
 

  
PRILOGA 1 

Seznam odpadkov za predelavo v trdno gorivo 

1. del 

Odpadki iz neonesnažene biomase 

Številka s klasifikacijskega 

seznama odpadkov 
Ime odpadka Dodaten opis odpadka 

Podskupina 02 01: odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva in gozdarstva 

02 01 07 Odpadki iz gozdarstva Odpadki, nastali pri izkoriščanju gozdov 

Podskupina 02 03: odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja 

in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in fermentacije 

melase 

02 03 99 Drugi tovrstni odpadki Ostanki pri proizvodnji škroba, začimb, melas 

in sirupov, ki nastajajo pri predelavi sadja, 

vrtnin in žita 

Podskupina 02 04: odpadki iz proizvodnje sladkorja 

02 04 02 Kalcijev karbonat, ki ne 

ustreza specifikaciji  

Saturacijski mulj in karbonatacijsko apno kot 

stranski proizvod čiščenja sladkornega soka 

Podskupina 02 06: odpadki iz pekarn in slaščičarn 

Podskupina 02 07: odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač razen kave, čaja in kakava 

02 07 01 Odpadki iz pranja, 

čiščenja in 

mehanskega drobljenja 

surovin 

Odpadne lupine, če so se pri pranju ali 

čiščenju uporabljala katera koli sintetična 

sredstva ali dodatki 

02 07 99 Drugi tovrstni odpadki Luščine, kal in prah slada, porabljeni hmelj, 

usedline in mulj iz pivovarn, mulj iz 

proizvodnje vina, jabolčna mezga, vinske 

usedline in kvas odpadne kvasine 

Podskupina 03 01: odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva 

03 01 01 Odpadna lubje in pluta* Odpadki iz lubja in plute, katerih vsebnost 

nevarnih snovi ne presega vrednosti za 

neonesnaženo biomaso iz priloge 2 te uredbe 

03 01 05 Žagovina, oblanci, 

sekanci, odrezki, les, 

delci plošč in furnir* 

Odpadki iz obdelave in predelave naravnega 

lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva, 

katerih vsebnost nevarnih snovi v lesu ne 

presega vrednosti za neonesnaženo biomaso 

iz priloge 2 te uredbe 

Podskupina 03 03: odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona 

03 03 01 Odpadna lubje in les* Odpadki iz lubja in plute, katerih vsebnost 

nevarnih snovi ne presega vrednosti za 

neonesnaženo biomaso iz priloge 2 te uredbe 

Podskupina 17 02: gradbeni leseni odpadki 

17 02 01 Les* Les iz materialov, uporabljenih pri gradnji, ter 

rabljeni les iz rušenja in obnove, kot npr. 



 

tramovi, opaži, vratna krila, okvirji, obloge, 

okrasne letve in podobno iz notranje ureditve, 

katerega vsebnost nevarnih snovi ne presega 

vrednosti za neonesnaženo biomaso iz 

priloge 2 te uredbe 

Podskupina 19 05: odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov 

19 05 02 Nekompostirana 

frakcija živalskih in 

rastlinskih odpadkov*
 

Rastlinski odpadki 

Podskupina 19 12: odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (npr. razvrščanje, drobljenje, stiskanje, 

peletiranje), ki niso navedeni drugje 

19 12 07  Les* Odpadki iz lesa, katerega vsebnost nevarnih 

snovi ne presega vrednosti za neonesnaženo 

biomaso iz priloge 2 te uredbe 

Podskupina 20 01: ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, trgovin, proizvodnih, 

poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja 

20 01 38  Les* Pohištvo iz naravnega lesa in ivernih plošč, 

katerega vsebnost nevarnih snovi v lesu ne 

presega vrednosti za neonesnaženo biomaso 

iz priloge 2 te uredbe 

 

2. del 

Odpadki iz onesnažene biomase 

Številka s klasifikacijskega 

seznama odpadkov 
Ime odpadka Dodaten opis odpadka 

Podskupina 02 03: odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, čaja 

in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in fermentacije 

melase 

02 03 05 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 02 04: odpadki iz proizvodnje sladkorja 

