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PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
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PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 16. člena Statuta Občine
Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) se sprejme elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju
Občine Lenart za leto 2018, kot je predložen. Potrdi se predlagan cenik storitev opravljanja
gospodarske javne službe za področje zbiranja, obdelavo in odlaganja ostankov predelave
komunalnih odpadkov.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 16. člena Statuta Občine
Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011) je Občinski svet Občine Lenart na 17. seji, dne 21.
decembra 2017 sprejel

SKLEP O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA
STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVA
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV
1. člen
Občinski svet Občine Lenart sprejme Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih javnih
služb zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Lenart.
2. člen
Občinski svet Občine Lenart potrdi cenik1 storitev opravljanja gospodarske javne službe s
področja varstva okolja za področje zbiranja, obdelavo in odlaganja ostankov predelave
komunalnih odpadkov.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu. Cene določene s tem
sklepom se uveljavijo z dnem podpisa Koncesijske pogodbe.

Številka: 354-132/2017
Lenart, dne 21. 12. 2017
Župan
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
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1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009,
48/2012 in 57/2012) so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja
ravnanja z odpadki naslednje:
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
• cene javne infrastrukture in
• cene opravljanja storitev.
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za
posamezno javno službo in storitve znotraj posamezne javne službe:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov
in zelenega vrtnega odpada,
• ločeno zbrane odpadne embalaže,
• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
• mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012)
(v nadaljevanju: Uredba), ki je postala veljavna s dnem 1.1.2013, ceno storitve
posamezne javne službe varstva okolja za območje občine predlaga izvajalec
posamezne javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev
posamezne javne službe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev.
5. člen Uredbe navaja, da lahko pri oblikovanju cene v postopku izbire
izvajalca ceno predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še
ni izbran. V tem primeru elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na
prihodnje obdobje.
4

Ker občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah
in Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občine ali koncendenti) preko
javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak (v nadaljevanju: koncesija
javne službe ali javni razpis) (Ur.l.RS.št. 24/2016 z dne 1.4.2016) šele izbirajo
izvajalca gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, podjetji Saubermacher Slovenija d.o.o. in
CEROP d.o.o. pa v predmetnem javnem razpisu nastopata kot skupni ponudnik, pri
čemer je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. nosilec ponudbe, podjetje CEROP
d.o.o. pa so-ponudnik, predloženi elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na
prihodnje obdobje na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
omenjenega javnega razpisa, odgovorov na vprašanja v postopku javnega razpisa ter
informacij in podatkov pridobljenih v postopku konkurenčnega dialoga.
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Sveta Trojica v Slovenskih goricah so v javnem razpisu določile, da vseh šest občin
predstavlja skupno območje z enotnim standardom ravnanja z odpadki in
enotno ceno.
Na podlagi navedenega je za vseh šest občin pripravljen enoten elaborat.
Izvajalec javne službe pripravi ceno, kot predračunsko ceno, na podlagi
načrtovane količine opravljenih storitev (v kg) in načrtovanih stroškov izvajanja javne
službe (v EUR).
Predračunska cena storitev je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov
in količin z območja občin, ki razpisujejo koncesijo.
Pristojni občinski organ na podlagi elaborata določi potrjeno ceno (v EUR/kg) in
morebitno subvencijo, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga
objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
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2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE
SLUŽBE
2.1.

Zavezanec za izdelavo elaborata

Zavezanec za izdelavo elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je
izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ali
ponudnik storitve v postopku izbire izvajalca javne službe.
Ker podjetji Saubermacher Slovenija d.o.o. in CEROP d.o.o. nastopata skupaj kot
ponudnika na javnem razpisu za podelitev koncesije javne službe, sta tudi zavezanca
za pripravo elaborata.
Podatki o zavezancu za izdelavo elaborata:
Vodilni ponudnik:
naziv:
naslov:
matična številka:
davčna številka:
zakoniti zastopniki:

So-ponudnik:
naziv:
naslov:
matična številka:
davčna številka:
zakoniti zastopnik:

2.2.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
5432391000
SI 75433737
Rudolf Horvat in Thomas Reischl, direktorja in Robert
Čajić, prokurist

