DELITEV STROŠKOV - MALA POČIVALIŠČA
Fiksni stroški
Elektrika - gostinski objekt
Elektrika - sanitarije
Elektrika - MKČN*
Elektrika - polnilnice za vozila na električni pogon + ostala
poraba
Elektrika - cestne naprave in razsvetljava
Elektrika - razsvetljava v območju površin OSD in urbane
opreme
Elektrika - info točka
Voda - gostinski objekt
Voda - pitniki
Voda - sanitarije
Voda - MKČN
Wi-FI

NAJEMNIK
✓
✓
✓

DARS

OPIS
osvetlitev, peči, grelniki
osvetlitev, toplotna črpalka
komunalni objekt

✓
✓
eventualna razsvetljava ob objektih, klopeh oz. območje
počitka in rekreacije

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

za ljubljenčke, potrebe tekočine za vozila
vključen tudi strošek čiščenja odpadne vode

Obratovalni stroški
ločevanja in odvoz vseh odpadkov za celotno počivališče
z (zagotovitvijo zabojnikov za ločevanje odpadkov v
ekološkem otoku in praznenje le teh v dogovoru z lokalno
komunalno službo)
ČISTILNI SERVIS:
čiščenja ter vzdrževanja brezhibnsoti vseh OSD*
ČISTILNI SERVIS:
nabave sanitarnih in higienskih in ostalih izdelkov za
vzdrževanje brezhibnosti
ČISTILNI SERVIS:
čiščenja in vzdrževanja brezhibnosti urbane opreme

urejenosti vozne, parkirne ter ostalih utrjenih površin
počivališča
info točka (element)

NAJEMNIK

✓

ZIMSKA SLUŽBA:
pluženje in posipanje - vozne površine in parkirni plato
počivališča

OPIS
organiziranje, sortiranje in odvoz vseh odpatkov iz
počivališča
(prehrambeni odpadki, eko otoki, smetnjaki, )

urejenost in funkcionalnost notranjih prostorov ter
površin, vključno
s pripadajočo (zunanjo) okolico ter opremo; vzdrževalna
in
obnovitvena
dela na
fasadi,razkužila,
inštalacijah
(sanitarna
toaletni
papir, papir
brisače,
dišave,
obveze,

✓

obliži, vrečke za smetnjake ter ostale izdelke ali
materiale za redno oskrbo v OSD

✓

igrala, zunaje klopi, mize, koši za smeti, njihove okolice
in poti do predmetnih ureditev

✓

pometanje in pobiranje smeti z vozišča, pločnikov,
parkirnih površin in ostalih pripadajočih površin
počivališča
čiščenja in vzdrževanje - steklena površina ter kovinska
konstrukcija

✓
✓

ZIMSKA SLUŽBA:
pluženje in posipanje - vozne površine in parkirni plato
počivališča
ZIMSKA SLUŽBA:
čiščenje snega in posipanje v območju OSD ter površin
urbane opreme

DARS

✓

kategorizirane ceste, parkirni plato za vsa vozila ostale
servisne utrjene površine
območje površin objektov in dostopnih poti do klopi in
miz na površini za počitek in rekreacijo

✓
✓

kategorizirane ceste, parkirni plato za vsa vozila ostale
servisne utrjene površine

MKČN:
monitoring (meritve) delovanja
MKČN:
prevzem in odvoz blata
VARNOST:
nadzor in varovanje oseb in premoženja
KOŠNJA:
v območju OSD ter okolica urbane opreme

KOŠNJA:
v območju varovalne ograje ter brežin
GNEZDIŠČA, MANJŠI BRLOGI:
domovanje divjih ali potepuških živali na površinah
počivališča
ODSTRANJEVANJE VISOKE IN NIZKE VEGETACIJE:
v okolici in območju varovalne ograje počivališča ter brežin
na območju počivališča
ODSTRANJEVANJE VISOKE IN NIZKE VEGETACIJE:
odpadlo ali polomljeno vejevje, drevesa v okolici in območju
voziščnih površin ali območja mikrolokacij postavljene
vertikalne signalizacije

✓

spremljava in redne kontrole pravilnega delovanja
naprave (zakonodaja)

✓
✓

služba za varovanje premoženja, opreme
in varnost uporabnikov AC

✓

GRAFIKA:
območje obratovanja in vzdrževanja brezhibnosti
Najemnika
(rdeče območje)
✓

GRAFIKA: preostale (zelene) površine in morebitne
brežine

✓

odstranitev gnezdišč , manjši brlogov, panjev nevarnih
žuželk - v primeru samega odkritja

✓

✓

(zeleni rez) ter problematičnih ali zahtevnejših delih
počivališča

v primeru oviranja vidnega polja ali celo vozišča v
okvirih prometne varnosti

redno in Investicjsko vzdrževanje

NAJEMNIK

prometna signalizacija in prometna oprema
elektro polnilni terminal (po vzpostvaitivi obratovnaja
počivališča)

DARS
✓

✓
izobraževalno preventivne table
✓

v kolikor jih predvideva zakonodaja ali drugi zakonski
akti , ki narekujejo postavitev elementa

v kolikor jih predvideva zakonodaja ali drugi zakonski
akti , ki narekujejo postavitev elementa

igrala, mize, klopi, koši za smeti, …

✓

varovalna mreža z elementi

popravila varovalne mreže in elementov (vrata)
✓

sistem odvodnje s končnim elementom - lovilcem olj

✓

popravilo poškodb asfaltnih in betonskih površin;
krpanje z ustreznimi betonskimi in asfaltnimi mešanicami

✓

*OSD - objekti spremljajočih dejavnosti (gostinski objekt,
sanitarije, paviljon, ostali objekti na lokaciji)
*MKČN - mala komunalna čistilna naprava
✓ - odločitev na komisiji (razprava)

vertikalna signalizacija, talne obeležbe
vzpostvitev sistema terminala z vso opremo (sam ali s
svojim podizvajalcem)

✓

prometni znaki spremenljivih vsebin

urbana oprema v območju spremljajočih dejavnosti

OPIS

