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Obrazložitev
osnutka Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem

Namen uredbe
Namen uredbe je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno
z ukrepi varstva pred požarom.

Zakonska podlaga
Podlaga za izdajo uredbe je peti odstavek 20. člena Zakona o varstvu okolja, ki določa, da Vlada
RS določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki.
Strokovne podlage
Zahteve za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem so povzete po:
- CFPA – E Guideline No 32:2014 F : Treatment and Storage of waste and combustible,
- Waste Industry Safety and Health Forum: WASTE 28: Reducing Fire Risk at Waste
Management Sites, issue 2, April 2017.
Uporaba uredbe
Zavezanci za izvajanje uredbe bodo upravljavci tistih skladišč trdnih gorljivih odpadkov na prostem,
kjer skladiščijo več kot 50 m3 takšnih odpadkov.
Trdni gorljivi odpadki obsegajo:
- odpadno plastiko,
- odpadno gumo, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
- odpadni papir,
- odpadni les,
- odpadni tekstil,
- mešanice odpadne plastike, odpadne gume, odpadnega papirja, odpadnega lesa in odpadnega
tekstila,
- odpadke, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale
- trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo
uporabo.
Skladiščenje na prostem pomeni, da ne gre za skladiščenje v stavbah.

Vsebina uredbe
Ravnanje z odpadki je urejeno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15). Uredba o
skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem pa bo za taka skladišča podrobneje določila:
a) gradbeno tehnične zahteve:
- glede ograjenosti,
- glede količin vode za gašenje in sistemov za zadržanje gasilnih tekočin,
- glede dostopa in delovnih površin za gasilce,
- glede skladiščenja odpadkov s požarnim zidom,
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- glede izbire in namestitve gasilnih aparatov;
b) organizacijske zahteve:
- glede uporabe odprtega ognja in kajenja ter glede izvajanja vročih del,
- glede usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom,
- glede izvajanja vsakoletnih vaj s pristojno gasilsko enoto,
- glede redne vizualne kontrole stanja odpadkov,
- glede navodil za ukrepanje ob izrednih dogodkih;
c) zahteve glede višine in širine kupov odpadkov v razsutem stanju, najmanjših razdalj med kupi
odpadkov ter med kupi odpadkov in sosednjimi objekti,
d) zahteve glede višine in širine kupov baliranih odpadkov, najmanjše razdalje med kupi baliranih
odpadkov ter med kupi baliranih odpadkov in sosednjimi objekti,
e) ukrepe varstva pred požarom:
- glede velikosti požarnih sektorjev in polj odpadkov znotraj požarnih sektorjev,
- glede izbire in namestitve gasilnih aparatov,
- glede opremljenosti s sistemom za odkrivanje, javljanje in gašenje požarov,
- glede zahtev za gasilske enote, ki bodo ukrepale ob požaru v skladišču.

Izpolnjevanje uredbe bodo upravljavci skladišč odpadkov:
- ki so izvirni povzročitelji odpadkov, prikazali v načrtih gospodarjenja z odpadki,
- ki so zbiralci odpadkov, prikazali v načrtih zbiranja odpadkov,
- ki so obdelovalci odpadkov, prikazali v načrtih ravnanja z odpadki.
Prilagoditev zahtevam uredbe za obstoječa skladišča
Upravljavci obstoječih skladišč, ki so izvirni povzročitelji odpadkov:
- bodo v 3 mesecih oziroma v 24 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in
skladišče zahtevam uredbe,
- bodo v 3 mesecih načrt gospodarjenja z odpadki prilagodili zahtevam uredbe.
Upravljavci obstoječih skladišč, ki so zbiralci odpadkov:
- bodo v 3 mesecih oziroma v 24 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in
skladišče zahtevam uredbe,
- bodo v 3 mesecih načrt zbiranja odpadkov prilagodili zahtevam uredbe in vložili vlogo za
spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev.
Upravljavci obstoječih skladišč, ki izvajajo obdelavo odpadkov:
- bodo v 3 mesecih oziroma v 24 mesecih, kadar bo potrebna graditev, prilagodili skladiščenje in
skladišče zahtevam uredbe.
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo uredbe, se bodo dokončali v skladu s to uredbo.
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Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem
1. člen
(vsebina)
Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja ter zagotavljanja
ustrezne požarne varnosti določa zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi
odpadki (v nadaljnjem besedilu skladišče odpadkov na prostem), ter pogoje za skladiščenje takih
odpadkov v teh skladiščih.
2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za skladiščenje 50 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem
pri izvirnem povzročitelju, zbiralcu in obdelovalcu, razen če je s posebnim predpisom za posamezno
vrsto ali tok odpadkov drugače določeno.
(2) Ta uredba se smiselno uporablja tudi za skladiščenje drugih odpadkov na prostem pri
izvirnem povzročitelju odpadkov, zbiralcu odpadkov in obdelovalcu odpadkov, če se skupaj z njimi
skladišči 50 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov, razen če je s posebnim predpisom za posamezno
vrsto ali tok odpadkov drugače določeno.
(3) Za vprašanja v zvezi s skladiščenjem odpadkov, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja
predpis, ki ureja odpadke.
3. člen
(izrazi)

