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Predmet javnega naročila: Posode za zbiranje odpadkov 
Št. javnega naročila: 3/JN-2020/B 
 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA 
 
PREDMET NAROČILA 
 
Predmet naročila je dobava posod za zbiranje odpadkov, in sicer v okviru naslednjih sklopov: 
 
Sklop št. 1. Dobava kovinskih nadzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov  
Sklop št. 2. Dobava nadzemnih poliestrskih zvonov za  zbiranje odpadkov 
Sklop št. 3. Dobava kovinskih podzemnih zabojnikov 
Skop št.  4. Dobava armirano betonskih jaškov in  
Sklop št. 5. Dobava polpodzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov  
 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSE SKLOPE 
 
1. Naročnik dovoljuje pri vseh sklopih, da je poleg predpisanih materialov lahko uporabljen primerljiv 
oz. ekvivalenten material, ki je po svojih tehničnih in ostalih značilnostih primeren za izdelavo 
zahtevanih izdelkov, skladno s standardi in tolerancami strojne stroke pod pogojem, da zagotavljajo 
ustrezno funkcionalnost posameznih enot, kakor tudi izpolnjujejo varnostne zahteve. 
 
2. Za posode za zbiranje odpadkov pri sklopih št. 1, 2, 3 in 5  je zahtevana garancijska doba minimalno 
24 mesecev. Zahtevana garancija na armirano betonske jaške iz sklopa št. 4 je minimalno 10 let. 
 
 
ZAHTEVANA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA VSE SKLOPE 
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti kataloge oz. prospekte, iz katerih bo razvidno, da ponujene posode 
za zbiranje odpadkov oziroma drugi pripadajoči elementi ustrezajo tehničnim zahtevam iz teh 
tehničnih specifikacij. Ponudnik mora v katalogu oz. prospektu jasno označiti, kateri model, tip 
posode za zbiranje odpadkov ponuja v svoji ponudbeni dokumentaciji.  
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

- za vsako posamezno vrsto (model, tip) ponujene posode za zbiranje odpadkov oz. posamezne 
pripadajoče elemente le-teh izjavo o skladnosti in CE certifikate, 

- za vse zahtevane materiale (kovina, pločevina, beton) ustrezne A-teste, 
- garancijske izjave. 

 
 
PREDOGLED PONUJENIH POSOD ZA ZBIRANJE ODPADKOV 
 
Naročnik si pridružuje pravico, da pred oddajo javnega naročila, zahteva od najugodnejšega 
ponudnika, da mu omogoči ogled ponujenih  posod za zbiranje odpadkov, in sicer v petih delovnih 
dneh od poziva naročnika.  
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1: DOBAVA KOVINSKIH NADZEMNIH ZABOJNIKOV  
 
Pravne podlage in tehnična izhodišča naročila za celoten sklop 
 
Neposredno pravno podlago za tehnične specifikacije v tem sklopu, zlasti za eksplicitno navedeno 
vpenjalno kljuko F90 predstavlja Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje dne 12. 11. 2019 (objavljen je bil 
v Ur l. RS, št. 70/2019) s ciljem nadaljnjega zagotavljanja racionalnejšega izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov. 
 
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje v 2. členu določa, 
da se v Mestni občini Celje odpadki zbirajo ločeno na več načinov in tehnologij, odvisno od vrste in 
značilnosti odpadkov, značilnosti posameznih območij in tipov zabojnikov. Nadalje določa, da odvoz 
odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti območij in 
možne načine, tehnologije zbiranja. Tehnični pravilnik je v 6. tč. 1. odst. 3. čl. določil, da v primeru 
»prinašalnega sistema«, kamor sodi tudi zbiranje oz. prinašanje odpadkov v nadzemne zabojnike 
večjih volumnov, le-to poteka s specialnimi komunalnimi vozili z avtomatiziranim nakladalnim 
sistemom, ki omogoča praznjenje zabojnikov z vpenjalno kljuko F90.  
 