02 04 03 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če so 

se pri pranju ali čiščenju uporabljala katera 

koli sintetična sredstva ali dodatki in če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 02 06: odpadki iz pekarn in slaščičarn 

02 06 03 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če so 

izpolnjene zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 02 07: odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač razen kave, čaja in kakava 



 

02 07 05 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če so 

izpolnjene zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 03 01: odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva 

03 01 01 Odpadna lubje in pluta* Odpadki iz lubja in plute, katerih vsebnost 

nevarnih snovi ne presega vrednosti za 

onesnaženo biomaso iz priloge 2 te uredbe 

03 01 05 Žagovina, oblanci, 

sekanci, odrezki, les, 

delci plošč in furnir* 

Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter 

proizvodnje ivernih plošč in pohištva, katerih 

vsebnost nevarnih snovi v lesu ne presega 

vrednosti za onesnaženo biomaso iz priloge 2 

te uredbe 

Podskupina 03 03: odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona 

03 03 01 Odpadna lubje in les* Odpadki iz lubja in plute, katerih vsebnost 

nevarnih snovi ne presega vrednosti za 

onesnaženo biomaso iz priloge 2 te uredbe 

03 03 02 Usedline in mulj zelene 

lužnice** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode iz 

obdelave črne lužnice, če so izpolnjene 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 

čistilnih naprav v kmetijstvu 

03 03 05 Mulj tiskarskih barv iz 

recikliranja papirja** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode iz 

razčrniljenja, če so izpolnjene zahteve za 

vnos blata v ali na tla, določene v predpisu, ki 

ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 

naprav v kmetijstvu 

Podskupina 04 01: odpadki iz industrije usnja in krzna 

04 01 06 Blato, ki vsebuje krom, 

zlasti iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če so 

izpolnjene zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

04 01 07 Blato, ki ne vsebuje 

kroma, zlasti iz 

čiščenja odpadne vode 

na kraju nastanka** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če so 

izpolnjene zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 04 02: odpadki iz industrije tekstila 

04 02 20 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka**  

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če so 

izpolnjene zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu  

Podskupina 17 02: gradbeni leseni odpadki 

17 02 01 Les* Les iz materialov, uporabljenih pri gradnji, ter 

rabljeni les iz rušenja in obnove, kot npr. 

tramovi, opaži, vratna krila, okvirji, obloge, 

okrasne letve in podobno iz notranje ureditve, 



 

katerega vsebnost nevarnih snovi ne presega 

vrednosti za onesnaženo biomaso iz priloge 2 

te uredbe 

Podskupina 19 08: odpadki iz naprav za čiščenje odpadnih voda, ki niso navedeni drugje 

19 08 05 Blato iz čiščenja 

komunalnih odpadnih 

voda** 

 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

19 08 12  Blato iz biološke 

obdelave odpadnih 

voda, ki ne vsebuje 

nevarne snovi** 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

19 08 14  Blato iz druge obdelave 

tehnoloških odpadnih 

voda, ki ne vsebuje 

nevarne snovi**  

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 19 09: odpadki iz priprave pitne ali tehnološke vode 

19 09 02  Mulj iz bistrenja vode** 

 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

19 09 03  Mulj iz dekarbonacije**  Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

izpolnjuje zahteve za vnos blata v ali na tla, 

določene v predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 

Podskupina 19 12: odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (npr. razvrščanje, drobljenje, stiskanje, 

peletiranje), ki niso navedeni drugje 

19 12 07 Les* Odpadki iz lesa, katerega vsebnost nevarnih 

snovi ne presega vrednosti za onesnaženo 

biomaso iz priloge 2 te uredbe 

Podskupina 20 01: ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, trgovin, proizvodnih, 

poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja 

20 01 38  Les* Pohištvo iz lesa in ivernih plošč, katerega 

vsebnost nevarnih snovi v lesu ne presega 

vrednosti za onesnaženo biomaso iz priloge 2 

te uredbe  

 

