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1 NAMEN 
Namen načrta je podati pogoje in smernice za izdelavo standardne zbiralnice 
odpadkov. 
 

2 PODROČJE UPORABE 
 

Načrt se uporablja pri ureditvi obstoječih zbiralnic odpadkov ter pri oblikovanju 
zbiralnic odpadkov pri novih zazidljivih območij. 

 

3 REFERENČNI DOKUMENTI 
 

1. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04). 
2. Uredba o odlaganju z odpadki (Ur. l. RS, št. 32/08, sprem. 53/2009). 
3. Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). 
4. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 8Ur. l. RS, št. 84/2006, 

106/2006 in 110/2007). 
5. Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki (ur. l. RS, št. 21/01). 
6. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 

vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10). 
7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Izola (Uradne objave št. 

05/2005). 
 
Načini in pogoji izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, določanje 
vrste in načina zbiranja, odstranjevanje ter odlaganje odpadkov, način plačevanja 
stroškov ravnanja z odpadki, nadzor ravnanja z odpadki globe za neustrezno 
ravnanje z odpadki so opredeljeni v Odloku o ravnanju z odpadki v občini Izola 
(Uradne objave št. 5/2005). 
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4 VSEBINA IN IZVAJANJE LO ČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV V     
OBČINI IZOLA 

 

Na območju občine Izola se ločeno zbira naslednje frakcije odpadkov: 

• ostanek odpadkov (ostali odpadki ali mešani komunalni odpadki), 
• biorazgradljive odpadke (bio odpadke), 
• sekundarne surovine (papir in kartonska embalaža, plastična in kovinska 

embalaža ter steklena embalaža), 
• nevarne odpadke, 
• kosovne odpadke ter 
• druge ločeno zbrane odpadke, ki se zbirajo na zbirnem centru na odlagališču 

nenevarnih odpadkov v Izoli. 
 

Za zbiranje posameznih frakcij odpadkov iz gospodinjstev so predvidene tipske 
posode prostornine od 120  l do 1.100  l glede na potrebe povzročiteljev. Za večje 
povzročitelje odpadkov (blokovska naselja in večstanovanjske enote) ter za posebna 
naročila se uporablja tipske zabojnikom od 5 do 7  m3. 
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5 Pogoji in smernice ureditve zbiralnice odpadkov 
 

Na podlagi 16. člena Odloka izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
ima na podlagi javnega pooblastila pristojnost za izdajanje soglasij k: 

• prostorskim aktom, 
• projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
• projektom za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

V njih izvajalec javne službe predpiše pogoje za izvedbo odjemnih mest ter zbiralnic 
in dovozov do njih.  

5.1 Uporabljeni izrazi 
Zbiralnica lo čenih frakcij  je ustrezno urejen prostor, na katerem so postavljene 
namensko predpisane posode za ločeno zbiranje ločeno zbranih frakcij. 

Odjemno „prevzemno” mesto  za odpadke  je ustrezno urejen prostor, označen v 
registru odjemnih mest, s katerega izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke. Ta 
prostor je lahko na funkcionalni površini, lahko pa je tudi na javni površini in mora biti 
izvajalcu nemoteno in prosto dosegljiv, kar pomeni, da morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

• minimalna širina dostopne poti za komunalno vozilo mora biti 3  metre in 

• slepe ulice morajo imeti zaključek z obračališčem. 

• Lociran je ob vozni poti smetarskega vozila.  

 

5.2 Oprema zbiralnice oziroma ekološkega otoka 
Zbiralnice – ekološki otoki so opremljeni s PVC posodami dimenzije od 240  l do 
1.100  l, ki so namenjeni zbiranju odpadkov iz gospodinjstev in sicer: ostalih 
odpadkov, papirne in kartonske embalaže, plastične in kovinske embalaže, steklene 
embalaže ter bioloških odpadkov iz gospodinjstev. 

 

5.3 Dimenzije zabojnikov 
• 1.100 litrov:  širina 120  cm, višina 130  cm  
•     240 litrov: širina   60  cm, višina 75  cm. 
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5.4 Dimenzije zbiralnice oziroma ekološkega otoka z a  dimenzijo 
zabojnikov 1.100 litrov 

• Betonski plato dimenzije: širine 1, 8  metra, dolžine 10,20  metra. 
• Predvideti notranji naklon betonskega platoja za oddtekanje vode ter za 

preprečitev zdrsa zabojnikov. 
• Minimalna dolžina zbiralnice oziroma ekološkega otoka je 6,5  metra.  
• Notranja širina je 1,6  metra.  
• Višina: hrbtna stran 2,40  metra,  
• sprednja – vhodna stran je 2,60  metra.  
• Spodnji profil je višine 30  cm od tal.  
• Širina med inox pletenicami je 35  cm.  
• Logo Izole je 30*30 cm. 

 

Imamo dve varianti oblikovanja zbiralnice in sicer:  

• Varianta A: z zidkom 
• Varianta B: brez zidka na betonskem platoju 

 

Obe varianti so prikazane z samo horizontalnimi inox pletenicami ali z vertikalnimi 
inox pletenicami.  

 

Merila in material zbiralnice se prilagodi okolici.  Dimenzije zbiralnice prilagoditi 
glede na število in dimenzije zabojnikov. 

 

5.5 Ozelenitev zbiralnice 
Predlagana rastlina: plezalka RHYNOSPERMUM JASMINOIDES. Vedno zelena, 
cveti bele cvetove od maja do junija, cvetovi so dišeči, hitro raste. Primerna za vse 
lokacije. V primeru nasaditve v koritih je potrebno prvo leto zalivati. 

 

Dobro oblikovan sistem za namestitev zabojnikov na ekoloških otokih, omogoča 
večjo funkcionalnost pri nameščanju in praznjenju zabojnikov in z estetskega vidika 
pripomore k boljši urejenosti okolja in s tem vzpodbuja pozitiven odnos ljudi pri 
uporabi ekoloških otokov ter na splošno pri ravnanju z odpadki. 
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6 PRILOGE 
varianta A: Zbiralnica brez zidka na betonskem plat oju 
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varianta B:  Zbiralnica z zidkom  
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