Tehnični pravilnik ni določil nove tehnologije, temveč je zapisal obstoječo tehnologijo, ki jo uporablja  
izvajalec javne službe za zbiranje odpadkov. 
 

a. Nadzemni zabojniki za zbiranje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO)  
- volumen od 3700 L do 3800 L 

- mere: min. 1750 × 1550 × 1600 mm, max. 1850 x 1650 x 1630 mm 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-svetlo siva;  

mat izvedba; fino strukturirana 
- vnos odpadkov na sprednji strani: predalnik iz nerjavečega jekla z ročajem za odpiranje;  

volumen 6O - 70 L, prašno barvano v barvo RAL 6032-zelena 

- ključavnica za zaklepanje predalnika 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika 

- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika za vnos odpadkov; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega  

smetarskega vozila 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za  

izcedne vode volumna min. 390 L 
- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika 

  
b. Nadzemni zabojniki za zbiranje ODPADNE EMBALAŽE  

- volumen od 3700 L do 3800 L 

- mere: min. 1750 × 1550 × 1600 mm, max 1850 x 1650 x1630 mm 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-svetlo siva;  

mat izvedba; fino strukturirana 
- vnos odpadkov na sprednji strani: predalnik iz nerjavečega jekla z ročajem za odpiranje,  

volumen 60 -70 L, prašno barvano v barvo RAL 1018-rumena 

- ključavnica za zaklepanje predalnika 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika 

- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika za vnos odpadkov; 
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- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega  
smetarskega vozila 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine 
- spodnja vrata vroče cinkana (debelina pločevine 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za  

izcedne vode volumna min. 390 L 

- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika  
   
c. Nadzemni zabojniki za zbiranje PAPIRJA IN KARTONSKE EMBALAŽE  

- volumen od 3700 L do 3800 L 

- mere: min. 1750 × 1550 × 1600 mm,  max. 1850 x 1650 x 1630 mm 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-svetlo siva;  

mat izvedba; fino strukturirana 
- vnos odpadkov na sprednji in zadnji strani: podolgovata odprtina iz nerjavečega jekla ter s PVC 

zaščitnimi trakovi,  dimenzija odprtine: (min. 1020 do maks. 1040) × (min. 230 do maks. 250) mm, 
prašno barvano v barvo RAL 3020-rdeča 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega  

smetarskega vozila 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za  

izcedne vode volumna min. 390 L 

- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika 

   
d. Nadzemni zabojniki za zbiranje STEKLA  

- volumen od 2200 L do 2300 L 

- mere: min. 1050 × 1550 × 1600 mm,  max. 1150 x 1650 x 1630 mm 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-svetlo siva;  

mat izvedba; fino strukturirana 
- vnos odpadkov na sprednji in zadnji strani: okrogla odprtina iz nerjavečega jekla ter s PVC zaščitnimi 

trakovi, dimenzija odprtine: fi 240-260 mm, prašno barvano v barvo RAL 9016-bela 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega  

smetarskega vozila 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za 

izcedne vode volumna min. 230 L 

- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika 

   
e. Nadzemni zabojniki za zbiranje BIOLOŠKIH ODPADKOV  

- volumen od 2200 L do 2300 L 

- mere: min. 1050 × 1550 × 1600 mm,  max 1150 x 1650 x 1630 mm 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-svetlo siva;  

mat izvedba; fino strukturirana 
- vnos odpadkov na sprednji strani: predalnik iz nerjavečega jekla z ročajem za odpiranje,  

volumen 30-35 L, prašno barvano v barvo RAL 8024-rjava 

- ključavnica za zaklepanje predalnika 
- vnos odpadkov iz zadnje strani: blindirana odprtina iz pocinkane pločevine, prašno barvano 

v barvo RAL 8024-rjava 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika 

- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
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- nožno odpiralo za odpiranje predalnika za vnos odpadkov; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega  

smetarskega vozila 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za  

izcedne vode volumna min. 230 L 
- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika 

 
  

Okvirna količina naročila: 
 