3. del 

Drugi odpadki 

Številka s klasifikacijskega 

seznama odpadkov 
Ime odpadka Dodaten opis odpadka 

Podskupina 02 01: odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva 

02 01 01 Mulj iz pranja in 

čiščenja 

Odpadki in blato čistilnih naprav za odpadno 

vodo iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, 

gozdarstva, lova in ribištva, če so se pri 



 

pranju ali čiščenju uporabljala katera koli 

sintetična sredstva ali dodatki. Odpadki in 

blato čistilnih naprav za odpadno vodo iz 

obratov za toplotno obdelavo odpadkov 

živalskega izvora, ki so uvrščeni med 

živalske stranske proizvode in pridobljene 

proizvode 1. in 2. kategorije, ter blato 

čistilnih naprav za odpadno vodo iz klavnic, 

ki se ne predeluje v trdno gorivo 

02 01 04 Odpadna plastika  Odpadna plastika razen embalaže, ki ne 

vsebuje PVC in drugih halogeniranih 

ogljikovodikov 

02 01 99 Drugi tovrstni odpadki Predelane živalske beljakovine in masti, 

nastale pri toplotni obdelavi odpadkov 

živalskega izvora, ki so uvrščene med 

živalske stranske proizvode ter pridobljene 

proizvode 1., 2. in 3. kategorije 

Podskupina 02 02: odpadki iz priprave in predelave mesa, rib in drugih živil živalskega izvora 

02 02 01 Mulj iz pranja in 

čiščenja  

Odpadki in blato čistilnih naprav za odpadno 

vodo, razen odpadkov in blata čistilnih 

naprav za odpadne vode iz obratov za 

toplotno obdelavo odpadkov živalskega 

izvora, ki so uvrščeni med živalske stranske 

proizvode in pridobljene proizvode 1. in 2. 

kategorije, ter blato čistilnih naprav za 

odpadno vodo klavnic 

02 02 02 Odpadna živalska tkiva Koža majhnih ali velikih živali, kopita in 

parklji, ščetine prašičev, perje, volna, rogovi, 

dlaka in krzno, če so od živali, ki so bile 

zaklane v klavnici in za katere je bilo v 

skladu z veterinarskimi predpisi ugotovljeno, 

da so primerne za hrano, ali od živali brez 

kliničnih znakov bolezni, ki se prenašajo na 

druge živali ali ljudi 

02 02 03 Snovi, neprimerne za 

uživanje ali nadaljnjo 

predelavo 

Odpadki, ki so nastali pri pripravi in predelavi 

mesa, rib in drugih živil živalskega izvora ter 

so neprimerni za uporabo ali predelavo:  

– deli zaklanih živali, ki so v skladu z 
veterinarskimi predpisi primerni za hrano, 
vendar niso namenjeni za hrano iz 
komercialnih razlogov,  

– deli zaklanih živali, zavrnjeni kot 
neustrezni za hrano v skladu z 
veterinarskimi predpisi, vendar ne kažejo 
nobenih znakov bolezni, prenosljivih na 
ljudi ali živali in izvirajo iz trupov, primernih 
za hrano,  

– stranski živalski proizvodi, nastali v 
proizvodnji izdelkov, namenjeni za hrano, 
vključno z razmaščenimi kostmi in ocvirki,  

– živila živalskega izvora, ali živila, ki 
vsebujejo izdelke živalskega izvora, razen 



 

organskih kuhinjskih odpadkov, ki niso več 
namenjeni prehrani ljudi iz komercialnih 
razlogov, zaradi problemov pri izdelavi ali 
napak pri pakiranju, ter ne predstavljajo 
nobenega tveganja za zdravje ljudi in 
živali,  

– jajčne lupine, stranski proizvodi valilnic in 
stranski proizvodi iz počenih jajc, ki 
izvirajo od živali brez kliničnih znakov 
bolezni, prenosljivih na ljudi in živali, ter  

