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Priloga 2
Oskrbovalni standard za zbirni center
1.

Splošne zahteve in opremljenost zbirnega centra:

(1) Zbirni center je območje utrjenih površin, ki so delno pokrite in zaprtih prostorov,
urejenih in opremljenih za prevzem, razvrščanje in predhodno skladiščenje ločenih frakcij ter
njihovo oddajo v nadaljnje ravnanje. Kadar je to potrebno, je zbirni center urejen tudi za pripravo
mešanih komunalnih odpadkov za prevoz v center za ravnanje s komunalnimi odpadki.
(3) Z ograjo okoli zbirnega centra je treba preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in
živalim.
(4) Na vhodu zbirnega centra mora biti vidno nameščena tabla z navedbo imena izvajalca
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obratovalnega časa zbirnega centra.
(8) Če je zbirni center opremljen z javno kanalizacijo, je treba padavinsko odpadno vodo
odvajati v javno kanalizacijo.
2.

Zahteve za ločen prevzem odpadkov:

Na utrjeni in pokriti površini ali v zaprtem prostoru za predhodno skladiščenje odpadkov, mora
biti zagotovljen prevzem odpadkov, ki so primerni za oddajo v pripravo za ponovno uporabo,
ločeno vsaj za naslednje vrste odpadkov:
Vrsta odpadka
Oblačila
Tekstil
Kosovni odpadki

(1)

Klas. št.(1)
20 01 10,
20 01 11
20 03 07

Številka iz klasifikacijskega seznama

Na utrjeni in pokriti ali delno pokriti površini (glede na zahteve nadaljnje obdelave) mora biti
zagotovljen prevzem odpadkov, ločeno za naslednje vrste odpadkov:
Vrsta odpadka
Papirna in kartonska embalaža
Plastična embalaža
Kovinska embalaža
Sestavljena (kompozitna) embalaža
Lesena embalaža
Druga embalaža (mešana embalaža, embalaža iz tekstila)
Steklena embalaža
Embalaža, ki je nevaren odpadek
Izrabljene gume
Papir in karton
Steklo
Oblačila
Tekstil
Odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji
Les, ki vsebuje nevarne snovi

Klas. št.(1)
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 03
15 01 06
15 01 09
15 01 07
15 01 10*
15 01 11*
16 01 03
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 33*
20 01 37*
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Klas. št.(1)
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 21
20 01 23
20 01 35*
20 01 36
20 03 07

Vrsta odpadka
Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi
Plastika
Kovine
OEEO(2)

Kosovni odpadki
(1)
(2)

3.

Številka iz klasifikacijskega seznama
OEEO se zbira v zbirno-predelovalnih skupinah
Ravnanje s kosovnimi odpadki v zbirnem centru:

20 03 07 kosovni odpadki

razstaviti na

20 01 01 papir in karton
20 01 11 tekstil
20 01 37* les
20 01 38 les
20 01 39 plastika
20 01 40 kovine
20 03 07 kosovni odpadki
(ostanek po razstavljanju)

544.

Sklep o višini najemnine za grobne prostore
na pokopališčih v Občini Turnišče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 93/07) in 13. člena Odloka o pokopališkem redu v
Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 41/97 in 33/09) je Občinski
svet Občine Turnišče na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o višini najemnine za grobne prostore
na pokopališčih v Občini Turnišče
1. člen
Letna najemnina za grobne prostore na pokopališčih v
Občini Turnišče znaša:
– Za enojni grob in grob za žaro 6,667 €;
– Za dvojni grob 8,333 €.
V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost.
2. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
4. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini
najemnine za grobne prostore na pokopališčih v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 110/09).
Št. 121/12-12
Turnišče, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.
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