
Priloga 1 
 
 
1. Oprema in velikost prevzemnega mesta 

- velikost prevzemnega mesta je najmanj 2.000 m2 skupnih utrjenih, vodo 
nepropustnih in kislino odpornih površin; 

- prevzemno mesto mora biti ograjeno; 
- prevzemno mesto mora biti opremljeno: 

- s pokritimi in zaprtimi površinami za začasno skladiščenje odpadkov ali 
z najmanj 5 zabojniki za začasno skladiščenje odpadkov, 

- s pokritimi in zaprtimi površinami za prevzem odpadkov in polnjenje 
zabojnikov za transport odpadkov, če se odpadki ne prevzemajo v 
zaprtih zabojnikih za transport odpadkov, 

- z grabežem za odpadke, nakladalnikom ali mostnim dvigalom, 
- s tehtnico, 
- s potrebno infrastrukturo za obratovanje prevzemnega mesta 

(vodovod, kanalizacija, električni priključek) in stalno 
telekomunikacijsko povezavo s sedežem javne službe sežiganja 
odpadkov, 

- s sprejemnim objektom s sanitarijami in pisarno, 
- z objekti in napravami za preprečevanje vplivov na okolje. 

 
2. Označba prevzemnega mesta 

2.1  Vse označbe morajo biti opremljene z logotipom in imenom javne službe 
sežiganja odpadkov in v skladu s celostno podobo javne službe; 

2.2  Prevzemno mesto mora biti na vidnem mestu označeno z napisom velikosti 
najmanj 90 x 90 cm, na katerem je navedeno: 
- JAVNA SLUŽBA SEŽIGANJA ODPADKOV / PREVZEMNO MESTO 
- Ime prevzemnega mesta:      _______ 
- Upravljavec prevzemnega mesta: _______________________ 
- Odgovorna oseba upravljavca: _________________________ 
           Tel:   _____ 

   Fax:   _____ 
   e-mail:    

- Obratovalni čas: ____________________________________ 
- Uporabniki prevzemnega mesta: 

1.        
2.        
3.        
4.        

   ….. 
   ….. 
   ….. 
   ….. 
   ….. 

2.2.1 Črke na napisu morajo biti jasne in čitljive, vrsta pisave je Times New 
Roman minimalne velikosti 10 cm, razen za telefon, fax in e-mail 
odgovorne osebe upravljavca prevzemnega mesta; 

2.2.2 Namesto črt v napisu se za vsako prevzemno mesto vpišejo zahtevane 
vsebine; 

 
2.3 Prevzemno mesto mora biti na vidnem mestu opremljeno z jasno in čitljivo 

tlorisno shemo prevzemnega mesta z vrisanimi objekti in napravami ter 
opredeljeno rabo površin, velikosti najmanj 90 x 60 cm. 

 
 