– drugi odpadki živalskega izvora, ki niso 
uvrščeni med živalske stranske proizvode 
in pridobljene proizvode 3. kategorije 

02 02 04 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato iz čiščenja odpadne vode iz naprav in 

objektov za pripravo in predelavo mesa, rib 

in drugih živil živalskega izvora, če ne 

vsebujejo odpadkov živalskega izvora, ki so 

uvrščeni med živalske stranske proizvode 

ter pridobljene proizvode 1. in 2. kategorije 

02 02 99 Drugi tovrstni odpadki Mulj pri proizvodnji želatine, želatinski 

drobci, perje ter vsebina želodcev in 

črevesja, če so od živali, za katere je v 

skladu z veterinarskimi predpisi ugotovljeno, 

da so primerne za prehrano ljudi 

Podskupina 02 03: odpadki iz priprave in predelave sadja, vrtnin, žitaric, jedilnih olj, kakava, kave, 

čaja in tobaka; iz konzerviranja; iz proizvodnje kvasa in kvasnega ekstrakta, iz priprave in 

fermentacije melase 

02 03 01 Mulj iz pranja, čiščenja, 

lupljenja, 

centrifugiranja in 

ločevanja 

Odpadki in blato čistilnih naprav za odpadno 

vodo od pranja, čiščenja, lupljenja, 

centrifugiranja in ločevanja, priprave in 

predelave sadja, vrtnin, žita, jedilnega olja 

ter od konzerviranja sadja in vrtnin, če so se 

pri pranju ali čiščenju uporabljala katera koli 

sintetična sredstva ali dodatki 

02 03 05 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

Podskupina 02 04: odpadki iz proizvodnje sladkorja 

02 04 03 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

Podskupina 02 05: odpadki iz industrije mlečnih izdelkov 

02 05 02 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, 

razen blata čistilnih naprav za odpadno vodo 

iz obratov za toplotno obdelavo odpadkov 

živalskega izvora, ki so uvrščeni med 



 

živalske stranske proizvode ter pridobljene 

proizvode 1. in 2. kategorije 

Podskupina 02 06: odpadki iz pekarn in slaščičarn 

02 06 03 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

Podskupina 02 07: odpadki iz proizvodnje alkoholnih in brezalkoholnih pijač razen kave, čaja in 

kakava 

02 07 05 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

Podskupina 03 01: odpadki iz obdelave in predelave lesa ter proizvodnje ivernih plošč in pohištva 

03 01 01 Odpadna lubje in pluta Odpadki iz lubja in plute, v katerih vsebnost 

nevarnih snovi presega vrednosti za 

onesnaženo biomaso iz priloge 2 te 

uredbe
(a)

 

03 01 05 Žagovina, oblanci, 

sekanci, odrezki, les, 

delci plošč in furnir 

Odpadki iz obdelave in predelave lesa ter 

proizvodnje ivernih plošč in pohištva, katerih 

vsebnost nevarnih snovi v lesu presega 

vrednosti za onesnaženo biomaso iz priloge 

2 te uredbe
(a)

 

Podskupina 03 03: odpadki iz proizvodnje in obdelave celuloze, papirja in kartona 

03 03 01 Odpadna lubje in les Odpadki iz lubja in plute, v katerih vsebnost 

nevarnih snovi presega vrednosti za 

onesnaženo biomaso iz priloge 2 te 

uredbe
(a)

 

03 03 02 Usedline in mulj zelene 

lužnice 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

03 03 05 Mulj tiskarskih barv iz 

recikliranja papirja 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

03 03 07 Mehansko ločeni 

izvržki iz papirne kaše 

odpadnega papirja in 

kartona 

 

03 03 08 Odpadki iz sortiranja 

papirja in kartona, 

namenjenega za 

 