1.
2.
3.
4.

5.

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
požarni sektor je zaokrožena celota znotraj skladišča na prostem, iz katere se zaradi uporabe
predpisane razdalje ali požarnega zidu požar določen čas ne more širiti v sosednje požarne
sektorje skladišča na prostem, na sosednje objekte ali v okolje;
skladišče odpadkov je skladišče odpadkov v stavbah in skladišče odpadkov na prostem;
skladišče odpadkov na prostem je skladišče, ki ni skladišče odpadkov v stavbi;
trdni gorljivi odpadki so odpadna plastika, odpadna guma, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki
ureja ravnanje z izrabljenimi gumami, odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh
odpadkov, odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne
materiale ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in
njegovo uporabo;
upravljavec skladišča na prostem je izvirni povzročitelj odpadkov, zbiralec odpadkov in
obdelovalec odpadkov, ki upravlja skladišče odpadkov na prostem.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi, opredeljeni v predpisu,
ki ureja odpadke in predpisih, ki urejajo graditev in varstvo pred požari.
4. člen
(zahteve za skladišče odpadkov na prostem)
(1)

Skladišče odpadkov na prostem mora izpolnjevati naslednje zahteve:
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1. biti mora v celoti ograjeno z najmanj 1,8 m visoko ograjo, da je preprečen dostop
nepooblaščenim osebam ter vozilom in osebam izven obratovalnega časa skladišča;
2. skladišče odpadkov v okviru gospodarske dejavnosti mora biti fizično ločen prostor od
prostora, v katerem se izvaja glavna ali druge dejavnosti;
3. na vhodu skladišča mora biti nameščena tabla z napisom "Skladišče odpadkov" ter naveden
naziv upravljavca skladišča;
4. na vhodu zbirnega centra mora biti na tabli iz prejšnje točke naveden tudi delovni čas
skladišča;
5. tla skladišča morajo biti v skladu s stanjem tehnike utrjena tako, da so nepropustna,
negorljiva in odporna na učinkovanje skladiščenih odpadkov;
6. za gašenje odpadkov, za katere je najprimernejše gasilno sredstvo voda, morajo biti
zagotovljene zadostne količine za gašenje:
- minimalni pretok gasilne vode: 96 m3/h;
- požarni sektorji, večji kot 1.600 m 2: najmanj 192 m 3/h gasilne vode (na voljo vsaj dve uri pri
pretočnem tlaku najmanj 3 bar);
- požarni sektorji, večji kot 3.200 m 2: najmanj 288 m 3/h gasilne vode (na voljo vsaj tri ure pri
pretočnem tlaku najmanj 3 bar);
7. zgrajeno mora biti tako, da je preprečen izliv tekočin, ki nastanejo med gašenjem odpadkov,
v površinske in podzemne vode ter kanalizacijo, in omogoča njihov ločen zajem;
8. prostornina zadrževalnega sistema za prestrezanje in zadrževanje gasilnih tekočin mora biti
vsaj 10% večja od zahtevanih količin gasilne vode iz 6. točke tega člena ali zahtevanih količin drugih
gasilnih sredstev;
9. zagotovljeni morajo biti dostopi, dovozi, delovne površine in postavitvene površine za
gasilsko ali drugo intervencijo skladno s predpisi s področja varstva pred požari.
(2) Za izpolnjevanje zahteve iz 6. točke prejšnjega odstavka se glede načinov zagotavljanja
vode za gašenje smiselno uporablja tehnična smernica požarna varnost v stavbah.
