integralni postopki, kadar je potrebna gradnja. 

• Opredelitev proizvodne zmogljivosti je nekoliko bolj dodelana.



OVD za ravnanje z odpadki

Vprašanja za goste:
1. Ste že sporočili podatke glede lastninske pravice?

2. Lastninska pravica na zemljiščih, objektih, napravah in sredstvih. Kaj to predstavlja za podjetja?

3. Glede na zahteve zakonodaje bo kar veliko število novo vloženih vlog?

4. Veliko družb niti ne ve, kako začeti postopek, saj je ukinjen postopek prijave spremembe v obratovanju
naprave. Bi lahko na kratko opisali na kakšen način torej začeti tak postopek. Bo to vedno postopek čez
predhodni postopek? Bo moč tako zadevo reševati zgolj in samo z vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja?

5. Integralni postopki izdaje GD + OVS. Kaj pa OVD? Se ta postopek lahko priključi OVS-ju? Kdaj lahko in kdaj
ne?

6. Kaj se dogaja s pobudo GZS, ki jo je konec septembra letos poslala ta organizacija na MOP (gre za 
spremembo členov v zvezi z 69. členom Zakona o vodah, ki ogroža večji del razvoja IED (in tudi SEVESO) 
tovarn na vodovarstvenih območjih. Kaj več pojasnite v zvezi s tem?



OVD za ravnanje z odpadki
Vprašanja, ki smo jih naslovili na predstavnike ministrstva:
1. Koliko obdelovalcev in zbiralcev je že sporočilo podatke glede lastninske pravice?

2. Lastninska pravica na zemljiščih, objektih, napravah in sredstvih. Zakaj? Kako bo v premerih, ko se za
nakup zemljišča kot tudi za postavitev objektov, nakup tehnološke opreme najemajo krediti, sklepajo
leasing pogodbe?

3. Predpostavlja se, da je v izdanih okoljevarstvenih dovoljenih ali potrdilih za zbiranje navedene še
parcelne številke, ki ne obstajajo več. Boste v takih primerih pozivali družbe – podjetja, da vlagajo
vloge za spremembe oziroma, kako bo potekal ta postopek. Imate na MOP že izdelane scenarije –
kakšne vse situacije se bodo pojavile in na kakšen način se jih bo reševalo?

4. Veliko družb niti ne ve, kako začeti postopek, saj je ukinjen postopek prijave spremembe v
obratovanju naprave. Bi lahko na kratko opisali na kakšen način torej začeti tak postopek. Bo to
vedno postopek čez predhodni postopek? Bo moč tako zadevo reševati zgolj in samo z vlogo za
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja?

5. Integralni postopki izdaje GD + OVS. Kaj pa OVD? Se ta postopek lahko priključi OVS-ju? Kdaj lahko in
kdaj ne?

6. Kaj se dogaja s pobudo GZS, ki jo je konec septembra letos poslala ta organizacija na MOP (gre za 
spremembo členov v zvezi z 69. členom Zakona o vodah, ki ogroža večji del razvoja IED (in tudi 
SEVESO) tovarn na vodovarstvenih območjih. Kaj več pojasnite v zvezi s tem?



Proizvajalčeva razširjena odgovornost 

Nekaj dejstev kot izhodišče za razpravo:

• Področje PRO je v ZVO-2 urejeno »Ena organizacija za en proizvod«. 

• Organizacija naj 

- bo neprofitna 

- ustanovljena s strani zavezancev – proizvajalcev

- lastniško ne sme biti vertikalnih povezav.

• Lani smo se spraševali – je to slabo ali to ni slabo. Menja so bila deljena. 

- ZVO - 2 je sprejet, 

- uporaba večine določil glede PRO pa ni dovoljenja do odločitve Ustavnega sodišča.

- Vložena je nova Ustavna presoja – in sicer na pravkar sprejeto novo metodologijo za določanje deležev 
odpadne embalaže pri IJS



Proizvajalčeva razširjena odgovornost 

Vprašanja za goste:
1. Implementacijo PRO v slovensko zakonodajo je z Direktivo EU od nas zahtevala EU. Zakaj so torej 

deljena mnenja?

2. Kako vidite sistem PRO z eno organizacijo?

3. Komu koristi sistem z eno organizacijo za en tok odpadkov (npr. embalaža)?

4. Omenili smo tudi vertikalne povezave družb. Ali te v resnici predstavljajo takšno grožnjo za sistem, 
da jih je potrebno z zakonom umakniti iz področja PRO?

5. Vemo, da imajo države v EU zelo različne ureditve sistema PRO. Od monopolnih do tržnih z več 
organizacijami. Kakšen sistem bi bil po vašem mnenju najustreznejši v Sloveniji?

6. V predlagani rešitvi pooblaščeni izvajalci ne bi mogli sami odločati kaj in koliko odpadkov pri
komunalnih podjetjih bodo prevzeli, saj jim bo to naročila Organizacija. Bo to res konec vseh težav 
pri zastajanju odpadne embalaže pri IJS?. 

7. Ali ima ministrstvo že pripravljene scenarije glede nadaljnjega delovanja v zvezi s temi členi, glede 
na možne odločitve Ustavnega sodišča?