 

recikliranje 

03 03 09  Odpadni apneni mulj  

Podskupina 04 01: odpadki iz industrije usnja in krzna 

04 01 06 Blato, ki vsebuje krom, 

zlasti iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

04 01 07 Blato, ki ne vsebuje 

kroma, zlasti iz 

čiščenja odpadne vode 

na kraju nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

Podskupina 04 02: odpadki iz industrije tekstila 

04 02 09 Odpadni sestavljeni 

materiali  

Impregnirani tekstil, elastomeri in plastomeri 

04 02 10 Organske snovi iz 

naravnih surovin  

Maščobe in vosek 

04 02 15 Odpadki iz dodelave Odpadki, ki ne vsebujejo organskih topil
(a)

 

04 02 20 Blato iz čiščenja 

odpadne vode na kraju 

nastanka 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

04 02 22 Odpadna obdelana 

tekstilna vlakna 

Odpadna celulozna vlakna, odpadna 

rastlinska vlakna in odpadna volna 

Podskupina 07 02: odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe plastike, sintetične gume in 

umetnih vlaken 

07 02 13 Odpadna plastika Odpadna plastika, ki ne vsebuje PVC in 

drugih halogeniranih ogljikovodikov in ki ni 

biološko razgradljiva po standardu SIST EN 

13432 ali SIST EN 14995 

Podskupina 08 01: odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave, uporabe in odstranjevanja barv in lakov 

08 01 12 Odpadne barve in laki, 

ki ne vsebujejo 

organskih topil ali 

drugih nevarnih snovi  

 

08 01 14 Mulj barv ali lakov, ki 

ne vsebuje organskih 

topil ali drugih nevarnih 

snovi  

 

08 01 16 Vodni mulj, ki 

vsebujejo barve ali 

lake, ki ne vsebuje 

organska topila ali 

 



 

druge nevarne snovi  

08 01 18 Odpadki iz 

odstranjevanja barv ali 

lakov, ki ne vsebujejo 

organskih topil ali 

drugih nevarnih snovi  

 

Podskupina 08 02: odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe drugih sredstev za 

površinsko zaščito 

08 02 01 Odpadna praškasta 

sredstva za površinsko 

zaščito  

 

Podskupina 08 03: odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe tiskarskih barv 

08 03 13 Odpadne tiskarske 

barve, ki ne vsebujejo 

nevarnih snovi  

 

08 03 18 Odpadni tiskarski 

tonerji, ki ne vsebujejo 

nevarne snovi  

 

Podskupina 08 04: odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas 

(vključno z izdelki za impregniranje proti vlagi) 

08 04 10 Odpadna lepila in 

tesnilne mase, ki ne 

vsebujejo organskih 

topil ali drugih nevarnih 

snovi  

 

08 04 12 Mulj lepil in tesnilnih 

mas, ki ne vsebuje 

organskih topil ali 

drugih nevarnih snovi  

 

08 04 14 Vodni mulj, ki 

vsebujejo lepila in 

tesnilne mase, ki ne 

vsebuje organska 

topila ali druge nevarne 

snovi  

 

Podskupina 09 01: odpadki iz fotografske industrije 

09 01 08 Filmi in fotografski 

papir, ki ne vsebujejo 

srebra ali srebrovih 

spojin 

 

Podskupina 12 01: odpadki iz oblikovanja ter fizikalne in mehanske površinske obdelave plastike 

12 01 05 Ostružki plastike  Delci plastike, ki ne vsebujejo PVC in drugih 

halogeniranih ogljikovodikov 

Podskupina 15 01: embalaža, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek 

15 01 01 Papirna in kartonska  



 

embalaža 

15 01 02 Plastična embalaža Plastična embalaža, ki ne vsebuje PVC in 

drugih halogeniranih ogljikovodikov ter ni 

biološko razgradljiva po standardu SIST EN 

13432 ali SIST EN 14995 

15 01 03 Lesena embalaža Industrijske palete, evropalete, transportni 

zabojčki in pregrade ter kabelski bobni, 

katerih vsebnost nevarnih snovi presega 

vrednosti za onesnaženo biomaso iz priloge 

2 te uredbe
(a)

