Piloga 3

STANDARD ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
A.) ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
vrsta odpadka

mesto prevzemanja

oznaka
povzročitelja

pripadajoče število in volumen
posod, vrečk****

standard
št. odvozov
frekvenca
/leto

Opomba

A.1.) NENEVARNE FRAKCIJE

MEŠANA EMBALAŽA

A.1.1.)

A.1.2.)

PAPIRNA EMBALAŽA

**prevzemno mesto

**prevzemno mesto

A

- vrečka 12 x 120 litrov/leto

B
C
A

- vrečka 24 x 120 litrov/leto
- vrečka 36 x 120 litrov/leto
- vrečka 7 x 50 litrov/leto
- vrečka 14 x 50 litrov/leto ali
- posoda 1 x 120 litrov
- vrečka 28 x 50 litrov/leto ali
- posoda 1 x 240 litrov ali več

B
C

A.1.3.)

STEKLENA EMBALAŽA

***ekološki otok

A, B, C

Grabonoš, Grabšinci, Rožički Vrh,
Slaptinci, Sovjak, Sv. Jurij ob
Ščavnici

A, B, C

- posoda min. 1 x 1100 litrov ali več

13

na štiri
tedne

6

na osem
tednov

6

na osem
tednov

Pripadajoče vrečke za zbiranje odpadkov predpisanega
volumna na prevzemnem mestu zagotovi izvajalec in se
obračuna znotraj cene storitve.
Pripadajočo posodo ali vrečke za zbiranje odpadkov
predpisanega volumna na prevzemnem mestu zagotovi
izvajalec in se obračuna znotraj cene storitve.

Posode in njihove podstavke za zbiranje embalaže na
ekološkem otoku zagotovi izvajalec in se obračunajo znotraj
cene (min. 1100l posoda)

A.2.) NEVARNE FRAKCIJE
A.2.1.)

NEVARNI ODPADKI

- ustrezna specialna vozila izvajalca

1

enkrat
letno

V strukturo cene morajo biti vključeni vsi stroški zbiranja,
sprejema in odstranitve.

A.3.) KOSOVNI ODPADKI
A.3.1.)

KOSOVNI ODPADKI

**prevzemno mesto

A, B, C

- ustrezna specialna vozila izvajalca

1

na klic

povzročitelj odpadkov lahko 1x leto (max. 3m3) uporabi
storitev, ki mora biti opravljena najkasneje v roku 30 dni po
prejemu klica. V strukturo cene morajo biti vključeni vsi
stroški zbiranja in odvoza odpadkov.

A.4.) MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
A

A.4.1.) MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI **prevzemno mesto

B
C
D

- vrečka 7 x 80 litrov/leto
- vrečka 13 x 80 litrov/leto ali
- posoda 1 x 80 litrov
- vrečka 20 x 80 litrov/leto ali
- posoda 1 x 120 litrov ali več
- posoda 1 x 120 litrov ali več

13

na štiri
tedne

Pripadajočo posodo ali vrečke za zbiranje odpadkov
predpisanega volumna na prevzemnem mestu zagotovi
izvajalec in se obračuna znotraj cene storitve.

A.5.) ZBIRNI CENTER
V prvih letih veljavnosti koncesije (predvidoma do konca leta 2018) je predvidena uporaba zbirnega centra, ki ga je dolžen zagotoviti koncesionar. Praviloma z začetkom leta 2019 pa je
koncesionar dolžen prevzeti v poslovni najem nov zbirni center, ga ustrezno opremiti opremiti ter zagotoviti njegovo delovanje do konca trajanja koncesijske pogodbe.

A.5.1.) ZBIRNI CENTER - do konca leta 2018 -

Faza 1.
A.5.2.) ZBIRNI CENTER - od leta 2018 do

konca koncesije - Faza 2.

Zbirni center v maksimalni
zračni oddaljenosti 25 km
od lokanega sedišča.
zbirni center v lasti občine poslovni najem (predvidoma
z letom 2019)

pon-pet (sob)

A, B, C

A, B, C

V delovnem času zbirnega centra (najem zbirnega centra,
kompelt)

Izvajalec je v strukturi cene v celotnem času trajanja najema
- oprema zbirnega centra, kot je
vsako soboto od 9-13 ure dolžan zagotoviti tehhnično opremo za zbiranje in
navedeno v nadaljevanju v celotnem
(razen dela prosti dan) odstranitev odpadkov, kader, ter sredstva za poslovni najem
času trajanja najema
objekta
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B.) ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA ODPADA
vrsta odpadka

mesto prevzemanja

oznaka
povzroč.

standard
št. odvozov
frekvenca
/leto

pripadajoče število in volumen
posod, vrečk****

opomba

B.1.) BIOLOŠKI ODPADKI
B.1.1.) BIOLOŠKO

RAZGRADLJIVI
ODPADKI

**prevzemno
mesto

A, B, C

- posoda 1 x 120 ali 240 litrov z
ozirom na pričakovane količine

37

*

Pripadajočo posodo za zbiranje odpadkov z volumnom glede
na pričakovane količine na prevzemnem mestu zagotovi
izvajalec in se obračuna znotraj cene storitve.

* frekvenca odvozov v letu se razlikuje in je sledeča: dec-feb (na tri tedne), maj-okt. (tedensko), ostalo (na dva tedna).
** število prevzemnih mest izhaja iz registra uporabnikov in je praviloma odvisno od deleža vključenosti uporabnikov.
*** število ekoloških otokov je 16. Lokacije in razporeditev le-teh sporazumno določita izvajalec in občina.
****Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in papirja ter papirne embalaže v tipiziranih vrečkah izvajalca je dovoljeno samo za izvirne povzročitelje iz gospodinjstva, do katerih ni omogočen dostop specialnega vozilo izvajalca za
zbiranje in prevoz teh odpadkov ter za lastnike stavb brez prebivališča v skladu z veljavnim odlokom.
Izvajalec je v sklopu storitev javne službe dolžan voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo ter vzpostaviti, ažurirati in voditi register zbiralnic ločenih frakcij, register zbirnega centra, register uporabnikov storitev javne službe,
kot jih opredeljuje veljavni odlok ter register uporabnikov. Registre mora voditi v elektronski obliki ter naročniku omogočiti brezplačno uporabo in dogovorjeno izmenjavo podatkov v dogovorjenih izmenjevalnih formatih.
Registri morajo vsebovati tako prostorske kot atributne podatke.
Namen registra in izmenjave informacij je, da imajo tako izvajalec, naročnik in pristojni organi popoln vpogled v informacije o razhajanjih med imetniki odpadkov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika, kot jih
opredeljuje veljavni odlok, vključenimi uporabniki storitev, evidencah in količinah opravljenih storitev ter katastru javne službe.

Zbirni center
Stroški javne infrastrukture
letna najemnina:
2.600,00 € (z začetkom leta 2019)
Oprema zbirnega centra:
Plastični zabojniki s pokrovom volumna 1,1m3
Kovinski kontejnerji volumna 5-7 m3 (odprti)
Kovinski kontejnerji volumna 5-7 m3 (zaprti)
Kontejner za stvari za ponovno uporabo dimenzij 4,00 x 2,20 m

kos
kos
kos
kos

15
6
5
1

Specialni kontejner za nevarne odpadke dimenzij 5,13 x 2,40
Plastični sodček, volumen 58 L
Plastični zabojnik, volumen 240 L
Plastični zabojnik, volumen 120 L
Box paleta (za akumulatorje)

kos
kos
kos
kos
kos

1
7
3
1
1
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