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OBSEG DEL IN ZAHTEVE NAROČNIKA  ZA 
PREVOZ PREDZGOŠČENEGA BLATA IZ ČISTILNIH NAPRAV V UPRAVLJANJU 

VODOVOD –  KANALIZACIJE d.o.o.  NA DEHIDRACIJO NA ČN CELJE  
 

 
Predmet naročila je prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 iz čistilnih 
naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje, kjer se vrši dehidracija blata.  
 
Naročnik Vodovod – kanalizacija d.o.o. ima v upravljanju čistilne naprave v občinah Vojnik in Dobrna, 
in sicer na naslednjih lokacijah: 
 

- ČN Škofja vas, Škofja vas 69 B, 3211 Škofja vas 
 

- ČN Frankolovo, Globoče 20, 3213 Frankolovo 
 

- ČN Nova Cerkev, Višnja vas 17 B, 3203 Nova Cerkev 
 

- ČN Dobrna, Vinska Gorica 10 A, 3204 Dobrna 
 

 
Na teh čistilnih napravah se blato zgosti samo na 3 - 4 % suhe snovi ter se skladišči v zalogovniku blata. 
Občasno je potrebno blato s cisterno odpeljati na dehidracijo na ČN Celje, Pečovnik 1a, 3000 Celje, ter 
ga prečrpati v zalogovnik blata.  
 
Pogostost odvozov je naslednja: 
 
ČN Škofja vas   mesečno cca 250 m3 
ČN Dobrna   mesečno cca 140 m3 
ČN Nova cerkev  3 x letno cca 80 m3 
ČN Frankolovo   2 x letno cca 75 m3 
 
Črpanje blata na ČN Škofja vas je mogoče brez prisotnosti upravljavca čistilnih naprav, za črpanje blata 
na ostalih čistilnih napravah mora dostop za črpanje blata omogočiti upravljavec čistilnih naprav, zato 
se lahko črpanje in prevoz blata na ČN Celje vršita le ob delovnih dneh in v času med 7.30 in 14.30 uro.  
 
Ponudnikom se pred pripravo ponudbe predlaga, da si ogledajo lokacijo in dostope do posameznih ČN. 
Naročnik priporoča, da se prevozi vršijo z max. 10 m3 cisterno, saj dostop z večjo cisterno zaradi lokalnih 
cest in omejenih manipulacijskih površin ne bo mogoč. Pri dostopu do ČN Dobrna je potrebno zaradi 
nosilnosti mostu upoštevati pot skozi Dobrno. 



 

 

 
Številka: 3301-7/2021 

 

Črpanje blata na ČN Škofja vas in ČN Dobrna se izvaja periodično vsak mesec, za črpanje blata na ČN 
Nova cerkev in ČN Frankolovo pa naročnik sporoči potrebo po odvozu blata 7 dni preden je potrebno 
črpanje blata. Črpanje na posamezni čistilni napravi se izvaja do izpraznjenja zalogovnika. Pred vsakim 
črpanjem in odvozom blata iz posamezne čistilne naprave mora biti cisterna ponudnika oprana in 
očiščena, da v njej ne bi bilo kakšnega kamenja ali ostalih vsebin, ki bi lahko povzročile strojelom v 
procesu dehidracije blata (črpalk za črpanje blata ali centrifug). Izvajalec prevzema odgovornost za 
škodo pri naročniku, ki bi nastala zaradi neočiščene cisterne in vsebnosti tujkov. Izvajalec se zavezuje 
na svoje stroške povrniti stroške okvare na centrifugah, če bi se izkazalo, da je tujek iz neočiščene 
cisterne povzročil strojelom. 

 
Izvajalec izjavlja, da mu je predmet pogodbe poznan, kot tudi vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo 
pogodbenih obveznosti in da je seznanjen z zahtevami naročnika ter da so mu razumljivi in jasni pogoji 
in okoliščine za pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. 
 
Če se na posamezni lokaciji pokaže potreba po dodatni storitvi, kot je npr. čiščenje kanalov pod 
pritiskom, spiranje bazenov, prečrpavanje med objekti na 1 lokaciji, črpanje ipd., se po predhodnem 
dogovoru z izvajalcem delo izvede in obračuna po režijski uri cisterne z ekipo. 
 
Obračun opravljenih prevozov se izvede mesečno za vsako čistilno napravo posebej glede na dejanske 
količine. Količine na delovnih nalogih pred izdajo računa s podpisom potrdi predstavnik naročnika na 
ČN Celje. 
 
Ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezno veljavno potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov, 
Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, ki bo veljavno v celotnem obdobju, za katerega 
se sklepa pogodba za predmetno naročilo in iz katerega bo razvidno, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe 
o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) za prevoze odpadka s klasifikacijsko številko 
odpadka 19 08 05 - mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda na lokaciji Čistilne naprave Celje, 
Pečovnik 1a, Celje. Za predmetne prevoze se elektronski evidenčni listi ne izpolnjujejo, ker gre za 
prevoze med različnimi lokacijami istega naročnika. Obračun opravljenih prevozov se izvede ob koncu 
meseca glede na dejansko število opravljenih prevozov. 
 
Ob podpisu pogodbe mora izvajalec z naročnikom podpisati tudi Pisni sporazum za izvajanje skupnih 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.  
 
Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kapacitetami ter s primerno tehnologijo in opremo za prevoz 
odpadka v kotalnih kontejnerjih, ki je predmet javnega naročila, posredovati pa mora tudi potrdilo o 
lastništvu opreme. Prav tako mora razpolagati z ustreznim številom primerno usposobljenega kadra. 
 
 
 

 
 