Nadzemni zabojniki za zbiranje odpadkov  Okvirna količina 

a. Nadzemni zabojniki za zbiranje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) 25 

b. Nadzemni zabojniki za zbiranje ODPADNE EMBALAŽE 25 

c. Nadzemni zabojniki za zbiranje PAPIRJA IN KARTONSKE EMBALAŽE 25 

d. Nadzemni zabojniki za zbiranje STEKLA 25 

e. Nadzemni zabojniki za zbiranje BIOLOŠKIH ODPADKOV 25 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2: DOBAVA NADZEMNIH POLIESTRSKIH ZVONOV  
 
Pravne podlage in tehnična izhodišča naročila za celoten sklop 
 
Neposredno pravno podlago za tehnične specifikacije v tem sklopu, zlasti za eksplicitno navedeno 
vpenjalno kljuko F90 predstavlja Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje dne 12. 11. 2019 (objavljen je bil 
v Ur l. RS, št. 70/2019) s ciljem nadaljnjega zagotavljanja racionalnejšega izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov. 

Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje v 2. členu določa, 
da se v Mestni občini Celje odpadki zbirajo ločeno na več načinov in tehnologij, odvisno od vrste in 
značilnosti odpadkov, značilnosti posameznih območij in tipov zabojnikov. Nadalje določa, da odvoz 
odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti območij in 
možne načine, tehnologije zbiranja. V ta namen je tehnični pravilnik določil tehnologije zbiranja 
odpadkov in v primeru prevzemanja odpadkov na ekoloških otokih (zvonovi), v 2. tč. 1. odst. 3. čl. 
določil, da prevzemanje poteka z različnimi specialnimi komunalnimi vozili z ustrezno tehnično in 
programsko opremo, zlasti pa z vozili, ki imajo ustrezen avtomatiziran nakladalni sistem, ki omogoča 
praznjenje zabojnikov z vpenjalno kljuko F90. 
 
Tehnični pravilnik ni določil nove tehnologije praznjenja zabojnikov na ekoloških otokih, temveč kot 
primarno zapisal racionalnejšo tehnologijo, glede na dve tehnologiji, ki sta že v uporabi. 

 
 
Zahtevane tehnične karakteristike: 
 
- Posode morajo biti izdelane iz ojačanega poliestrskega materiala debeline 5-10 mm, ki je ognje 

odporen.  
- Biti morajo  pravokotne oblike, velikosti 1800 L in 2500 L.  

- Imeti mora vpenjalno kljuko F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila. 

- Zvonovi velikosti 1800 L morajo imeti 2 okrogli odprtini, velikosti min. fi 160-180 mm z nihalnimi 
vratci. 

- Zvonovi velikosti 2500 L morajo imeti 2 ovalni odprtini, minimalne mere 458 × 210 mm 
opremljene z  nihalnimi vratci. 

- Dno mora biti izdelano tako, da je onemogočen iztok tekočine in odpadkov, omogočati pa mora 
iztresanje odpadkov brez zatikanja, z notranjimi vodili ob steni posode. 

- Zunanje površine morajo biti ravne – gladke, prav tako morajo biti zaščitene s kvalitetnim lakom, 
ki je odporen na vremenske vplive, UV žarke in ne izgublja sijaja.  

- Omogočena mora biti izvedba v dveh barvah po želji naročnika z napisom za vrsto zbranih frakcij. 
-  Zunanje mere pravokotnega zvona: maks. 1620 × 1140 mm. 
 
Okvirna količina naročila: 

 

Posoda za zbiranje odpadkov/velikost Barva Okvirna količina 

Nadzemni poliestrski zvon za zbiranje odpadkov (steklo) - 1800 L zeleno bela 50 

Nadzemni poliestrski zvon za zbiranje odpadkov (papir) - 2500 L zeleno rdeča 50 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 3: DOBAVA KOVINSKIH PODZEMNIH ZABOJNIKOV 
 

Pravne podlage in tehnična izhodišča naročila za celoten sklop 
 

Neposredno pravno podlago za tehnične specifikacije v tem sklopu, zlasti za eksplicitno navedeno 
vpenjalno kljuko F90 predstavlja Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje dne 12. 11. 2019 (objavljen je bil 
v Ur l. RS, št. 70/2019) s ciljem nadaljnjega zagotavljanja racionalnejšega izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov. 
 
