SPLOŠNI POGOJI PREVZEMANJA ODPADNIH BATERIJ IN AKUMULATORJEV
I.

Področje veljavnosti

1. člen
Naslednji splošni pogoji nadomeščajo «Splošne pogoje ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA« ter
veljajo za prevzemanje odpadnih prenosnih, industrijskih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki jih podjetje TRIGANA d.o.o.
(v nadaljevanju: TRIGANA ali nosilec skupnih načrtov) oz. njegovi pogodbeni zbiralci in prevozniki (v nadaljevanju: izvajalci),
prevzemajo od končnih uporabnikov, končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja, distributerjev in izvajalcev javne službe
(v nadaljevanju: imetniki OBA) oziroma jo le ti sami dostavijo v zbiralnice, ki jih upravljajo pogodbeni partnerji nosilca skupnih
načrtov.
2. člen
Pravno podlago za prevzemanje odpadnih baterij in akumulatorjev predstavljata sledeča podzakonska akta: «Uredba o ravnanju
z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 03/10; z vsemi spremembami in dopolnitvami
- v nadaljevanju: Uredba) in «Uredba o odpadkih« (Ur.l. RS, št. 37/15; z vsemi spremembami in dopolnitvami).
3. člen
V primeru, da v prejšnjem členu navedena podzakonska akta ter pogodba ali dogovor sklenjena v pisni obliki med nosilcem
skupnih načrtov in imetnikom OBA ne navajata natančnega načina, postopka in pogojev prevzemanja in nadaljnjega ravnanja z
odpadnimi baterijami in akumulatorji, se uporabljajo ti splošni pogoji.
4. člen
Če so posamezna določila teh splošnih pogojev nična oziroma neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb splošnih
pogojev. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu dopustnemu namenu, ki sta ga
zasledovali z neveljavno določbo.
5. člen
V nadaljnjem tekstu splošnih pogojev se za prenosne baterije in akumulatorje uporablja okrajšava PBA, za industrijske baterije
in akumulatorje IBA, za avtomobilske baterije in akumulatorje pa ABA. V kolikor se navaja ravnanje z vsemi vrstami baterij in
akumulatorjev, se lahko uporablja tudi izraz BA ter OBA za odpadne baterije in akumulatorje.
II.

Obseg prevzemanja OBA

6. člen
TRIGANA zagotavlja prevzemanje OBA na celotnem območju Republike Slovenije.
7. člen
TRIGANA zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje z OBA samo in izključno v obsegu, navedenem v posameznem skupnem
načrtu ravnanja z odpadnimi PBA, IBA in ABA.
8. člen
TRIGANA zagotavlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje za količino odpadnih PBA, ki je enaka sorazmernemu tržnemu deležu
vseh proizvajalcev, vključenih v skupni načrt ravnanja z odpadnimi PBA, pri čemer se upošteva povprečna stopnja zbiranja v
Republiki Sloveniji v preteklem letu.
9. člen
TRIGANA si pridružuje pravico, da v tekočem koledarskem letu preneha s prevzemanjem odpadnih PBA od imetnikov odpadnih
PBA v primeru, da so obveznosti za proizvajalce, ki jih zastopa, v skladu z doseženo povprečno stopnjo zbiranja za tekoče
koledarsko leto že izpolnjene.
10. člen
TRIGANA zagotovlja prevzemanje in nadaljnje ravnanje z odpadnimi IBA samo od končnih uporabnikov, katerim IBA dobavljajo
proizvajalci, vključeni v skupni načrt TRIGANA. Prevzemanja odpadnih IBA od drugih imetnikov odpadnih IBA je možno le na
podlagi ločeno sklenjenega dogovora.
11. člen
TRIGANA bo od končnih uporabnikov odpadnih IBA, ki jim IBA dobavlja proizvajalec, s katerim ima TRIGANA sklenjeno pogodbo,
brezplačno prevzela do maksimalno 35% količin (glede na težo in kemijsko sestavo), ki je bila dana v promet v Republiki Sloveniji
s strani istega proizvajalca v tekočem koledarskem letu.
12. člen
Ne glede na prejšnji odstavek, TRIGANA zagotavlja prevzemanje odpadnih svinčevih IBA od katerega koli končnega uporabnika,
brez maksimalnih količinskih omejitev.

