ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE ŽALEC

Občina Žalec je v decembru 2015 zaključila z izgradnjo novega zbirnega centra za ločeno
zbiranje odpadkov na območju širitve poslovne cone NIVO v Vrbju. Od leta 2002 je bil začasni
zbirni center urejen na dvorišču v lasti in upravljanju SUROVINE d. o. o. Maribor, PE Žalec, v
neposredni bližini predvidenega novega centra.
Nov zbirni center je urejen na zemljiščih v lasti občine Žalec in je sodobnejši ter prijaznejši do
uporabnikov. Izveden je z dvonivojsko razkladalno rampo z nadstrešnicama, vratarnico in
kontejnerjem za nevarne odpadke.
Izvajalec del je bil NIVO EKO, d.o.o., s podizvajalci.
Upravljavec in najemnik novega zbirnega centra je izvajalec gospodarske javne službe ravnanja
z odpadki SIMBIO d.o.o. Celje, ki je za delovanje centra prispeval vso komunalno opremo –
zabojnike.
Nov zbirni center je pričel z obratovanjem v ponedeljek, 4. januarja 2016, ob 11. uri, svečana
otvoritev pa je bila 11.01.2016.
Zbirni center za odpadke Žalec je odprt vsak delavnik med 10.00 in 18.00 (poletni čas) oz. med
9.00 in 16.00 (zimski čas), ter ob sobotah med 7.00 in 13.00, oddaja odpadkov pa je za občane
občine Žalec brezplačna.
Žalec, 11.01.2016

Priloga: Poslovnik zbirnega centra

POSLOVNIK ZBIRNEGA CENTRA ŽALEC
1. Opis zbirnega centra: zbirni center je urejen, ograjen in delno pokrit prostor, ki je opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje vseh vrst ločeno zbranih frakcij. V zbirnem centru lahko uporabniki iz lokalne skupnosti
izvajalcu javne službe podjetju Simbio, d.o.o., prepustijo različne odpadne frakcije in kosovne odpadke. V njem so
postavljeni zabojniki, označeni s tablami, na katerih je napisana vrsta odpadka, ki sodi v posamezen zabojnik, ter
klasifikacijska številka odpadka. Zbirni center je izven obratovalnega časa zaklenjen.
2. Način uporabe zbirnega centra:
 Zbirni center je namenjen prevzemu odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu.
 Prevzem odpadkov, navedenih v Prilogi 1, je za gospodinjstva brezplačen in neomejen v količini, primerni za
gospodinjstvo. Upravičenci so imetniki odpadkov z območja občine, v kateri podjetje Simbio, d.o.o., izvaja
JSZKO, kar dokazujejo z osebnim dokumentom.
 Prevzem odpadkov, navedenih v Prilogi 2, je za podjetja brezplačen in neomejen.
 Prevzem odpadkov, ki so navedeni v Prilogi 3, je za gospodinjstva brezplačen do količine 4-kratne prostornine
prikolice osebnega vozila (skupaj cca. 3 m³) – boniteta brezplačnega prevzema odpadkov.
 Boniteta brezplačnega prevzema v prej navedeni količini je vezana na naslov povzročitelja in jo lahko koristi le
osebno povzročitelj s tega naslova ob osebni identifikaciji.
 Do bonitete so upravičeni povzročitelji odpadkov, ki imajo bivališče na območju občine, kjer naše podjetje izvaja
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
 Vsak prevzem odpadkov na podlagi bonitete se mora evidentirati, povzročitelj mora prevzem potrditi z
lastnoročnim podpisom, prevzemnice pa se arhivirajo za dve leti.
3. Kontrola odpadkov: pripeljani odpadki se pregledajo na vhodu v zbirni center. Vrsto, količino in lastnost
odpadkov se ugotavlja z vizualnim pregledom odpadkov. Po pregledu odpadkov bo oseba, ki bo pripeljala
odpadke, usmerjena k ustreznemu kontejnerju za odložitev odpadkov.
4. Vzdrževanje zbirnega centra: Izvajalec javne službe Simbio, d.o.o., bo zbirni center uredil in vzdrževal tako, da
bodo povzročitelji komunalnih odpadkov informirani, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo. Izvajalec
zagotavlja, da se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno skladiščijo tako, da je
možna njihova ponovna uporaba, predelava in odstranjevanje skladno s predpisi. Izvajalec javne službe bo
skrbel, da na kraju zbirnega centra ne bo prihajalo do onesnaževanja okolja. Izvajalec javne službe bo zbrane
frakcije odvažal iz zbirnega centra v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje s tako opremljenimi vozili,
da nakladanje ne povzroča prašenja in čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
5. Odgovorna oseba v ZC: za izvajanje poslovnika zbirnega centra je zaposleni delavec na zbirnem centru in
njegov nadrejeni.
6. Obratovalni čas: prevzemanje odpadkov se izvaja v obratovalnem času, ki sta ga dogovorila izvajalec in
naročnik in sicer:
- ponedeljek - petek od 10.00 do 18.00 (poletni čas 1.4. – 31.10.),
- ponedeljek - petek od 9.00 do 16.00 (zimski čas 1.11. – 31.3.)
- sobota od 7.00 do 13.00
- nedelja in prazniki zaprto.
V Celju, 1. 1. 2016
PRILOGE:
- Priloga 1: Seznam odpadkov, katerih prevzem je za gospodinjstva brezplačen in neomejen v količini, primerni za gospodinjstvo.
- Priloga 2: Seznam odpadkov, katerih prevzem je za podjetja brezplačen in neomejen
- Priloga 3: Seznam odpadkov, katerih prevzem je boniteta za gospodinjstva (*)

PRILOGA 1
Seznam odpadkov, katerih prevzem je za gospodinjstva brezplačen in neomejen v količini, primerni za gospodinjstvo.
1. Nenevarne frakcije
Klas. št.
Opis odpadka
15 01 01
Papirna in kartonska embalaža

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri

15 01 02

Plastična embalaža

Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža.