(3) Skladišča odpadkov na prostem morajo izpolnjevati tudi zahteve iz predpisov, ki urejajo
graditev, požarno varnost ter varnost in zdravje pri delu.
(4) Skladišče odpadkov na prostem v okviru zbirnega centra izvajalca obvezne občinske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov mora izpolnjevati tudi zahteve glede zbirnega centra iz
predpisa, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
(5) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki pri izvajalcu obdelave mešanih komunalnih
odpadkov, ki je skladišče odpadkov na prostem, mora izpolnjevati tudi zahteve iz predpisa, ki ureja
odlagališča odpadkov.
5. člen
(prepovedi)
(1) V skladišču odpadkov na prostem je prepovedano skladiščiti snovi in predmete, ki niso
odpadki.
(2) Na dostopnih, dovoznih, delovnih in postavitvenih površinah za intervencijska vozila je
prepovedano:
- skladiščenje odpadkov;
- puščanje opreme in
- gradnja ali drugi načini zasedanja površine.
(3) V skladišču odpadkov na prostem sta prepovedana uporaba odprtega ognja in kajenje.
6. člen
(zahteve za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem)
(1) Upravljavec skladišča na prostem mora poleg zahtev za skladiščenje odpadkov iz predpisa,
ki ureja odpadke, urediti in vzdrževati skladišče odpadkov na prostem tako, da:
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1. se med skladiščenjem odpadkov ne spreminjajo fizikalne in kemijske lastnosti skladiščenih
odpadkov;
2. se za transport in manipulacijo z odpadki uporabljajo vozila, ki so opremljena tako, da se
prepreči razsutje odpadkov;
3. so nepremične posode, rezervoarji, zabojniki ali druge embalažne enote, v katerih so
skladiščeni odpadki, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov;
4. so skladiščeni odpadki označeni s podatki o nazivu in številki odpadka;
5. so nepremične posode, rezervoarji, zabojniki in druge embalažne enote, ki se uporabljajo za
skladiščenje odpadkov, izdelane tako, da omogočajo varno polnjenje, praznjenje, prezračevanje,
vzorčenje odpadkov ter neprepustno zapiranje in tesnjenje;
6. skladiščeni odpadki in postavitev embalažnih enot omogočajo neoviran dostop in premikanje
z viličarjem ali podobnim strojem;
7. so odpadki, ki niso skladiščeni v zaprtih embalažnih enotah, oddaljeni od omrežja za prenos
in distribucijo električne energije najmanj 15 m tlorisne razdalje;
8. je glede na lokacijo skladišča odpadkov na prostem v največji možni meri preprečena
možnost požiga zaradi vandalizma.
(2) Odpadke je dovoljeno skladiščiti na prostem pod naslednjimi pogoji:
1. višina odpadkov (h) v razsutem
stanju je največ 4 m oziroma če so balirani
največ 4 bale, pri čemer te v višino ne
smejo presegati 4 m;
2. širina odpadkov (š) v razsutem
stanju ali baliranih odpadkov je največ 40
m, če je po celotni dolžini skladiščenih
odpadkov omogočena prosta dostopnost z
dveh strani in 20 m, če je prost dostop po
celotni dolžini mogoč le z ene strani.
(3) Maksimalna širina skladiščenih odpadkov v pregradnih skladiščnih prostorih na prostem je
10 m, pri čemer mora biti pregrada vsaj 1 m višja od skladiščenih odpadkov, na pregradi pa mora biti
ta višina vidno označena.