13. člen
TRIGANA zagotavlja prevzemanje odpadnih ABA od katerega koli imetnika odpadnih ABA, brez maksimalnih količinskih omejitev.
III.

Pravila pri začasnem skladiščenju in oddaji OBA

14. člen
Imetniki OBA morajo za začasno skladiščenje OBA zagotoviti primerno embalažo oziroma uporabljati namensko opremo.
15. člen
Imetniki OBA so dolžni z opremo, namenjeno zbiranju OBA, ki je v lasti nosilca skupnih načrtov, njegovih izvajalcev ali pogodbenih
partnerjev ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. V primeru poškodovanja, uničenja, onesnaženja z drugimi odpadki ali
odtujitve opreme za zbiranje OBA, so dolžni to nemudoma javiti nosilcu skupnih načrtov. Imetniki OBA so dolžni nosilcu skupnih
načrtov povrniti škodo v višini, ki je določena v teh splošnih pogojih.
16. člen
Imetniki OBA so dolžni zagotoviti, da se OBA ne mešajo z drugimi vrstami odpadkov ali onesnažijo z nevarnimi ali drugimi snovmi,
da njihova predelava ni onemogočena ali izvedljiva ob nesorazmerno visokih stroških.
17. člen
Nepooblaščenim osebam mora biti onemogočeno ravnanje z OBA.
18. člen
Prostor, kjer se OBA skladiščijo mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi.
19. člen
Imetniki OBA morajo OBA oddajati izvajalcu, ki ga določi nosilec skupnih načrtov, brez zahteve za plačilo.
20. člen
Imetniki OBA morajo OBA pred oddajo izvajalcu nosilca skupnih načrtov razvrstiti glede na vrsto OBA (odpadne PBA, odpadne
IBA, odpadne ABA), kemijsko sestavo in številke iz seznama odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES:
16 06 01*
Svinčeve BA
16 06 02*

Nikelj-kadmijeve BA

16 06 03*

BA, ki vsebujejo živo srebro

16 06 04

Alkalne BA (razen 16 06 03*)

16 06 05

Druge BA

20 01 33*

BA, ki niso navedeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ali 16 06 03* ter nesortirane BA, ki vsebujejo te BA

20 01 34

BA, ki niso navedeni pod 20 01 33

21. člen
V kolikor OBA pred oddajo izvajalcu nosilca skupnih načrtov niso razvrščene v skladu z navodili iz prejšnjega člena, so imetniki
OBA dolžni nosilcu skupnih načrtov povrniti škodo v višini, ki je določena v teh splošnih pogojih.
IV.

Naročanje odvozov in izpolnjevanje dokumentacije

22. člen
Imetniki OBA morajo zahtevek za oddajo OBA v zbiralnici ali prevzem s strani izvajalca oddati po elektronski pošti na naslov
info@trigana.si. Oddaja OBA se izvede izključno po elektronski potrditvi naročila s strani odgovorne osebe TRIGANA.
23. člen
Z oddajo zahtevka se imetniki OBA strinjajo s temi splošnimi pogoji in jih v celoti sprejemajo.
24. člen
Zahtevek za oddajo OBA mora vsebovati sledeče podatke: naziv in naslov pravne osebe, podatke o kontaktni osebi (ime in priimek,
telefonska številka, e-mail), številko in naziv odpadka ter lokacijo nastanka. Pri lastni dostavi v zbiralnico morajo biti zahtevani
podatki navedeni na podpisani in ožigosani oddajnici oziroma naročilnici nosilca skupnih načrtov.
25. člen
V primeru prevzema OBA na lokaciji imetnika OBA, izvajalca odvoza določi nosilec skupnih načrtov.
26. člen
Imetniki OBA morajo v sistemu IS-ODPADKI kreirati elektronski evidenčni list o oddaji OBA najkasneje na dan oddaje odpadka.
V primeru podpisanega pooblastila zbiralcu, bo le ta kreiral elektronski evidenčni list v imenu imetnika OBA.
Po opravljeni dostavi OBA v zbiralnico, zbiralec potrdi prevzem s potrditvijo evidenčnega lista v sistemu IS-ODPADKI.