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. (kratko: CEROP d.o.o.)
Vaneča 81b, 9201 Puconci
3356655000
SI 67396704
Franc Cipot, direktor

Območje izvajanja javne službe

Območje izvajanja javne službe obsega celotno območje občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
Goricah, z naslednjimi podatki:
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Tabela 1: Podatki o območju izvajanja javnih služb
Občina

Velikost
2

(km )

Št.
Št.
prebivalcev1 gospodinjstev2

Št. naselij

Benedikt

24,1

2.491

829

13

Cerkvenjak

24,5

2.044

749

15

Lenart

62,1

8.275

2.862

22

Sveta Ana

37,2

2.319

760

12

Sveta Trojica v Slov.
goricah

25,9

2.054

724

8

Sveti Jurij v Slov. goricah

30,7

2.076

701

8

204,5

19.259

6.625

78

SKUPAJ

Slika 1: Območje izvajanja javnih služb

1

2

Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 1.1.2016)
Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 1.1.2015)
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3. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE
Predlagane cene so oblikovane na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak,
Povabila na konkurenčni dialog št. 354-91/2015 z dne 6.9.2016 in 16.9.2016,
odgovorov na vprašanja v postopku javnega razpisa, Razpisne dokumentacije za
pripravo končne ponudbe št. 354-91/2015 z dne 6.3.2017, odgovorov na vprašanja
pri pripravi končne ponudbe ter določil 5., 22. in 23. člena Uredbe.
4. STANDARD ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA
PRIHODNJE OBDOBJE
Zbiranje komunalnih odpadkov se bo izvajalo na naslednjih lokacijah:
• prevzemno mesto (pri povzročiteljih odpadkov)
• lokacije zbiranje s premično zbiralnico nevarnih frakcij
• zbirni center podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Spodnji Porčič 4a
Tabela 2: Standard zbiranja odpadkov na območju za prihodnje obračunsko obdobje
1. Prevzemna mesta
mešani komunalni odpadki (20 03 01)
mešana embalaža
(15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39)
papirna in kartonska embalaža (15 01 01)
papir in karton (20 01 01, 19 12 01)
steklena embalaža (15 01 07, 20 01 02)
kosovni odpadki (20 03 07)
biološko razgradljivi odpadki (20 02 01, 20 01 08)
2. Premična zbiralnica nevarnih frakcij
-

motorna olja (13 02 05*)
onesnažena embalaža (15 01 10*)
oljni filtri (16 01 07*)
plini v tlačnih posodah (16 05 04*)
topila (20 01 13*)
kisline (20 01 14*)
alkalije (20 01 15*)
fotokemikalije (20 01 17*)
pesticidi (20 01 19*)
fluorescentne cevi (20 01 21*)
oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23*)
olje in maščobe (20 01 26*)

Število prevzemov na leto
13x
13x
13x
6x
Akcija 1x
32x
Število prevzemov na leto

Akcija 1x
8

-

premazi, črnila, lepila in smole (20 01 27*)
čistila, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29*)
citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31*)
baterije in akumulatorji (20 01 33*)
elektronska opr., ki vsebuje nevarne snovi (20 01 35*)
les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37*)

4. Zbirni center: Spodnji Porčič 4a, Lenart
(lokacija centra za ravnanje z odpadki podjetja
Saubermacher Slovenija d.o.o.)
Ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov
(xx xx xx, xx xx xx*)

Obratovalni čas
pon-pet 8:00-15:00
(enkrat na teden do 17:00)
sob 8:00-12:00

5. ELEMENTI ELABORATA V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE
5.1.

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

5. člen Uredbe navaja, da pri oblikovanju cene v postopku izbire izvajalca lahko ceno
predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran. V tem primeru
elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje. Elaborat te točke
in nadaljnjih točk, ki se nanašajo na preteklo obdobje, zato ne vsebuje.
5.2.

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

V skladu s 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne
vsebuje.
5.3.

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene
storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V skladu s 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne
vsebuje.
5.4.

Primerjava obračunskih cen javne službe z obračunskimi cenami storitev
javne službe na primerljivih območjih

V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo
obdobje, ne vsebuje.
5.5.

Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne
službe na primerljivih območjih
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V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo
obdobje, ne vsebuje.
5.6.

Primerjava obračunske
primerljivimi območji

cene

javne

infrastrukture

javne

službe

s

V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo
obdobje, ne vsebuje.
5.7.

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za
katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Tabela 3: Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi
Kazalnik

Formula za izračun

Pospešena pokritost
kratkoročnih
obveznosti

Gospodarnost
poslovanja

Povprečna mesečna
plača na zaposlenca
Vir: AJPES.

=

=

Kratkoročna sredstva − Zaloge
Kratkoročne obveznosti

Prihodki iz poslovanja
Odhodki iz poslovanja

=

𝑆𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑝𝑙𝑎č𝑒
Š𝑡. 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑒𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎
Povprečno št. zaposlencev

Opis
Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva
financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je
vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg
zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi
likvidnejša sredstva.
Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi
prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja.
Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je
poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega
čistega dobička. V primeru negativnega rezultata
iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.
Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno
plačo zaposlenca.

Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz
podatkov, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES). Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje
panoge javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov šteje dejavnost 38.11
»Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«, za dejavnosti obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. Najnovejši
zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za poslovno leto 2015.
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Tabela 4: Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto
20153
Kazalnik
Pospešena
pokritost
kratkoročnih
obveznosti
Gospodarnost
poslovanja
Povprečna plača
na zaposlenca
5.8.

38.11: Zbiranje
38.21: Ravnanje
in odvoz
z nenevarnimi
nenevarnih
odpadki
odpadkov

Saubermacher
Slovenija
d.o.o.

CEROP d.o.o.

1,24

2,99

1,51

1,81

1,05

0,99

1,03

1,02

1.596,00 EUR

1.358,42 EUR

1.490,00 EUR

1.377,00 EUR

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe je s strani ponudnika
načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju, na podlagi
podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije javnega razpisa:
Tabela 5: Predračunske količine opravljenih storitev za prihodnje obdobje
Vrsta odpadka

Količina (kg)

mešani komunalni odpadki (20 03 01)

1.360.000

mešana embalaža
(15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39)
papirna in kartonska embalaža (15 01 01)
papir in karton (20 01 01, 19 12 01)
steklena embalaža (15 01 07, 20 01 02)
kosovni odpadki (20 03 07)
nevarni odpadki (zbrani s premično zbiralnico v akciji
nevarnih odpadkov) (xx xx xx*)
ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov zbrane v
zbirnem centru
(xx xx xx, xx xx xx*)
SKUPAJ
biološko razgradljivi odpadki (20 02 01, 20 01 08)

500.000
390.000
350.000
10.000
170.000
3.540.000
850.000

SKUPAJ

3

760.000

4.390.000

Vir: Podatki AJPES
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obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
(20 03 01 in 20 03 07)
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (*30% v obdelavo sprejetih količin
odpadkov)
5.9.

Predračunski stroški
obračunsko obdobje

izvajanja

storitev

1.710.000
513.000

javne

službe

za

prihodnje

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane
količine opravljenih storitev (izraženo v kg) in načrtovanih stroškov ter prihodkov
izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, izraženo v EUR:
Tabela 6: Predračunski stroški za opravljanje storitev v prihodnjem obračunskem obdobju
Vrsta odpadka

Stroški (EUR)

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

809.602,19

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
(20 03 01 in 20 03 07)
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (*30% v obdelavo sprejetih količin
odpadkov)
SKUPAJ

49.085,36
157.320,00
76.452,39
1.092.459,94

5.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje storitev bomo uporabljali naslednja osnovna sredstva:
• vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest
prevzemanja do mest predelave in/ali končnega odstranjevanja,
• oprema za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (posode, zabojniki,
kontejnerji, vrečke,..)
• oprema za sprejem in tehtanje odpadkov
• oprema in objekti za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in biološko
razgradljivih odpadkov
• oprema in objekti odlaganje ostanka predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
• računalniška oprema in
• ostala potrebna osnovna sredstva in objekti za izvajanje javnih služb
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5.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Splošni stroški in prihodki se na tržno dejavnost in javno službo delijo po Pravilniku o
zagotavljanju ločenega računovodskega spremljanja javnega in tržnega dela
dejavnosti.
5.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo ali prodaja stranskih proizvodov, ki
nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe.
Posebnih storitev na podlagi določil 11. člena Uredbe ne bomo opravljali.
5.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v prihodnjem obračunskem
obdobju bo predvideno znašal 10.530,04 EUR.
5.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