15 01 03

Lesena embalaža

15 01 04

Kovinska embalaža

15 01 05

Sestavljena (kompozitna) embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 09

Embalaža iz tekstila

16 03 01

Izrabljene avtomobilske gume

do 8 kosov letno

20 01 01

Papir in karton

Sem spadajo tudi deli kosovnih odpadkov, ki so pretežno iz papirja in kartona (po
razstavljanju).

20 01 02

Steklo

20 01 10

Oblačila

20 01 11

Tekstil

20 01 25

Jedilno olje in maščobe

20 01 28
20 01 30

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni
pod 20 01 27
Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29

20 01 32

Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31

Plastična, kovinska in sestavljena embalaža.

Sem spadajo tudi oblazinjeni deli kosovnih odpadkov (po razstavljanju).

1. Nenevarne frakcije - nadaljevanje
Klas. št.
Opis odpadka
20 01 34
Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni
navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35

20 01 38

Les, ki ni naveden pod 20 01 37

20 01 39

Plastika

20 01 40

Kovine

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri
Sem spadajo:
 prenosne alkalne baterije (razen baterij, ki vsebujejo živo srebro),
 druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
Sem sodi:
 odpadna velika gospodinjska oprema,
 odpadna mala električna in elektronska oprema (OEEO).
Sem spadajo tudi leseni deli kosovnih odpadkov (po razstavljanju).
Sem spada:
 gospodinjska plastika,
 plastične igrače, ki niso OEEO,
 nosilci podatkov (npr. AV kasete, CD, DVD, diskete),
 deli kosovnih odpadkov, ki so pretežno iz plastike (po razstavljanju).
Sem spadajo:
 železne kovine,
 barvne kovine,
 zlitine,
 odpadki, ki so pretežno iz kovin,
 deli kosovnih odpadkov, ki so pretežno iz kovin (po razstavljanju).
Sem ne spada OEEO.

20 01 41

Odpadki iz čiščenja dimnikov

2. Nevarne frakcije
Klas. št.
Opis odpadka
15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi
15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen
oklop (npr. iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi
posodami
20 01 13* Topila

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri

Sem spada tudi bencin.

20 01 14*

Kisline

20 01 15*

Alkalije

20 01 17*

Fotokemikalije

20 01 19*

Pesticidi

Sem spadajo tudi odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi.

20 01 21*

Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro

20 01 23*

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike

Sem spadajo:
 odpadne sijalke (glej Prilogo 2),
 drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro (npr. odpadni živosrebrni termometri).
Sem ne spadajo žarnice z žarilno nitko.
Sem sodi odpadna hladilno-zamrzovalna oprema.

20 01 26*

Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25

Sem spadajo tudi odpadna olja iz predpisa, ki ureja odpadna olja.

20 01 27*

Sem spadajo tudi kartuše iz tiskalnikov.

20 01 29*

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo
nevarne snovi
Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

20 01 31*

Citotoksična in citostatična zdravila

2. Nevarne frakcije - nadaljevanje
Klas. št.
Opis odpadka
20 01 33* Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01,
16 06 02 ali 16 06 03, ter nesortirane baterije in
akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje
20 01 35* Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje
nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23
20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi

3. Drugi komunalni odpadki
Klas. št.
Opis odpadka
20 02 01
Biorazgradljivi odpadki

20 03 07

Kosovni odpadki

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri
Sem spadajo:
 prenosne svinčeve in nikelj-kadmijeve baterije ter baterije, ki vsebujejo živo srebro,
 svinčevi avtomobilski akumulatorji.
Sem spadajo odpadni TV aparati, monitorji in slikovne cevi.
Sem spadajo tudi leseni deli kosovnih odpadkov (po razstavljanju).

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri
Sem spadajo:
 zeleni vrtni odpad,
 zeleni odpad iz parkov,
 zeleni odpad s pokopališč.
Sem ne spadajo:
 OEEO,
 nevarni odpadki,
 gradbeni odpadki,
 gume.

PRILOGA 2
Seznam odpadkov, katerih prevzem je za podjetja brezplačen in neomejen
1. Nenevarne frakcije
Klas. št.
Opis odpadka
15 01 01
Papirna in kartonska embalaža
15 01 02

Plastična embalaža

15 01 03

Lesena embalaža

15 01 04

Kovinska embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 09

Embalaža iz tekstila

20 01 01

Papir in karton

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni
navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35

20 01 40

Kovine

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri
Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža.

Plastična, kovinska in sestavljena embalaža.

Sem sodi
 odpadna velika gospodinjska oprema,
 odpadna mala električna in elektronska oprema.
Sem spadajo:
 železne kovine,
 barvne kovine,
 zlitine,
 odpadki, ki so pretežno iz kovin,
 deli kosovnih odpadkov, ki so pretežno iz kovin (po razstavljanju),
Sem ne spada OEEO.

PRILOGA 3
Seznam odpadkov, katerih prevzem je boniteta za gospodinjstva (*)
1.
Klas. št.
17 01 01

Beton

17 01 02

Opeke

17 01 03

Ploščice in keramika

17 01 07

Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso
navedene pod 17 01 06
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 06 05
17 09 04

20 02 02

Opis odpadka

Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja
objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in
17 09 03
Zemlja in kamenje

Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri

Sem spadata zemlja in kamenje z vrtov, parkov in pokopališč.

Opomba (*): brezplačen prevzem za gospodinjstva do količine 4-kratne prostornine prikolice osebnega vozila (skupaj cca. 3 m³) letno.