27. člen
V kolikor ni drugače dogovorjeno, tehtanje OBA zagotovi upravljavec zbiralnice, izvajalec odvoza pa tudi nakladanje.
V.

Pokrivanje stroškov ravnanja z OBA

28. člen
Stroške obdelave in nadaljnjega ravnanja z OBA iz naslova pristojbin proizvajalcev, vključenih v skupne načrte pokriva nosilec
skupnih načrtov.
29. člen
Oddaja OBA v zbiralnicah, ki jih upravljajo pogodbeni partnerji nosilca skupnih načrtov, je za imetnike OBA brezplačna.
30. člen
Stroške prevzemanja odpadnih PBA in ABA (prevoz, tehtanje, nakladanje) v zbirnih centrih izvajalcev javne službe iz naslova
pristojbin proizvajalcev, vključenih v skupne načrte pokriva nosilec skupnih načrtov. Navedene storitve so del pogodbenih
obveznosti izvajalcev in se ne plačujejo izvajalcem javne službe.
V primeru, da obstaja obojestranski interes nosilca skupnih načrtov in izvajalca javne službe, da slednji opravlja tudi storitve
nakladanja ali prevoza odpadnih PBA in PBA iz zbirnega centra do zbiralnice, bosta v zvezi s tem sklenila aneks k pogodbi ali
ločen pisni dogovor, za kar se šteje tudi komunikacija preko elektronske pošte.
Brezplačni odvozi odpadnih PBA in ABA iz zbirnih centrov izvajalcev javne službe se opravijo pri minimalni količini 100,00 kg.
31. člen
Nosilec skupnih načrtov od izvajalcev javne službe ne prevzema odpadnih IBA.
32. člen
V kolikor ni dogovorjeno drugače, stroške prevzemanja OBA od končnih uporabnikov, končnih uporabnikov brez predhodnega
dobavitelja in distributerjev pokrivajo naročniki odvozov. Višina stroška je odvisna od količine prevzetih OBA in se izračunava za
vsako naročilo odvoza posebej. Odvoz OBA se izvede po izdaji naročilnice nosilcu skupnih načrtov ali potrditvi izračuna stroška
preko elektronske pošte s strani naročnika.
VI.

Sankcije zaradi neupoštevanja pravil pri oddaji OBA

33. člen
V primeru poškodovanja, onesnaženja z drugimi odpadki, uničenja ali odtujitve opreme za zbiranje OBA, ki je v lasti pogodbenih
partnerjev, izvajalcev ali nosilca skupnih načrtov ima slednji imetniku OBA pravico zaračunati sledeči povračili: 50,00 EUR/kom.
za plastične in kovinske sodove volumna 25 – 250 l in/ali 400,00 EUR/kom. za namensko opremo, namenjeno zbiranju in
transportu odpadnih litijevih BA, odpadnih ABA in odpadnih IBA.
34. člen
V primeru, da imetniki OBA ne upoštevajo pravil pri začasnem skladiščenju in oddaji OBA, določenih v 16., 18., 20. in 21. členu teh
splošnih pogojev, jim ima nosilec skupnih načrtov pravico zaračunati:
- 1,00 EUR/kg za povračilo stroškov sortiranja in nadaljnjega ravnanja v primeru, da so OBA neprimerno razvrščene ali mešane
oziroma onesnažene z drugimi odpadki, tako da je njihova predelava onemogočena ali izvedljiva ob nesorazmerno visokih
stroških. Nosilec skupnih načrtov ima pravico terjati povračilo stroškov od imetnika OBA v roku 8 delovnih dni od dneva oddaje
v primeru, da so bile OBA dostavljene v opremi za zbiranje, ki onemogoča takojšen vizualni pregled,
- 1,5 EUR/km za povračilo stroškov prevoza ter dodatno 50 EUR/delovno uro v primeru, da upravljavec zbiralnice ob prevzemu
ugotovi, da OBA ne ustrezajo standardom, ki so navedeni v teh splošnih pogojih ter prevzem pri imetniku OBA zavrne.
35. člen
V primeru, da naročen prevzem OBA ni bil izveden zaradi krivdnih razlogov imetnika OBA, mu ima nosilec skupnih načrtov pravico
zaračunati povračilo prevoznih stroškov povratne vožnje med lokacijo prevzema in zbiralnico - v višini 1,5 EUR/km.
Med krivdne razloge med drugim spadajo:
- OBA niso ustrezno pripravljene ali embalirane,
- OBA ni možno prevzeti v dogovorjenem času,
- izvajalcu odvoza ni omogočen dostop do kraja nalaganja OBA.
36. člen
V primeru, da je količina prevzetih odpadnih PBA in/ali IBA od izvajalca javne službe manjša od 100,00 kg, mu ima nosilec skupnih
načrtov pravico zaračunati povračilo prevoznih stroškov povratne vožnje med lokacijo prevzema in zbiralnico - v višini 1,5
EUR/km.
37. člen
Za vsako kršenje pravil pri oddaji OBA ima nosilec skupnih načrtov pravico kršitelju zaračunati tudi dodatnih 50,00 EUR
administrativnih stroškov.

