
Priloga 3 

ZAHTEVE ZA ZBIRNI CENTER 

 

1.  Zbirni center mora biti umeščen na lokaciji, ki je komunalno opremljena, predvsem z javno 

kanalizacijo za odvajanje onesnažene padavinske odpadne vode, in je namenjena zbiranju ali 

obdelavi odpadkov, ali na lokaciji, kjer se že izvaja zbiranje ali obdelava odpadkov.  

 

2.  Zbirni center mora biti dostopen po obstoječi prometni infrastrukturi, primerni za prevoz 

odpadkov.  

 

3.  Zbirni center mora biti ograjen tako, da je onemogočen dostop živalim in nepooblaščenim 

osebam.  

 

4.  Na vhodu zbirnega centra mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena upravljavca 

centra in časa prevzemanja odpadkov.  

 

5.  Zbirni center mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s predpisi, ki urejajo požarno 

varnost objektov.  

 

6.  Padavinsko odpadno vodo je treba odvajati v javno kanalizacijo najmanj čez oljni lovilec, pri 

čemer odvajanja padavinske odpadne vode čez oljni lovilec ni treba zagotoviti s pokritih 

objektov.  

 

7.  Tla vseh odprtih pokritih in nepokritih površin morajo biti v skladu s stanjem tehnike utrjena 

tako, da so za tekočine neprepustna.  

 

8.  Nameščena mora biti tehtnica za tehtanje odpadkov. 

 

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

pri čemer se lahko oprema za razkladanje, prekladanje in nakladanje odpadkov namesti tudi 

na odprtih površinah, če zaradi teh postopkov ni emisij snovi in vonjav, se ne raznašajo lahke 

frakcije odpadkov ter ni vplivov na okolje in človekovo zdravje zaradi hrupa, ptic, glodavcev in 

mrčesa. 

 

10.  Skladišče za predhodno skladiščenje odpadkov se izvede tako, da so izpolnjene zahteve za 

skladiščenje, shranjevanje in označevanje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke.  

 

11.  Zbirni center mora biti opremljen z zabojniki ali drugim razpoložljivim prostorom za predhodno 

skladiščenje prevzetih odpadkov. Zabojniki in prostor za predhodno skladiščenje prevzetih 

odpadkov morajo biti označeni tako, da uporabnik javne službe zbiranja nedvoumno ve, kateri 

odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali prostor. 

 

11.1.  Za zbiranje in predhodno skladiščenje OEEO mora biti zbirni center opremljen v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.  

 

11.2.  Za predhodno skladiščenje odpadnih oblačil, tekstila in kosovnih odpadkov, namenjenih za 

pripravo za ponovno uporabo, morajo biti v zbirnem centru zagotovljeni pokrite površine ali 

zaprt prostor. 

 

11.3.  Za predhodno skladiščenje nevarnih komunalnih odpadkov mora biti v zbirnem centru 

zagotovljen pokrita in ograjena površina ali zaprt prostor. 

 



11.4.  Za predhodno skladiščenje ločeno zbrane odpadne embalaže mora biti v zbirnem centru 

zagotovljen tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj sedemdnevno predhodno 

skladiščenje teh odpadkov. Če izvajalec javne službe upravlja več zbirnih centrov v eni občini, 

mora biti v vseh zbirnih centrih skupaj zagotovljen tako velik skladiščni prostor, da zadošča za 

vsaj sedemdnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov. 

 

12.  Prostornina zabojnikov in razpoložljivega prostora za predhodno skladiščenje odpadkov mora 

biti taka, da je zagotovljen njihov nemoten prevzem glede na število uporabnikov tega 

zbirnega centra. Zabojniki za odpadke morajo imeti pokrov in morajo biti vodotesni. 

 