Predvideno število zaposlenih za izvajanje javnih služb v prihodnjem obračunskem
obdobju na območju je 32 (vozniki, delavci, skupne službe).
5.15. Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na
uporabnike javne infrastrukture

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in
lastno infrastrukturo. Najemnine, ki bi se prenesle na uporabnike, tako niso
predvidene.
5.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju
javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena
za izvajanje posebnih storitev

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in
lastno infrastrukturo. Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev.
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5.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena
iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Predračunska cena javne infrastrukture vključuje stroške povezane z javno
infrastrukturo. To so predvsem stroški:
• najema javne infrastrukture,
• zavarovanja javne infrastrukture,
• stroški odškodnin za javno infrastrukturo,
• finančnega jamstva za javno infrastrukturo in
• financiranja gradnje ali obnove javne infrastrukture.
V prihodnjem
infrastrukture.

obračunskem

obdobju

izvajalec

ne

načrtuje

stroškov

javne

Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane
količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v
prihodnjem obračunskem obdobju in je oblikovana na kg opravljene storitve.
V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki so vključeni le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev
javne službe. Predračunska cena opravljanja storitev javne službe je prikazana v
spodnji tabeli.
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Tabela 7: Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov obdelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v prihodnjem obdobju
3.540.000

Količina odpadkov (kg)

1
ZBIRANJE DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
(brez biološko razgr. kuh.
odp. in zel. vrtnega odp.)
€/leto

€/kg

1.710.000
2
OBDELAVA DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
€/leto

€/kg

513.000
3
ODLAGANJE OSTANKOV
PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODP.
€/leto

€/kg

3.540.000

SKUPAJ (1+2+3)

€/leto

€/kg

Amortizacija javne infrastrukture

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Vzdrževanje javne infrastrukture

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Najem javne infrastrukture

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

A: SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFR.

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

3.540.000

Količina odpadkov (kg)

1
ZBIRANJE DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
(brez biološko razgr. kuh.
odp. in zel. vrtnega odp.)
€/leto

€/kg

1.710.000
2
OBDELAVA DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
€/leto

€/kg

513.000
3
ODLAGANJE OSTANKOV
PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODP.
€/leto

€/kg

3.540.000

SKUPAJ (1+2+3)

€/leto

€/kg

Stroški energije

143.218,63

0,04046

0,00

0,00000

0,00

0,00000

143.218,63

0,04046

Drugi stroški materiala

31.412,56

0,00887

0,00

0,00000

0,00

0,00000

31.412,56

0,00887

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA

174.631,19

0,04933

0,00

0,00000

0,00

0,00000

174.631,19

0,04933

Stroški prevoznih storitev

16.434,92

0,00464

0,00

0,00000

0,00

0,00000

16.434,92

0,00464

Stroški drugih storitev

93.509,05

0,02641

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

327.281,44

0,09245

NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV

109.943,98

0,03106

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

343.716,37

0,09710

STROŠKI DELA

348.533,74

0,09846

0,00

0,00000

0,00

0,00000

348.533,74

0,09846

Stroški amortizacije osn.sredst.

