Na podlagi prve alineje 10. člena Akta o ustanovitvi druže DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o.
Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana-Črnuče z dne 3.12.2018, direktor sprejme naslednje

SPLOŠNE POGOJE
RAVNANJA S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO

1. člen
DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.o.o., (v nadaljevanju Dinos) je nosilec skupnega sistema
ravnanja z odpadno embalažo in je med drugim zavezana rednega prevzema odpadne embalaže od izvajalcev
javnih služb v zbirnih centrih in centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.
2. člen
V teh splošnih pogojih Dinos predstavlja pogoje pod katerimi prevzema komunalno odpadno embalažo (v
nadaljevanju: KOE) od izvajalcev javnih služb (v nadaljevanju: IJS).
Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o pogojih in načinu oddaje ter prevzema komunalne odpadne embalaže
(v nadaljevanju: Pogodba).
Splošni pogoji so vedno dostopni na internetni strani družbe DINOS in sicer na naslovu www.dinos.si.
Vsa vprašanja, ki morebiti niso urejena s predmetnimi splošnimi pogoji, se urejajo skladno z Zakonom o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) in Uredbo o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami).
3. člen
Dinos sklene z izvajalci javne službe Pogodbo, v kateri so določene pravice in obveznosti glede oddaje in prevzema
komunalne odpadne embalaže, ki jo IJS zbere v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in za
katero Dinos zagotavlja prevzem ter nadaljnje predpisano ravnanje.
4. člen
IJS je dolžna oddati Dinosu KOE, ki je zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih frakcij ali je zbrana v
okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov kot ločeno zbrana frakcija v zbirnih centrih ali je izločena pri
obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki.
IJS je dolžan KOE pripraviti v skladu z občinskim predpisom ravnanja s komunalnimi odpadki, upoštevaje
kakovostne zahteve in v količinah, kot je to določeno s temi splošnimi pogoji.
Kakovostne zahteve za posamezno KOE so določene v dokumentu Kakovostne zahteve za prevzem KOE (v
nadaljevanju: Kakovostne zahteve), ki je kot priloga št. 1 sestavni del teh splošnih pogojev.
Kakovost in količina KOE, ki jo IJS pripravi za prevzem, je določena s parametri:
maksimalno dovoljen delež tujih primesi, skupno neželenih primesi in vlage, kot določen v Kakovostnih
zahtevah, kar se ugotavlja z vizualnim pregledom;

DINOS – Splošni pogoji KOE 2020/12

1 od 3

-

starost KOE, ki ne sme presegati 1 mesec, razen v primeru, ko bi minimalna količina KOE za prevzem
znašala manj kot povprečna mesečna količina KOE, prevzete s strani Dinosa v preteklih 12 mesecih, z
dovoljenim odstopanjem 20 %, oziroma manj kot 3 tone;