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje v 2. členu določa, 
da se v Mestni občini Celje odpadki zbirajo ločeno na več načinov in tehnologij, odvisno od vrste in 
značilnosti odpadkov, značilnosti posameznih območij in tipov zabojnikov. Nadalje določa, da odvoz 
odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti območij in 
možne načine, tehnologije zbiranja. Tehnični pravilnik je v 6. tč. 1. odst. 3. čl. določil, da v primeru 
prinašalnega sistema (prinašanje odpadkov v podzemne zabojnike) le-to poteka s specialnimi 
komunalnimi vozili z avtomatiziranim nakladalnim sistemom, ki omogoča praznjenje zabojnikov z 
vpenjalno kljuko F90. Tehnični pravilnik nadalje posebej določa, da se v mestnem jedru zaradi 
enotnega videza primarno namešča enake podzemne zabojnike, kot so že nameščeni na Muzejskem 
trgu, v drugih strnjenih delih mesta se namešča podzemne zabojnike z vpenjalno kljuko F90, ki jih je 
mogoče prazniti s specializiranimi in posebej tehnološko prilagojenimi tovornimi vozili, ki imajo 
ustrezen avtomatiziran nakladalni sistem.  
 
Tehnični pravilnik ni določil nove tehnologije praznjenja podzemnih zabojnikov, temveč zapisal 
obstoječo tehnologijo, ki jo izvajalec javne službe uporablja v okviru zbiranja in prevzemanja 
odpadkov, ko se le-ti zbirajo v podzemnih zabojnikih.  
 
a. Podzemni sistem za zbiranje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV, EMBALAŽE IN PAPIRJA – 

5000 L 
 

• Volumen podzemnega kontejnerja 5000 L.  

• Ponudbena vrednost mora vključevati dobavo, transport in vgradnjo z avtodvigalom podzemnih 
enot - kontejnerjev z vsemi pripadajočimi elementi podzemnega sistema za zbiranje odpadkov. 

 
▪ Podzemni kontejner 5000 L s pohodno platformo prirejeno za vgradnjo zaključnega tlaka, 

vpenjalno kljuko F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila: 

- vroče cinkane notranje ojačitve in kotniki (min. debelina 2/3 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan okvir spodnjih vrat (min. debelina 2,5/8 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana spodnja vrata (min. debelina 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za izcedne 
vode volumna min. 310 L; 
- vroče cinkana platforma prirejena za vgradnjo zaključnega tlaka debeline min. 20 mm; 
- stene kontejnerja – pocinkana pločevina min. 1,5 mm; 
- kontejner mora biti zaščiten proti vdoru dežja; 
- dimenzije kontejnerja 5000 L: maks. 1950 × 1950 × 2300 mm. 

 
▪ Nadzemna enota za odlaganje odpadkov s predalnikom volumna min. 100 L: 
- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvaliteta AISI 304 ali podobno, debelina min. 2 mm, 
prašno barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kvalitetna poliestrska prašna 
barva); 
- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kvaliteta AISI 316 ali podobno; 
- 4 kosi visoko kvalitetna UV odporna nalepka - vsebina in design po želji naročnika; 
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- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine; 
- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote; 
- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- velikost nadzemne enote: max 750 × 750 × 1300 mm. 
 
▪ Kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo: 
- vogalniki iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- podporni škripec iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- vroče cinkan glavni zgornji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan spodnji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana dvižna ploščad (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- 2 kosa protiuteži (min. debelina 58 mm), material S235JR; 
- dimenzije maks. 1880 × 1880 × 2445 mm. 

 
 
b. Podzemni sistem za zbiranje BIOLOŠKIH ODPADKOV IN STEKLA - 3000 L 

 
• Volumen podzemnega kontejnerja 3000 L.  
• Ponudbena vrednost mora vključevati dobavo, transport in vgradnjo z avtodvigalom podzemnih 
enot - kontejnerjev z vsemi pripadajočimi elementi podzemnega sistema za zbiranje odpadkov. 
 