66.792,18

0,01887

0,00

0,00000

0,00

0,00000

66.792,18

0,01887

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

29.307,60

0,00828

0,00

0,00000

0,00

0,00000

29.307,60

0,00828

Stroški financiranja

13.763,24

0,00389

0,00

0,00000

0,00

0,00000

13.763,24

0,00389

DRUGI STROŠKI

109.863,02

0,03103

0,00

0,00000

0,00

0,00000

109.863,02

0,03103

SPLOŠNI STROŠKI

56.915,03

0,01608

0,00

0,00000

0,00

0,00000

56.915,03

0,01608

DONOS

9.715,23

0,00274

0,00

0,00000

0,00

0,00000

9.715,23

0,00274

B: SKUPAJ STROŠKI STORITEV

809.602,19

0,22870

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

1.043.374,58

0,29474

A+B: SKUPAJ

809.602,19

0,22870

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

1.043.374,58

0,29474
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850.000

Količina odpadkov (kg)

4
ZBIRANJE BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVIH
KUHINJSKIH ODPADKOV
IN ZELENEGA VRTNEGA
ODPADA
€/leto

€/kg

Amortizacija javne infrastrukture

0,00

0,00000

Vzdrževanje javne infrastrukture

0,00

0,00000

Najem javne infrastrukture

0,00

0,00000

A: SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFR.

0,00

0,00000

850.000

Količina odpadkov (kg)

4
ZBIRANJE BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVIH
KUHINJSKIH ODPADKOV
IN ZELENEGA VRTNEGA
ODPADA
€/leto

€/kg

Stroški energije

7.819,30

0,00920

Drugi stroški materiala

549,76

0,00065

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA

8.369,05

0,00985

Stroški prevoznih storitev

0,00

0,00000

Stroški drugih storitev

7.539,51

0,00887

NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV

7.539,51

0,00887

STROŠKI DELA

20.885,82

0,02457

Stroški amortizacije osn.sredst.

4.363,69

0,00513

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

3.283,81

0,00386

Stroški financiranja

613,57

0,00072

DRUGI STROŠKI

8.261,07

0,00972

SPLOŠNI STROŠKI

3.215,09

0,00378

DONOS

814,82

0,00096

B: SKUPAJ STROŠKI STORITEV

49.085,36

0,05775

Uredba določa, da izvajalec ceno javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
izraženo v EUR/kg, zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer
tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju
zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike, glede na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
5.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter
po občinah in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega
standarda št. 35

Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na končne nosilce oziroma
dejavnosti.
Določene vrste stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na
podlagi naslednjih sodil:
• stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja
vozil itd.) se razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno
dejavnost oz. število delovnih ur,
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•

za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi, po podobnem principu.

6. ZAKLJUČEK
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot ponudnik v postopku izbire izvajalca obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, kot prilogo ponudbe prilagamo ta elaborat.

Pripravila:
• Franc Knaus, ekon.
• Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol.

Rudolf Horvat,
Saubermacher Slovenija d.o.o.
Direktor

Robert Čajić
Saubermacher Slovenija d.o.o.
prokurist

Franc Cipot,
CEROP d.o.o.
Direktor
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CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
OBMOČJE:
OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:
UPORABNIKI:

OBČINA CERKVENJAK, BENEDIKT, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA V SLOV. GORICAH

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE:

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ul. Matije Gubca 2, 9000 M.Sobota
CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci

GOSPODARSTVO - Pravne osebe

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
(brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada)
V: Volumen posode (liter) 80 (vreča)
A
ZBIR: Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l)

B

C=A*B*V

120

240

500

660

770

1100

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

C=A*B*V

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura

0,30270

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Storitev

0,30270

0,22870

5,5382

8,3073

16,6147

34,6139

45,6904

53,3054

76,1506

0,22870

5,5382

8,3073

16,6147

34,6139

45,6904

53,3054

76,1506

SKUPAJ ZBIR
OBD: Obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l)

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura

0,17516

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Storitev

0,17516

0,09200

1,2892

1,9338

3,8676

8,0575

10,6359

12,4085

17,7265

0,09200

1,2892

1,9338

3,8676

8,0575

10,6359

12,4085

17,7265

SKUPAJ OBD
ODL: Odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov

Sodilo (kg/l)

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura

0,05255

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Storitev

0,05255

0,14903

0,6265

0,9398

1,8795

3,9157

5,1687

6,0301

8,6145

0,14903

0,6265

0,9398

1,8795

3,9157

5,1687

6,0301

8,6145

7,4539

11,1809

22,3618

46,5871

61,4949

71,7441

102,4916

SKUPAJ ODL

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco
Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!
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odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

A
BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp.
in zelenega vrtnega odpada

Sodilo (kg/l)

V: Volumen posode (liter)
120
B
C=A*B*V

240
C=A*B*V

500
C=A*B*V

660
C=A*B*V

770
C=A*B*V

1100
C=A*B*V

Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura

0,50527

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Storitev

0,50527

0,05775

3,5013

7,0027

14,5889

19,2574

22,4670

32,0957

SKUPAJ BIO

0,05775

3,5013

7,0027

14,5889

19,2574

22,4670

32,0957

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco
Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

32

odvozov na leto!

Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani Občinskega sveta Občine Lenart na 17. seji dne 21. 12. 2017 .
Cenik je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).
Pripravila: Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol. in Franc Knaus, ekon.
Murska Sobota,

Saubermacher Slovenija d.o.o.

CEROP d.o.o.

Rudolf Horvat, univ.dipl.prav.

Robert Čajić

Direktor

Prokurist

Franc Cipot
Direktor
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1. UVOD
Pri vsaki dejavnosti, ki jo izvaja človek v naravnem ali urbaniziranem
okolju nastajajo odpadki, predvsem kot negativen produkt njegovega
načina življenja in dela. Žal pa ti odpadki predstavljajo velik delež pri
onesnaževanju ter razvrednotenju našega skupnega bivalnega in
delovnega okolja.
Da bi se okolje obvarovalo pred vedno bolj škodljivimi vplivi nastajajočih
odpadkov, tudi zaradi posledic intenzivne urbanizacije in industrializacije
družbe, je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje
problematike odpadkov, z njihovim organiziranim zbiranjem, obdelavo,
predelavo ter varnim končnim odstranjevanjem.
Osnovo učinkovitega sistema gospodarjenja z odpadki predstavljajo
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in naprave, objekti, oprema ter
strokovno usposobljeni kadri, ki takšno ravnanje omogočajo oz. izvajajo.
Spoznanje, da je potrebno območje Občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, varovati in obvarovati pred vsemi nezaželenimi vplivi, tudi vplivi
nastajajočih odpadkov ter spoznanje, da so naravne dobrine v omejenih
količinah in jih je možno nadomestiti tudi z obdelanimi ter predelanimi
odpadki, je vodilo pristojne v navedenih občinah, da so se odločili za
nadgradnjo obstoječega sistema zbiranja komunalnih odpadkov in v
Uradnem listu Republike Slovenije št. 24/2016, z dne 01. 04. 2016 ter na
spletnih straneh občin, objavili javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju: javne službe), na območju občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v
Slovenskih goricah (v nadaljevanju: območje izvajanja javnih služb).
Na javni razpis sta se skupaj prijavili družbi Saubermacher Slovenija
d.o.o. in Javno podjetje CERO Puconci d.o.o., katerima je bila s strani
naročnikov – občin, v prvi fazi javnega razpisa priznana usposobljenost za
sodelovanje v nadaljevanju postopka podelitve predmetne koncesije.
Sestavni del ponudbene dokumentacije končne ponudbe je tudi Program
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občin Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti
Jurij v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: Program), ki je pripravljen v
skladu z določili javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter 23. člena
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list, RS, št. 21/2001).
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2. PODATKI O PONUDNIKU
Na javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javnih služb,
nastopata v skupni ponudbi, kot:
- vodilni ponudnik:
-

naziv:
naslov:
matična številka:
davčna številka:
zakoniti zastopniki:

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
5432391000
SI 75433737
Rudolf Horvat in Thomas Reischl, direktorja in
Robert Čajić, prokurist

in
- so-ponudnik:
- naziv:
-

naslov:
matična številka:
davčna številka:
zakoniti zastopnik:

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. (kratko: CEROP d.o.o.)
Vaneča 81b, 9201 Puconci
3356655000
SI 67396704
Franc Cipot, direktor
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3. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO
STORITVE JAVNIH SLUŽB
Območje izvajanja javnih služb obsega celotno območje Občin Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti
Jurij v Slovenskih goricah, z naslednjimi podatki:
Tabela 1: Podatki o območju izvajanja javnih služb