 

15 01 05 Sestavljena embalaža Embalaža, ki je sestavljena iz polimernih 

kompozitov (plastika, ki ne vsebuje PVC in 

drugih halogeniranih ogljikovodikov) ter ni 

biološko razgradljiva 

15 01 06 Mešana embalaža Embalaža iz dveh ali več papirnih, 

kartonskih, plastičnih komponent (ki ne 

vsebujejo PVC in drugih halogeniranih 

ogljikovodikov), sestavljena ali mešana 

embalaža 

15 01 09 Embalaža iz tekstila  

Podskupina 15 02: absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila 

15 02 03 Absorbenti, filtrirna 

sredstva, čistilne krpe 

in zaščitna oblačila, ki 

niso onesnažena z 

nevarnimi snovmi  

 

Podskupina 16 01: odpadki iz razstavljanja izrabljenih vozil in vzdrževanja vozil 

16 01 03 Izrabljene gume  

16 01 19 Plastika  Plastika, ki ne vsebuje PVC in drugih 

halogeniranih ogljikovodikov 

Podskupina 17 02: gradbeni odpadki – les in plastika 

17 02 01 Les Les iz materialov, uporabljenih pri gradnji, 

ter rabljeni les iz rušenja in obnove, kot npr. 

nosilci, lesno predalčje, špirovci in podobno 

iz zunanje ureditve, katerega vsebnost 

nevarnih snovi presega vrednosti za 

onesnaženo biomaso iz priloge 2 te 

uredbe
(a)

 

17 02 03 Plastika  Plastika, ki ne vsebuje PVC in drugih 

halogeniranih ogljikovodikov 

Podskupina 17 06: izolirni materiali iz gradbeništva in rušenja objektov 

17 06 04 Izolirni materiali, ki ne 

vsebujejo azbesta ali 

drugih nevarnih snovi  

 

Podskupina 17 09: drugi gradbeni odpadki in ruševine 



 

17 09 04 Mešani gradbeni 

odpadki in odpadki pri 

rušenju objektov, ki ne 

vsebujejo živega 

srebra, polikloriranih 

bifenilov ali nevarnih 

snovi 

Odpadni tlakovci iz industrijskih objektov in 

zatesnjene enote za zastekljevanje  

Podskupina 18 01: odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humanem 

zdravstvu 

18 01 04 Odpadki, ki z vidika 

preprečevanja okužbe 

ne zahtevajo 

posebnega ravnanja 

pri zbiranju in 

odstranjevanju  

Povoji, mavčne obloge, perilo, oblačila za 

enkratno uporabo, plenice in podobno 

Podskupina 19 03: odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki, iz čistilnih naprav ter iz priprave pitne 

vode in vode za industrijsko rabo 

19 03 05 Stabilizirani odpadki, ki 

niso označeni kot 

nevarni 

Odpadki, pri katerih se s stabilizacijskim 

procesom spremenijo vse nevarne snovi, s 

čimer nevarni odpadki postanejo nenevarni  

Podskupina 19 05: odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov 

19 05 01 Nekompostirana 

frakcija komunalnih in 

podobnih odpadkov 

 

19 05 02 Nekompostirana 

frakcija živalskih in 

rastlinskih odpadkov 

 

19 05 03  Kompost, ki ne ustreza 

specifikaciji 

 

Podskupina 19 06: odpadki iz anaerobne obdelave trdnih odpadkov 

19 06 04 Pregnito blato iz 

anaerobne obdelave 

komunalnih odpadkov 

 

19 06 06 Pregnito blato iz 

anaerobne obdelave 

živalskih in rastlinskih 

odpadkov  

Če ne vsebuje odpadkov živalskega izvora, 

ki so uvrščeni med živalske stranske 

proizvode ter pridobljene proizvode 1. in 2. 

kategorije 

Podskupina 19 08: odpadki iz naprav za čiščenje odpadnih voda, ki niso navedeni drugje 

19 08 01 Ostanki na grabljah in 

sitih 

 