▪ Podzemni kontejner 3000 L s pohodno platformo prirejeno za vgradnjo zaključnega tlaka, 
vpenjalno kljuko F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila: 

- vroče cinkane notranje ojačitve in kotniki (min. debelina 2/3 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan okvir spodnjih vrat (min. debelina 2,5/8 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana spodnja vrata (min. debelina 5/8 mm), material S235JR, zalogovnik za izcedne 

vode volumna min. 310 L; 
- vroče cinkana platforma prirejena za vgradnjo zaključnega tlaka debeline min. 20 mm; 
- stene kontejnerja – pocinkana pločevina min. 1,5 mm; 
- kontejner mora biti zaščiten proti vdoru dežja; 
- dimenzije kontejnerja 3000 L: maks. 1950 × 1950 × 1500 mm. 

 
▪ Nadzemna enota za odlaganje odpadkov s predalnikom volumna min. 100 L: 
- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvaliteta AISI 304 ali podobno, debelina min. 2 mm, 

prašno barvano v barvo po specifikaciji naročnika (antigrafitna kvalitetna poliestrska prašna 
barva); 

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kvaliteta AISI 316 ali podobno; 
- 4 kosi visoko kvalitetna UV odporna nalepka - vsebina in design po želji naročnika; 
- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine; 
- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote; 
- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- velikost nadzemne enote: maks. 750 × 750 × 1300 mm. 

 
▪ Kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo: 
- vogalniki iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- podporni škripec iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- vroče cinkan glavni zgornji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
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- vroče cinkan spodnji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana dvižna ploščad (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- 2 kosa protiuteži (min. debelina 58 mm), material S235JR; 
- dimenzije maks. 1880 × 1880 × 2445 mm. 

 
Okvirna količina naročila: 

 

Vrsta posode za zbiranje odpadkov/velikost posode Okvirna količina 

a. Podzemni sistem za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in 
papirja – 5000 L 

24 

b. Podzemni sistem za zbiranje bioloških odpadkov in stekla - 3000 L 16 

 
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKOP ŠT. 4 
DOBAVA ARMIRANIH BETONSKIH JAŠKOV  

 
Armirani betonski jaški so namenjeni za vgradnjo podzemnih zabojnikov iz sklopa št. 3. Armirani 
betonski jaški se morajo prilagoditi dimenzijam podzemnih zabojnikov iz sklopa št. 3.  
 
Zahtevane tehnične karakteristike za armirano betonski jašek za 5 m3 kontejner s kovinskim 
okvirjem za odvodnjavanje in pločevinastim odtokom: 
 
- vgrajena sidra za dvig, transport in montažo; 
- kovinska armatura po statičnem izračunu; 
- beton C35-45 S5 XA2 dmax15, hidro izolacijski aditivi; 
- vroče cinkan kovinski okvir za odvodnjavanje, min. 4 mm, material S235JR; 
- 8 kosov pocinkanih pločevinastih profilov - žleb za odtok padavinskih vod, debelina min. 1,5 mm; 
- dimenzije AB jaška: maks. 1950 × 1950 × 2600 mm; 
- vodotesen. 

 
 
Okvirna količina naročila: 
 

Armirano betonski jašek Okvirna količina 

Armirano betonski jašek za 5 m3 kontejner 40 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 5: DOBAVA POLPODZEMNIH ZABOJNIKOV  
 
Pravne podlage in tehnična izhodišča naročila za celoten sklop 
 
Neposredno pravno podlago za tehnične specifikacije v tem sklopu, zlasti za eksplicitno navedeno 
vpenjalno kljuko F90 predstavlja Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v 
Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Celje dne 12. 11. 2019 (objavljen je bil 
v Ur l. RS, št. 70/2019) s ciljem nadaljnjega zagotavljanja racionalnejšega izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja komunalnih odpadkov. 
 