Količina zbrane in oddane KOE se ugotavlja s tehtanjem, izkazuje pa se s tehtalnimi listi in Mesečnimi poročili.
5. člen
Dinos bo zagotovil reden in pravočasen prevzem ločenih frakcij KOE, ki je količinsko in kakovostno pripravljena v
skladu s temi splošnimi pogoji in pogodbo.
6. člen
Dinos ima pravico izvršiti količinski in kakovostni pregled KOE, pripravljene za prevzem, najkasneje v 10 (desetih)
dneh po prejemu poziva IJS za prevzem KOE.
V primeru, da se KOE, pripravljena za prevzem, odda neposredno izvajalcu sortiranja, pooblaščenemu s strani
Dinosa (v nadaljevanju: sortirnica), se količinski in kakovostni pregled KOE, pripravljene za prevzem, opravi
najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko zadevna KOE prispe v sortirnico.
Dinos ima pravico zavrniti prevzem,
če IJS Dinosu ne omogoči kakovostnega pregleda KOE, pripravljene za prevzem,
če KOE, pripravljena za prevzem, ne izpolnjuje kakovostnih zahtev,
če za KOE, pripravljeno za prevzem, IJS ne izkaže potrebne količine,
če IJS za prevzem pripravi KOE, ki je starejša od 1 meseca, razen v primeru, ko bi minimalna količina KOE
za prevzem znašala manj kot povprečna mesečna količina KOE, prevzete s strani Dinosa v preteklih 12
mesecih, z dovoljenim odstopanjem 20 %, oziroma manj kot 3 tone.
Ne glede na predhodno določilo:
bo Dinos prevzel KOE, pripravljeno za prevzem, če bo ustrezala Kakovostnim zahtevam glede
maksimalno dovoljenega deleža tujih primesi, skupno neželenih primesi in/ali vlage;
bo Dinos prevzel KOE, pripravljeno za prevzem, tudi v primeru, da delež tujih primesi, skupno neželenih
primesi in/ali vlage sicer ne bo ustrezal Kakovostnim zahtevam, v kolikor bo sortirnica, kateri Dinos
preda zadevno KOE, to KOE lahko sprejela v sortiranje. V takem primeru se IJS zavezuje Dinosu povrniti
strošek, ki presega reden strošek sortiranja, zaradi ravnanja s primesmi, ki presegajo primesi, kot
določene v Kakovostnih zahtevah;
sme Dinos zavrniti prevzem KOE, pripravljene za prevzem, v primeru, ko KOE, pripravljena za prevzem,
vsebuje več kot 30 masnih odstotkov (30 %) tujih primesi, skupno neželenih primesi in/ali vlage ali če
sortirnica, kateri Dinos to KOE preda, zavrne izvedbo sortiranja te KOE zaradi previsokega deleža tujih
primesi, skupno neželenih primesi in/ali vlage. V tem primeru zavrnitve prevzema Dinos ni dolžan plačati
kakršnihkoli storitev ravnanja s takšno KOE ter tudi ni dolžan povrniti IJS morebitnih stroškov in škode,
nastale zaradi daljšega skladiščenja, manipulacije in drugih stroškov povezanih z zavrnitvijo prevzema,
IJS pa je dolžna povrniti DROE morebitne stroške in škodo, povezano z zavrnitvijo prevzema (vključno z,
vendar ne omejeno na, stroške prevoza tovornega vozila, stroške zaradi zastoja v proizvodnem procesu
sortiranja).
V primeru zavrnitve prevzema KOE, Dinos posreduje IJS reklamacijski zapisnik, ki je Priloga št. 2 tem splošnim
pogojem, najkasneje v roku 3 delovnih dni od opravljenega pregleda.
V primeru, da se IJS ne strinja z zavrnitvijo prevzema, se za zadevno KOE opravi sortirna analiza s strani osebe s
pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki jo izbere Dinos.
V kolikor izbrani izvajalec sortirne analize ugotovi ne-zmožnost izvedbe sortiranja zaradi previsokega deleža tujih
primesi, skupno neželenih primesi in/ali vlage, ali potrdi, da delež tujih primesi, skupno neželenih primesi in/ali
vlage znaša več kot 30 masnih odstotkov (30 %) zadevne KOE, se zavrnitev šteje za pravilno. V tem primeru IJS
nosi stroške izvedbe sortirne analize, Dinos pa ni dolžan plačati kakršnihkoli storitev ravnanja s takšno KOE ter
tudi ni dolžan povrniti IJS morebitnih stroškov in škode, nastale zaradi daljšega skladiščenja, manipulacije in
drugih stroškov povezanih z zavrnitvijo prevzema. Poleg tega je IJS dolžna povrniti Dinosu vse morebitne stroške
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in škodo, povezano z zavrnitvijo prevzema (vključno z, vendar ne omejeno na, stroške prevoza tovornega vozila,
stroške zaradi zastoja v proizvodnem procesu sortiranja).
V kolikor sortirna analiza potrdi zmožnost izvedbe sortiranja kljub deležu tujih primesi, skupno neželenih primesi
in vlage, in potrdi, da je delež tujih primesi, skupno neželenih primesi in vlage znaša manj kot 30 masnih odstotkov
(30 %) zadevne KOE, Dinos nosi stroške izvedbe sortirne analize ter je dolžan zadevno KOE prevzeti in IJS povrniti
vse stroške in škodo, nastale zaradi daljšega skladiščenja, manipulacije in druge stroške povezane z zavrnitvijo
prevzema.
7. člen
Dinos bo KOE, ki je pripravljena na način, kot je opredeljeno v teh splošnih pogojih, od IJS prevzel brezplačno, ne
glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete KOE, IJS pa se
zavezuje da bo KOE ki je pripravljena na način, kot je opredeljeno v teh pogojih in skladno s pogodbo, prevzeti
brezplačno.
Strošek ravnanja s primesmi, ki ga je IJS dolžna povrniti Dinosu v primeru, da delež primesi med KOE, pripravljeno
za prevzem, sicer ne ustreza kakovostnim zahtevam za prevzem skupin KOE, vendar jo Dinos prevzame, ne šteje
za strošek, ki je opredeljen v prejšnji določbi in ga je IJS dolžna povrniti Dinosu.
8. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati 1.1.2021 in so sestavni del vsake pogodbe o pogojih in načinu oddaje ter prevzema
komunalne odpadne embalaže z izvajalci javnih služb.

V Ljubljani, dne 30.12.2020
Dinos d.o.o.

Damijan Zorko, generalni direktor

Benjamin Bambič, finančni direktor

Priloge:
Priloga št. 1: Kakovostne zahteve za prevzem KOE
Priloga št. 2: Reklamacijski zapisnik
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