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Priloga 3 

 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 
 

• Izvajalec mora zagotoviti prevzem komunalne odpadne embalaže (v nadaljevanju 
»KOE«) minimalno 48 t tedensko skladno z zakonodajo, 

• Izvajalec mora biti vpisan v register obdelovalcev odpadkov s klasifikacijsko številko 15 
01 06 (predložiti dokazila), 

• Imeti mora veljavno okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadka s  klasifikacijsko 
številko 15 01 06 (predložiti dokazila) 

• Ponudnik je dolžan predložiti izjavo, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in 
kadri, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila.  

• Vsak prevzem odpadkov se stehta (vsaka vožnja: polno in prazno) pri izvajalcu 
obdelave in dokumentira s prevoznimi in tehtalnimi listi, ki jih izvajalec predloži 
naročniku. 

• Transport se izvaja v ustreznih  zabojnikih oziroma vozilih, ki jih priskrbi ponudnik. 
Ponudnik priskrbi tudi ostalo potrebno opremo, ki je potrebna za pretovor odpadkov 
na lokaciji prevzema, vse na svoje stroške. Naklad se izvrši na lokaciji ZC Dragonja po 
predhodnem dogovoru, vsak delovnik med 06.00 in 16.00 uro, ob sobotah od 06.00 do 
12.00 ure. 

• Ponudnik mora naročniku predložiti evidenčne liste za celotno količino prevzetih 
odpadkov. 

• Izvajalec obdelave mora prevzeto KOE obdelati in reciklate predati v nadaljnjo 
obravnavo najkasneje v roku treh mesecev od prevzema pošiljk KOE, 

• Izvajalec obdelave po obdelavi KOE izda račun Ministrstvu za okolje in prostor RS in mu 
predloži: 

- Dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne embalaže, iz katere mora biti razvidna 
masa odpadne embalaže, prevzeta od izvajalca javne službe. 

- Dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, iz katerega je razvidna masa 
oddanih obdelanih odpadkov. 

- Podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, 
na katerih je naveden prevzemnik odpadkov, in se nanašajo na poslan račun, 

- Podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, 
na katerih je naveden kot pošiljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun. 
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