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje v 2. členu določa, 
da se v Mestni občini Celje odpadki zbirajo ločeno na več načinov in tehnologij, odvisno od vrste in 
značilnosti odpadkov, značilnosti posameznih območij in tipov zabojnikov. Nadalje določa, da odvoz 
odpadkov izvajalec opravlja na različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti območij in 
možne načine, tehnologije zbiranja. Tehnični pravilnik je v 6. tč. 1. odst. 3. čl. določil, da v primeru 
prinašalnega sistema (prinašanje odpadkov v podzemne zabojnike) le-to poteka s specialnimi 
komunalnimi vozili z avtomatiziranim nakladalnim sistemom, ki omogoča praznjenje zabojnikov z 
vpenjalno kljuko F90. Tehnični pravilnik nadalje posebej določa, da se v mestnem jedru zaradi 
enotnega videza primarno namešča enake podzemne zabojnike, kot so že nameščeni na Muzejskem 
trgu, v drugih strnjenih delih mesta se namešča podzemne zabojnike z vpenjalno kljuko F90, ki jih je 
mogoče prazniti s specializiranimi in posebej tehnološko prilagojenimi tovornimi vozili, ki imajo 
ustrezen avtomatiziran nakladalni sistem.  
 
Tehnični pravilnik ni določil nove tehnologije praznjenja podzemnih zabojnikov, temveč opisal 
obstoječo tehnologijo, ki jo izvajalec javne službe uporablja v okviru zbiranja in prevzemanja 
odpadkov, ko se le-ti zbirajo v podzemnih zabojnikih.  
 
a. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 5000 L za zbiranje MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

(MKO) 

• Vgrajen zbiralni boben z volumnom min. 60 L v nerjaveči izvedbi z ročnim odpiranjem in 
mehansko ključavnico in cilindričnim vložkom. 

• Maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1800 mm. 

• Material ohišja kontejnerja: linearni PE (natezna trdnost materiala več od 19 MPa). 

• Zunanje ohišje kontejnerja 5000 L - monolitna izvedba. 

• Vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitvenimi rebri horizontalne in vertikalne 
pozicije. 

• Integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 5000 L je 148 mm 
(zunanji del). 

• Integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja. 

• Ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice 
– jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• 100 % vodotesnost. 

• Zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino. 

• Odpornost na vlago, korozijo, udarce in UV: 
- zunanje ohišje vsaj UV8 
- zaščitni pokrov vsaj UV10 

• Zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva. 

• Napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 
- 320 × 100 mm 
- 320 × 350 mm 

• Sistem za sidranje ohišja v (štiri) 4 točke – izdelano iz PE materiala. 
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• Sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 
10327. 

• vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh 
loput, izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila. 

• Notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 3810 L. 

• Volumen zbiralnih loput notranjega vložka za 5000 L je 180 L. 

• Atestirana nosilnost min. 2000 kg. 

• Možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti. 

• Predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema. 

• Izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
 
 

b. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 5000 L za zbiranje EMBALAŽE 

• Vgrajen zbiralni boben z volumnom 60 L v nerjaveči izvedbi z ročnim odpiranjem in mehansko 
ključavnico in cilindričnim vložkom. 

• Maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm. 

• Material ohišja kontejnerja: linearni PE (natezna trdnost materiala več od 19 MPa). 

• Zunanje ohišje kontejnerja 5000 L  - monolitna izvedba. 

• Vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne 
pozicije. 

• Integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 5000 L – 148 mm (zunanji 
del). 

• Integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja. 

• Ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice – 
jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• 100 % vodotesnost. 

• Zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino. 

• Odpornost na vlago, korozijo, udarce in UV: 
- zunanje ohišje vsaj UV8, 
- zaščitni pokrov vsaj UV10. 

• Zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva. 

• Napisni tabli – AL material npr. DIBON min. debeline 2 mm in velikosti: 
- 320 x 100 mm 
- 320 x 350 mm 

• Sistem za sidranje ohišja v štirih (4) točkah – izdelano iz PE materiala. 

• Sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,   
SIST EN 10327. 

• vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh loput, 
izdelanega iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila. 

• Notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 3810 L. 

• Volumen zbiralnih loput notranjega vložka za 5000 L je 180 L. 

• Atestirana nosilnost min. 2000 kg. 

• Možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti. 

• Predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema. 

• Izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
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c. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 5000 L za zbiranje PAPIRJA 

• Maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm. 

• Material ohišja kontejnerja: linearni PE  (natezna trdnost materiala več od 19 MPa). 

• Zunanje ohišje kontejnerja 5000 L  - monolitna izvedba. 

• Vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne pozicije. 

• Integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 5000 L – 148 mm za 3000 – 
120 mm (zunanji del). 

• Integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja. 

• Ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice – 
jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• 100 % vodotesnost. 

• Zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino. 

• Odpornost na vlago, korozijo, udarce in  UV: 
- zunanje ohišje vsaj UV8 
- zaščitni pokrov vsaj UV10. 

• Zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva. 

• Napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 
- 320 × 100 mm 
- 320 × 350 mm. 

• Sistem za sidranje ohišja v 4 (štiri) točke – izdelano iz PE materiala. 

• Samozapiralni pokrov dimenzije 600 mm in odlagalne odprtine 600 × 100 mm izdelan iz PE 
karakteristike UV10 z ročnim odpiranjem in mehansko servisno ključavnico. 

• Sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• Vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh loput, 
izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila. 

• Notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 3810 L. 

• Volumen zbiralnih loput notranjega vložka za tip 5000 L - 180 L. 

• Atestirana nosilnost min. 2000 kg. 

• Možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti. 

• Izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
 
 

d. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 3000 L za zbiranje STEKLA  

• Maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm. 

• Material ohišja kontejnerja: linearni PE  (natezna trdnost materiala več od 19 MPa). 

• Zunanje ohišje kontejnerja 3000 L - monolitna izvedba. 

• Vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne pozicije. 

• Integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 3000 L – 120 mm (zunanji 
del). 

• Integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja. 

• Ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice – 
jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• 100 % vodotesnost. 

• Zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino. 

• Odpornost na vlago, korozijo, udarce in  UV: 
- zunanje ohišje vsaj UV8 
- zaščitni pokrov vsaj UV10 

• Zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva. 
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• Napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 
- 320 × 100 mm 
- 320 × 350 mm. 

• Sistem za sidranje ohišja v 3 (tri) točke – izdelano iz PE materiala. 

• Samozapiralni pokrov dimenzije 400 mm izdelan iz PE karakteristike UV10 z ročnim odpiranjem in 
mehansko servisno ključavnico in odlagalne odprtine za steklo z zaščitno gumo 265 mm. 

• Sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• Vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh loput, 
izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila. 

• Notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom 2070 L. 

• Volumen zbiralnih loput notranjega vložka za tip 3000 L - 60 L. 

• Atestirana nosilnost 1750 kg. 

• Možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti. 

• Izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
 
 

e. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 3000 L za zbiranje BIOLOŠKIH ODPADKOV 

• Vgrajen zbiralni boben z volumnom 40 L v nerjaveči izvedbi z ročnim odpiranjem in mehansko 
ključavnico in cilindričnim vložkom. 

• Maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm. 

• Material ohišja kontejnerja: linearni PE  (natezna trdnost materiala več od 19 MPa). 

• Zunanje ohišje kontejnerja 3000 L  - monolitna izvedba. 

• Vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne pozicije. 

• Integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 3000 L – 120 mm (zunanji 
del). 

• Integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja. 

• Ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice – 
jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• 100 % vodotesnost. 

• Zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino. 

• Odpornost na vlago, korozijo, udarce in  UV: 
- zunanje ohišje vsaj UV8 
- zaščitni pokrov vsaj UV10. 

• Zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva. 

• Napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 
- 320 × 100 mm 
- 320 × 350 mm. 

• Sistem za sidranje ohišja v 3 (tri) točke – izdelano iz PE materiala. 

• Sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327. 

• Vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh loput, 
izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila. 

• Notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 2070 L. 

• Volumen zbiralnih loput notranjega vložka za 3000 L - 60 L. 

• Atestirana nosilnost min. 1750 kg. 

• Možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti. 

• Predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema. 

• Izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
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Okvirna količina naročila: 
 

Posoda za zbiranje odpadkov Okvirna 
količina 

a. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 5000 L za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov  15 

b. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 5000 L za zbiranje embalaže 15 

c. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 5000 L za zbiranje papirja 15 

d. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 3000 L za zbiranje stekla 15 

e. Polpodzemni zbiralnik odpadkov 3000 L za zbiranje bioloških odpadkov 15 

 
 