(4) Skladiščenje odpadkov mora biti izvedeno na način, da je zagotovljena stabilnost odpadkov
in da ne prihaja do zdrsov ali porušitev. Balirane odpadke je potrebno skladiščiti na način (z
zamikanjem bal), da je čim bolj zmanjšano vertikalno širjenje požara.

(5) V skladišču odpadkov na prostem mora biti zagotovljena redna vizualna kontrola
skladiščenih odpadkov ali ustrezen videonadzor. O izvedeni kontroli je treba voditi evidenco, iz katere
je razvidno časovno zaporedje dogodkov in ugotovitev. Evidenco je potrebno hraniti najmanj eno leto
in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanjo.
(6) V skladišču odpadkov na prostem morajo biti ob vhodu na vidnem mestu ognjevarno
shranjena navodila za ukrepanje ob izrednem dogodku ali ekološki nesreči, ki vsebujejo tudi podatke o
vrstah in maksimalnih količinah odpadkov, ki se skladiščijo, ter mikrolokaciji le-teh, o priporočenih
sredstvih za gašenje posameznih vrst odpadkov, ter ime, priimek in telefonsko številko odgovorne
osebe upravljavca skladišča in njena pooblastila.
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(7) Odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka mora biti seznanjena z ažurnimi podatki glede
vrste in količine skladiščenih odpadkov na prostem.
(8) Upravljavec skladišča odpadkov na prostem mora občino, na področju katere skladišči
odpadke na prostem, seznaniti z vrstami in maksimalnimi količinami skladiščenih odpadkov. Občina
pa je dolžna na podlagi pridobljenih podatkov v roku treh mesecev po potrebi dopolniti operativni
gasilski načrt.
7. člen
(zahteve za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov,
ki vsebujejo plastiko in gumo, na prostem)
Pogoji skladiščenja v skladišču odpadkov na prostem za trdne gorljive odpadke, ki vsebujejo
plastiko in gumo (v razsutem stanju in balirane):
1. potrebna minimalna razdalja med skladiščenimi odpadki (d) se glede na način skladiščenja
(v razsutem stanju ali balirani odpadki) tako po dolžini (l) kot po širini (š) skladiščenih odpadkov določi
na podlagi grafa 1;
2. potrebna minimalna razdalja med skladiščenimi odpadki (d) in stavbo se glede na način
skladiščenja (v razsutem stanju ali balirani odpadki) tako po dolžini (l) kot po širini (š) skladiščenih
odpadkov določi na podlagi grafa 1;
3. glede na način skladiščenja odpadkov (v razsutem stanju ali balirani odpadki) se na podlagi
podatka o razdalji (d), ki je na razpolago, in ob uporabi grafa1, določita tako največja dolžina (l) kot
največja širina (š) skladiščenih odpadkov;
4. glede na način skladiščenja odpadkov (v razsutem stanju ali balirani odpadki) se na podlagi
podatka o razdalji (d), ki je na razpolago, in ob uporabi grafa1, določi potrebna razdalja med
skladiščenimi odpadki in stavbo.

Graf 1: Zahtevana razdalja med skladiščenimi odpadki ter skladiščenimi odpadki in stavbami za
odpadke, pretežno iz plastike in gume, na prostem
8. člen
(zahteve za skladiščenje drugih trdnih gorljivih odpadkov na prostem)
Pogoji skladiščenja v skladišču odpadkov na prostem za druge trdne gorljive odpadke (v
razsutem stanju in balirane odpadke), razen za odpadke iz prejšnjega člena:
1. potrebna minimalna razdalja med skladiščenimi odpadki (d) se glede na način skladiščenja
(v razsutem stanju ali balirani odpadki) tako po dolžini (l) kot po širini (š) skladiščenih odpadkov določi
na podlagi grafa 2;
2. potrebna minimalna razdalja med skladiščenimi odpadki (d) in stavbo se glede na način
skladiščenja (v razsutem stanju ali balirani odpadki) tako po dolžini (l) kot po širini (š) skladiščenih
odpadkov določi na podlagi grafa 2;
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3. glede na način skladiščenja odpadkov (v razsutem stanju ali balirani odpadki) se na podlagi
podatka o razdalji (d), ki je na razpolago, in ob uporabi grafa2, določita tako največja dolžina (l) kot
največja širina (š) skladiščenih odpadkov;
4. glede na način skladiščenja odpadkov (v razsutem stanju ali balirani odpadki) se na podlagi
podatka o razdalji (d), ki je na razpolago, in ob uporabi grafa 2, določi potrebna razdalja med
skladiščenimi odpadki in stavbo.

