
PRILOGA 4 
 

Odpadki, ki jih je dovoljeno odlagati na odlagališ e za inertne odpadke 
 
 
Na odlagališče za inertne odpadke je dovoljeno odlagati naslednje vrste odpadkov, če 
nastajajo na istem kraju, niso pomešani med seboj ali z drugimi odpadki ali onesnaženi z 
nevarnimi snovmi, in mešanico teh odpadkov, če izvirajo iz istega kraja nastanka: 
 

Klasifika- 
cijska številka 

odpadka 

naziv odpadka Omejitve 

10 11 03 Odpadni material iz steklenih vlaken Samo če ne vsebuje organskih veziv 
15 01 07 Steklena embalaža  
17 01 01 Beton  Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri 

gradnji ali razgradnji objektov *  
17 01 02 Opeka Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri 

gradnji ali razgradnji objektov * 
17 01 03 Ploščice, keramika in strešna opeka Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri 

gradnji ali razgradnji objektov * 
17 01 07 Mešanica betona, opeke, ploščic in keramike Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri 

gradnji ali razgradnji objektov * 
17 02 02 Steklo  
17 05 04 Zemlja in kamenje Samo če zemlja ali kamenje ni 

onesnaženo in ne gre za šoto iz 
površja tal 

19 12 05 Steklo  
20 01 02 Steklo Samo ločeno zbrana frakcija 
20 02 02 Zemlja in kamenje Samo z vrtov in parkov in brez šote s 

površja tal 
 
* Gradbeni odpadki imajo lahko največ pet odstotkov mase drugih materialov, kakor so kovine, 
plastika, les ali guma, ne smejo pa biti onesnaženi z nevarnimi snovmi ali prekriti ali pobarvani z 
materiali, ki vsebujejo nevarne snovi, njihov kraj nastanka pa mora biti znan. 
 
Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, onesnaženih 
z nevarnimi anorganskimi ali organskimi snovmi, na primer zaradi proizvodnih postopkov v gradnji, 
onesnaženja zemlje, skladiščenja in uporabe zaščitnih sredstev ali drugih nevarnih snovi, razen če je 
jasno, da porušena gradnja ni pomembno onesnažena. 
 
Na odlagališče za inertne odpadke ni dovoljeno odlagati gradbenih odpadkov od gradenj, obdelanih, 
prekritih ali prebarvanih z materiali, ki vsebujejo nevarne snovi v pomembnih količinah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