38. člen
Navedeni stroški, ki so posledica sankcij zaradi neupoštevanja pravil pri oddaji OBA ne vključujejo predpisanega DDV.
Rok plačila je trideset (30) dni od dneva izstavitve računa.
39. člen
V primeru večkratnega kršenja pravil pri oddaji OBA si nosilec skupnih načrtov pridružuje pravico, da po lastni presoji preneha
prevzemati OBA od kršitelja.
VII.

Odgovornost in reklamacije

40. člen
Reklamacije, povezane z delom pogodbenih izvajalcev, imetniki OBA naslovijo na nosilca skupnih načrtov TRIGANA, ki je pristojen
za njihovo reševanje. Reklamacije morajo biti podane v roku osmih (8) delovnih dni od nastanka in sicer na elektronski naslov:
info@trigana.si. Kasneje podane reklamacije ne bodo upoštevane.
41. člen
Nosilec skupnih načrtov v nobenem primeru ne odgovarja za izvedbo delovnih nalog, opravljenih s strani pogodbenih izvajalcev,
niti za morebitno škodo, ki bi jo izvajalci pri opravljanju delovnih nalog povzročili imetnikom OBA ali tretjim osebam. Imetniki OBA
in tretje osebe so dolžne v primeru škode povzročene s strani pogodbenih izvajalcev terjati povračilo škode neposredno od njih.
42. člen
Nosilec skupnih načrtov ne prevzema odgovornosti zaradi nezmožnosti prevzemanja OBA, ki je posledica višje sile ali
prezasedenosti kapacitet izvajalcev.
VIII.

Spremembe splošnih pogojev

43. člen
TRIGANA lahko v primeru sprememb predpisov iz področja varstva okolja, varstva podatkov, drugih področij in v primeru
sprememb lastne poslovne politike enostransko spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje, o čemer bo vsakič pisno seznanila
vse zainteresirane strani na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletni strani www.trigana.si.
44. člen
Imetniki OBA, ki le te oddajajo nosilcu skupnih načrtov TRIGANA ter ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh splošnih pogojev
ne strinjajo, morajo v roku osmih (8) dni od prejema obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi splošnih pogojev poslovanja izrecno
pisno ali po elektronski pošti na naslov info@trigana.si obvestiti nosilca skupnih načrtov TRIGANA, sicer se po izteku tega roka
šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da imetnik OBA spremembe in/ali dopolnitve splošnih pogojev prevzemanja OBA sprejema
ter veljajo in se uporabljajo tudi zanj.
45. člen
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.trigana.si prav tako pa dostopni na sedežu podjetja TRIGANA,
s čimer se šteje, da je imetnik OBA v celoti z njimi seznanjen.
IX.

Uporaba prava in reševanje sporov

46. člen
Za razlago teh splošnih pogojev se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Podjetje TRIGANA in imetnik OBA se zavežeta
vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora
pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
47. člen
Ti splošni pogoji so avtorsko delo nosilca skupnih načrtov - podjetja TRIGANA d.o.o. ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana
je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za
komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic ima podjetje TRIGANA d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice
zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148.
členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200% skladno s 168.
členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.
X.

Veljavnost
48. člen

Ti splošni pogoji veljajo od 1. januarja 2021 do spremembe.
V Ljubljani, 01.01.2021
TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o.