Graf 2: Zahtevana razdalja med skladiščenimi odpadki ter skladiščenimi odpadki in stavbami za druge
odpadke, na prostem
9. člen
(skladiščenje na prostem s požarnim zidom)
(1) Ne glede na zahteve 7. in 8. člena te uredbe je razdalja med skladiščenimi odpadki (v
razsutem stanju in baliranimi) lahko manjša, če so odpadki med seboj ločeni s požarnim zidom, pri
čemer je največja širina skladiščenih odpadkov (š) lahko največ 10 m, požarni zid pa mora biti vsaj 1
m višji od skladiščenih odpadkov.

(2) Ne glede na zahteve 7. in 8. člena te uredbe je razdalja med skladiščenimi odpadki (v
razsutem stanju in baliranimi) in stavbo lahko manjša, če so odpadki od te stavbe ločeni s požarnim
zidom, pri čemer je največja širina skladiščenih odpadkov (š) lahko največ 10 m, požarni zid pa mora
biti tako visok, da sevanje toplote, ki se sprošča ob požaru, ne doseže zgornjega dela stavbe. Med
požarnim zidom in stavbo morajo biti na voljo dovozne in dostopne poti, kot je določeno s predpisi s
področja varstva pred požari.

10. člen
(ukrepi varstva pred požarom)
(1) Ukrepi varstva pred požarom se načrtujejo za vrsto in količino odpadkov,ki se skladiščijo v
skladišču odpadkov na prostem.
(2) Ukrepi varstva pred požarom se opredelijo v načrtu gospodarjenja izvirnega povzročitelja
odpadkov, načrtu zbiranja odpadkov zbiralca odpadkov ali načrtu ravnanja z odpadki obdelovalca
8
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odpadkov.(3) V skladišču odpadkov na prostem je treba požarno varnost za vrsto in količino odpadkov
iz prejšnjega odstavka zagotavljati tudi z ureditvijo ustreznih požarnih sektorjev.
(3) V skladišču odpadkov na prostem je treba požarno varnost zagotavljati tudi z ureditvijo
ustreznih požarnih sektorjev.
(4) Skladišče odpadkov na prostem mora biti zaradi preprečitve hitrega širjenja požara
razdeljeno na požarne sektorje tako, da:
1. je maksimalna velikost požarnega sektorja v skladišču odpadkov na prostem 1.600 m 2, med
požarnimi sektorji pa mora biti 20 m razdalje ali požarni zid;
2. so polja znotraj požarnega sektorja v skladišču odpadkov na prostem maksimalne velikosti
do 300 m2, med njimi pa je razdalja vsaj 5 m ali požarni zid;
3. je maksimalna velikost požarnega sektorja v primeru skladišča baliranih odpadkov na
prostem 2.000 m2, velikost posameznega polja pa največ 400 m 2. Med polji mora biti razdalja vsaj 5 m
ali požarni zid;
4. so zagotovljeni dovozi in dostopi za gasilce:
- z dveh strani, če je maksimalna širina skladišča odpadkov na prostem 40 m,
- z ene strani, če je maksimalna širina skladišča odpadkov na prostem 20 m.
(5) Skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do
samovžiga, mora biti, glede na vrsto teh odpadkov, opremljeno tudi z ustreznim vgrajenim sistemom
za odkrivanje in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom.
(6) Za izbiro in namestitev gasilnih aparatov za začetno gašenje požarov v skladišču odpadkov
na prostem, se glede na požarno nevarnost in površino, smiselno uporabljajo predpisi s področja
varstva pred požarom, ki ureja izbiro in namestitev gasilnih aparatov.
(7) V skladišču odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do
samovžiga, je treba zagotoviti načrt nadzorovanja temperature odpadkov in voditi evidenco o
nadzorovanju temperature. Evidenca o nadzorovanju temperature je del evidence o kontroli skladišča
iz petega odstavka 6. člena te uredbe.
(8) Zaposlene v skladišču je treba periodično usposabljati za varstvo pred požarom vsaki dve
leti v skladu s predpisi, ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.
(9) V skladišču odpadkov na prostem, v katerem se skladiščijo gorljivi odpadki, lahko požarno
varovanje izvaja poklicna ali prostovoljna gasilska enota, ki mora priti na mesto intervencije najpozneje
v 10 minutah od trenutka alarma ali poziva, sedež te enote pa od skladišča odpadkov na prostem ni
