
PRILOGA 1 

 

CENTER ZA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH 

ODPADKOV 

 
1. Oskrbovalni standard za center za ravnanje s komunalnimi odpadki  

 

(1) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite, in 

zaprtih prostorov, urejenih in opremljenih za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih komunalnih 

odpadkov v skladu s to uredbo. Center mora biti urejen in opremljen tudi za oddajo izločenih frakcij in 

ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje. 

 

(2) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti opremljen za gašenje požara v skladu s 

predpisi, ki urejajo požarno varnost objektov.  

 

(3) Z ograjo okoli centra za ravnanje s komunalnimi odpadki je treba preprečiti dostop nepooblaščenim 

osebam in živalim. 

 

(4) Na vhodu centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti vidno nameščena tabla z navedbo 

imena upravljavca centra. 

 

(5) V centru za ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti zagotovljeno tehtanje odpadkov. Tehtanje 

odpadkov se lahko zagotovi tudi na tehtnicah zunaj centra ali na tehtnicah na vozilih za prevoz 

odpadkov. 

 

(6) Površina tal mora biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da je za tekočine neprepustna.  

 

(7) Z industrijsko odpadno vodo s funkcionalnih prometnih in manipulativnih površin, ki nastane kot 

posledica padavin, je treba ravnati v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ter jo odvajati najmanj čez lovilnik olj. 

 

(8) Če je center za ravnanje s komunalnimi odpadki opremljen z javno kanalizacijo, je treba 

padavinsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo.  

 

(9) Izločene nenevarne, nevarne in gorljive frakcije, primerne za energetsko predelavo, se do oddaje v 

nadaljnje ravnanje ločeno skladiščijo v embalažnih enotah (npr. zabojnik, prostor za zbiranje) na 

pokritih površinah. 

 

(10) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na 

prostem izpolnjevati tudi zahteve iz predpisa, ki ureja skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na 

prostem. 

 

(11) Skladišče mešanih komunalnih odpadkov ter obdelanih in izločenih odpadkov se izvede tako, da 

so izpolnjene zahteve za skladiščenje, shranjevanje in označevanje odpadkov iz predpisa, ki ureja 

odpadke. 

 

(12) Za skladiščenje izločene odpadne embalaže mora biti v centru za ravnanje s komunalnimi 

odpadki zagotovljen tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj sedemdnevno skladiščenje teh 

odpadkov. 

 
2. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki 

 

(1) Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov (številka odpadka 20 03 01) lahko nastajajo odpadki 

po naslednjem prednostnem vrstnem redu: 



1. odpadna embalaža iz podskupine 15 01, 
2. ločne frakcije iz podskupine 20 01, 
3. odpadki iz mehanske obdelave odpadkov iz podskupine 19 12 s številkami odpadka 19 12 04 

(gume), 19 12 09 (minerali) in 19 12 12
1
 (mešanica odpadkov iz mehansko-biološke obdelave, 

ki so primerni za predelavo v trdno gorivo), 
4. mešan komunalni odpadek s številko odpadka 20 03 01 (ostanek po obdelavi). 

 

(2) Za odpadke iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo 

odpadke, in s to uredbo. 

 
1
 Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov izločeni odpadki niso trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo 

odpadkov v trdno gorivo. 