19 08 05 Blato iz čiščenja 

komunalnih odpadnih 

voda 

 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 



 

19 08 12  Blato iz biološke 

obdelave odpadnih 

voda, ki ne vsebuje 

nevarnih snovi 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

19 08 14  Blato iz druge 

obdelave tehnoloških 

odpadnih voda, ki ne 

vsebuje nevarnih snovi 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

Podskupina 19 09: odpadki iz priprave pitne ali tehnološke vode 

19 09 01  Trdni odpadki iz 

primarnega filtriranja 

ter ostanki na grabljah 

in sitih 

 

19 09 02  Mulj iz bistrenja vode 

 

Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

19 09 03  Mulj iz dekarbonacije Blato čistilnih naprav za odpadne vode, če 

zahteve za vnos blata v ali na tla, določene v 

predpisu, ki ureja uporabo blata iz 

komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, 

niso izpolnjene 

19 09 04  Izrabljeno aktivno oglje  

19 09 05  Nasičena ali izrabljena 

smola ionskih 

izmenjevalnikov 

 

Podskupina 19 12: odpadki iz mehanske obdelave odpadkov (npr. razvrščanje, drobljenje, stiskanje, 

peletiranje), ki niso navedeni drugje 

19 12 01  Papir in karton   

19 12 04  Plastika in gume  Odpadna plastika, ki ne vsebuje PVC in 

drugih halogeniranih ogljikovodikov ter gume 

19 12 07  Les Odpadki iz lesa, katerega vsebnost nevarnih 

snovi presega vrednosti za onesnaženo 

biomaso iz priloge 2 te uredbe
(a)

 

19 12 08  Tekstil   

19 12 12  Drugi odpadki iz 

mehanske obdelave 

odpadkov, ki ne 

vsebujejo nevarnih 

snovi  

Odpadki iz mešanice odpadkov, izločene iz 

20 03 01 v postopku mehansko-biološke 

obdelave skladno s predpisom o odlagališčih 

odpadkov, ki so primerni za predelavo v 

trdno gorivo  

Podskupina 20 01: ločene frakcije komunalnih odpadkov (razen embalaže) iz gospodinjstev, trgovin, 

proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja 



 

20 01 01  Papir in karton  Odpadni papir, če se dodaja biološkim 

odpadkom v količini, ki ne presega 10 % 

teže suhe snovi odpadkov, in če ne gre za 

papirne tapete ali papir visokega sijaja 

20 01 08  Biorazgradjivi kuhinjski 

odpadki in odpadki iz 

restavracij 

Odpadki iz gostinstva, ki so živalskega 

izvora 

20 01 10 Oblačila  

20 01 11  Tekstil  

20 01 25  Jedilno olje in maščobe  

20 01 38  Les Pohištvo iz lesa in ivernih plošč, katerega 

vsebnost nevarnih snovi v lesu presega 

vrednosti za onesnaženo biomaso iz priloge 

2 te uredbe
(a)

 

20 01 39  Plastika  Plastika, ki ne vsebuje PVC in drugih 

halogeniranih ogljikovodikov 

Podskupina 20 02: odpadki iz vrtov, parkov in pokopališč 

20 02 03  Drugi odpadki, ki niso 

biorazgradljivi  

Izvzete nagrobne sveče 

Podskupina 20 03: drugi komunalni odpadki iz gospodinjstev, trgovin, proizvodnih, poslovnih, 

storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja 

20 03 04  Blato iz greznic   

20 03 06  Odpadki iz čiščenja 

kanalizacije  

 

 

20 03 07  Kosovni odpadki Odpadki iz lesa, katerega vsebnost nevarnih 

snovi presega vrednosti za onesnaženo 

biomaso iz priloge 2 te uredbe
(a)

 
(a)

 Vsebnost nevarnih snovi ne sme presegati vrednosti parametrov, zaradi katerih se odpadek uvršča 

med nevarne odpadke skladno s predpisom, ki ureja odpadke.   