oddaljen več kot pet kilometrov, skladom s predpisi, ki urejajo požarno varovanje.
(10) V primerih, ko zahtev iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti, mora biti v skladišču
odpadkov na prostem, v katerem se skladiščijo gorljivi odpadki, zagotovljena 24-urna prisotnost
zaposlenih, ki so usposobljeni za začetno gašenje požarov in izvajanje evakuacije, v skladu s predpisi,
ki urejajo usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom.
(11) V skladišču odpadkov na prostem so na razdalji do 60 metrov od skladiščenih odpadkov,
kjer vmes ni požarnega zidu, dovoljena vroča dela samo ob prisotnosti požarne straže.
(12) Požarna odpornost požarnih zidov mora biti najmanj REI 90.
(13) Upravljavec skladišča na prostem mora s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara
izvedla intervencijo v tem skladišču, vsaj enkrat letno izvesti vajo za primer izrednega dogodka.
(14) Ukrepe varstva pred požarom v skladiščih trdnih gorljivih odpadkov na prostem, za katere
se uporablja ta uredba, določi pooblaščeni inženir, ki opravlja poklicne naloge s področja
gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije in požarne varnosti.
(15) Upravljavec skladišča pred spremembo vrste ali količine skladiščenih odpadkov, ki vpliva
na požarno varnost, zagotovi strokovno presojo, s katero se preveri ustreznost izvedenih ukrepov, ki
vplivajo na stanje varstva pred požarom v objektu. Strokovno presojo lahko izdela pooblaščeni inženir,
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ki opravljajo poklicne naloge s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije in
požarne varnosti.
11. člen
(časovne omejitve skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem)
(1) Če izvajalec obdelave v istem skladišču skladišči odpadke pred predelavo in pred
odstranjevanjem, ne glede na predpis, ki ureja odpadke, lahko vse odpadke skladišči največ 12
mesecev pred njihovo obdelavo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek in predpis, ki ureja odpadke, je zaradi preprečevanja
pregrevanja in povečane možnosti samovžiga čas začasnega in predhodnega skladiščenja ter čas
skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem omejen na:
- 6 mesecev za kosovne, balirane in strnjene odpadke (neobdelane odpadke, katerih velikost ni
bila spremenjena),
- 3 mesece za razrezane in podobno obdelane odpadke (velikost delcev je bila zmanjšana) in
- 1 mesec za drobno razrezane (pod 2x1 cm) in fino zdrobljene (pod 500 mikrometrov) ter
prašnate odpadke (pod 100 mikrometrov).
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Nadzor nad izvajanjem 4., 6., 7., 8., 9. in 10. člena te uredbe opravljajo tudi inšpektorji,
pristojni za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je povzročitelj
odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec odpadkov, če:
1. skladišče odpadkov na prostem ne izpolnjuje zahtev iz 1. do 9. točke prvega odstavka 4.
člena,
2. se v skladišču odpadkov na prostem skladišči snovi in predmete, ki niso odpadki (prvi
odstavek 5. člena),
3. se na dostopnih, dovoznih, delovnih in postavitvenih površinah za intervencijska vozila
skladišči odpadke, pušča opremo ali z gradnjo ali drugimi načini zaseda te površine (drugi odstavek 5.
člena),
4. se v skladišču odpadkov na prostem uporablja odprti ogenj ali kadi (tretji odstavek 5. člena),
5. ne uredi in vzdržuje skladišče odpadkov na prostem v skladu s 1. do 8. točko prvega
odstavka 6. člena,
6. se odpadki skladiščijo na prostem v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena,
7. ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 6. člena,
8. ne izvaja skladiščenje odpadkov v skladu s četrtim odstavkom 6. člena,
9. ne ravna v skladu s petim odstavkom 6. člena,
10. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 6. člena,
11. niso izpolnjeni pogoji skladiščenja v skladišču odpadkov na prostem za trdne gorljive
odpadke, pretežno iz plastike in gume (v razsutem stanju in balirane) iz 1., 2., 3. in 4. točke 7. člena,
12. niso izpolnjeni pogoji skladiščenja v skladišču odpadkov na prostem za druge trdne gorljive
odpadke (v razsutem stanju in balirane odpadke) iz 1., 2., 3. in 4. točke 8. člena,
13. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 9. člena,
14. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 9. člena,
15. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 10. člena,
16. ne ravna v skladu s tretjim odstavkom 10. člena,
17. ne ravna v skladu s četrtim odstavkom 10. člena,
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18. skladišče odpadkov na prostem, kjer so skladiščeni odpadki, pri katerih lahko pride do
samovžiga, glede na vrsto teh odpadkov, ni opremljeno z ustreznim vgrajenim sistemom za odkrivanje
in javljanje požara ter ustreznim vgrajenim gasilnim sistemom (peti odstavek 10. člena),
19. zaposlene v skladišču ne usposablja za varstvo pred požarom v skladu s sedmim
odstavkom 10. člena,
20. ne ravna v skladu z devetim odstavkom 10. člena,
21. ne ravna v skladu z desetim odstavkom 10. člena,
22. ne zagotovi požarne odpornosti požarnih zidov z najmanj REI 90 (enajsti odstavek 10.
člena),
23. s pristojno gasilsko enoto, ki bi v primeru požara izvedla intervencijo v skladišču, vsaj enkrat
letno ne izvede vajo za primer izrednega dogodka (dvanajsti odstavek 10. člena),
24. skladišči, začasno skladišči ali predhodno skladišči odpadke v nasprotju z drugim
odstavkom 11. člena.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je povzročitelj
odpadkov, zbiralec odpadkov ali obdelovalec.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
14. člen
(kazenska določba za obdelovalca odpadkov)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je obdelovalec
odpadkov, če skladišči odpadke v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
samostojni podjetnik posameznik, ki je obdelovalec odpadkov.
(3) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
15. člen
(prehodna določba)
(1) Izvirni povzročitelji, ki na dan uveljavitve te uredbe začasno skladišči trdne gorljive odpadke
v skladišču odpadkov na prostem, mora načrt gospodarjenja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke,
prilagoditi zahtevam iz te uredbe najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Izvirni povzročitelji, ki na dan uveljavitve te uredbe začasno skladišči trdne gorljive odpadke
v skladišču odpadkov na prostem, mora skladiščenje odpadkov prilagoditi zahtevam iz te uredbe
najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih,
ki urejajo graditev, mora skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te
uredbe.
(3) Zbiralec, ki na dan uveljavitve te uredbe predhodno skladišči trdne gorljive odpadke v
skladišču odpadkov na prostem, mora skladiščenje odpadkov prilagoditi določbam te uredbe
najpozneje v treh mesecih. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora
skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe.
(4) Če je zaradi prilagoditve zahtevam te uredbe potrebna sprememba načrta zbiranja
odpadkov, mora zbiralec ne glede na določbe predpisa, ki ureja odpadke, vložiti vlogo za spremembo
potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev.
(5) Izvajalec obdelave, ki na dan uveljavitve te uredbe skladišči trdne gorljive odpadke v
skladišču odpadkov na prostem, mora skladiščenje odpadkov prilagoditi določbam te uredbe
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najpozneje v treh mesecih. Če je zaradi tega potrebna gradnja po predpisih, ki urejajo graditev, mora
skladišče prilagoditi zahtevam iz te uredbe v 24 mesecih od uveljavitve te uredbe.
(6) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.
Ljubljana, dne
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