Občina

Velikost

Število

Število
gospodinjstev

2

Število
naselij

km2

prebivalcev1

Benedikt

24,1

2.491

829

13

Cerkvenjak

24,5

2.044

749

15

Lenart

62,1

8.275

2.862

22

Sveta Ana

37,2

2.319

760

12

25,9

2.054

724

8

30,7

2.076

701

8

204,5

19.259

6.625

78

Sveta Trojica v
Slov. goricah
Sveti Jurij v
Slov. goricah
SKUPAJ

Slika 1: Območje izvajanja javnih služb
1
2

Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 01. 01.2016
Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 01. 01.2015
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4. CELOTNA KOLIČINA KOMUNALNIH ODPADKOV, KI NASTAJAJO
NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB IN KOLIČINE POSAMEZNIH
LOČENIH TER NEVARNIH FRAKCIJ
V letu 2017, se na območju izvajanja javnih služb, v okviru izvajanja javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, načrtuje, da bodo prevzete količine
odpadkov, kot je opisano v spodnji tabeli:
Tabela 2: Podatki o načrtovanih prevzetih komunalnih odpadkih v letu
2017

Zap. št.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Vrsta odpadka
NENEVARNE FRAKCIJE
Mešana embalaža
Papirna embalaža
Steklena embalaža
NEVARNE FRAKCIJE
Nevarni odpadki
KOSOVNI ODPADKI
Kosovni odpadki
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Mešani komunalni odpadki
OSTALE LOČENO ZBRANE FRAKCIJE
Ostale ločeno zbrane frakcije
BIOLOŠKI ODPADKI
Biološki odpadki
SKUPAJ
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Količina
(v kg)
162.260
760.000
500.000
390.000
10.000
10.000
350.000
350.000
1.360.000
1.360.000
170.000
170.000
850.000
815.000
4.390.000

5. ZBIRALNICE LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ TER ZBIRNI CENTER
5.1. Zbiralnice ločenih frakcij
Zbiralnica ločenih frakcij je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit in za
ločeno zbiranje ter začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij
opremljen prostor, kjer povzročitelji ločenih frakcij izvajalcu javne službe
prepuščajo te frakcije.
Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij ni predvideno.

5.2. Zbiralnica nevarnih frakcij
Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno
zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji
komunalnih odpadkov izvajalcu te frakcije oddajajo in prepuščajo.
Zbiralnica nevarnih frakcij se nahaja v sklopu Centra za ravnanje z
odpadki družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., Sp. Porčič 4a, 2230
Lenart.

5.3. Zbirni center
Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno
zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji
komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te
frakcije, kosovne odpadke ter nevarne frakcije.
Zbirni center se nahaja v sklopu Centra za ravnanje z odpadki družbe
Saubermacher Slovenija d.o.o., Sp. Porčič 4a, 2230 Lenart (slika 2).
Opremo zbirnega centra sestavljajo kontejnerji in zabojniki za zbiranje
posameznih frakcij odpadkov ter kontejner za zbiranje odpadkov za
ponovno uporabo (slika 3). Pred vsakim kontejnerjem mora biti tabla, ki
označuje vrsto frakcije, kateri je namenjen določen kontejner (slika 2).
Zbirni center je vpisan v evidenco gospodarske javne infrastrukture.
Zbirni center je odprt vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro (enkrat na
teden med 7.00 in 17.00 uro) ter ob sobotah med 7.00 in 12.00 uro.
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Slika 2: Zbirni center Lenart.

Slika 3: Kontejner za uporabne predmete in tekstil.
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6. PREVZEMANJE NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, ki po vnaprej
dogovorjenem urniku kroži po naseljenih območjih, in je urejeno za
prevzemanje nevarnih frakcij. Premična zbiralnica je tudi ustrezno
opremljen prostor v naseljenem območju, ki se ga za krajši čas po
vnaprej dogovorjenem urniku uredi v začasno zbiralnico nevarnih frakcij.
Lokacije za zbiranje nevarnih frakcij s pomočjo premične zbiralnice:
Občina Benedikt:

-

Drvanja
Trstenik
Ihova
Trotkova
Benedikt

pri
pri
pri
pri
pri

zbiralnici
zbiralnici
zbiralnici
zbiralnici
občini

mleka
mleka
mleka
mleka

Rajšp
Senekovič
Ješovnik
Geratič

Občina Cerkvenjak:

- Smolinci
- Cerkvenjak
- Brengova

pri trgovini Ploj
pri kmetijski zadrugi
pri križišču Mohorič

Občina Lenart:

- Selce
- Voličina
- Lenart

pri bencinski črpalki
pri avtobusni postaji
pri gasilskem domu

Občina Sveta Ana:

- Lokavec
- Sveta Ana

pri avtobusni postaji
pri gasilskem domu

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah:
- Osek
- Sveta Trojica
- Gočova

pri gasilskem domu
pri kulturnem domu
pri gasilskem domu

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah:
- Jurovski dol
- Sp. Gasteraj
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pri kmetijski zadrugi
pri trgovini Rokavec

Slika 4: Vozilo – premična zbiralnica nevarnih odpadkov.
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico se organizira na
prevzemnih mestih, ki so skupna za več gospodinjstev. Prevzemanje se
organizira na način, da je na prevzemnem mestu postavljena premična
zbiralnica, vozilo s cerado (slika 4), ki ima dovoljenje za prevoz nevarnih
snovi, odpadke pa prevzema strokovno usposobljena oseba (prevzemnik
odpadkov). Postanek na posamezni lokaciji je minimalno 1 uro.
Na premični zbiralnici so zabojniki in sodi za zbiranje posameznih vrst
nevarnih odpadkov. Prevzemnik odpadke zbira ločeno glede na
posamezne vrste, jih stehta, zapiše v evidenco ter odloži v namenske
zabojnike oz. sode. Po prevzemanju se nevarne odpadke odpelje v
skladišče nevarnih odpadkov v Center za ravnanje z odpadki družbe
Saubermacher Slovenija d.o.o., v Sp. Porčiču.
O času, načinu in lokacijah zbiranja nevarnih odpadkov bodo povzročitelji
obveščeni v pisni obliki najmanj 14 dni pred začetkom zbiranja.
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7. TIP IN OZNAKA ZABOJNIKOV ZA POSAMEZNE LOČENE ALI
NEVARNE FRAKCIJE TER OZNAČBA ZBIRALNIC IN ZBIRNIH
CENTROV
7.1. Tip in oznaka zabojnikov za zbiranje posamezne ločene
frakcije
7.1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih

Vrste odpadkov

Klas.
številka

- mešani komunalni odpadki

20 03 01

- papir in karton
- papirna in kartonska embalaža

20 01 01
15 01 01

-

15
15
15
15

plastična embalaža
kovinska embalaža
sestavljena embalaža
mešana embalaža

- steklo
- steklena embalaža

01
01
01
01

02
04
05
06

20 01 02
15 01 07

- biorazgradljivi kuhinjski
odpadki
- biorazgradljivi odpadki

20 01 08
20 02 01

- kosovni odpadki

20 03 07

12

Embalaža za zbiranje
Vrsta in
volumen
vrečka 80 l
posoda 120 l
posoda 240 l
posoda 660 l
posoda 770 l
posoda 1100 l
vrečka 50 l
posoda 240 l
posoda 660 l
posoda 770 l
posoda 1100 l
vrečka 110 l
posoda 240 l
posoda 660 l
posoda 770 l
posoda 1100 l
posoda 120 l
posoda 240 l
posoda 660 l
posoda 770 l
posoda 1100 l
posoda 120 l
posoda 240 l
posoda 660 l
posoda 770 l
posoda 1100 l
kontejner 5m3
specialno
vozilo

Slika

slika 5

slika 6

slika 7

slika 8

slika 9

slika 10

V primeru večjih količin zgoraj navedenih odpadkov, se lahko le-ti zbirajo
tudi v kontejnerjih volumnov 5-10 m3 ter kotalnih prekucnikov, volumnov
do 30 in več m3.

Slika 5: Namenska embalaža za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Slika 6: Namenska embalaža za zbiranje papirja in papirne embalaže.

Slika 7: Namenska embalaža za zbiranje plastične, kovinske, sestavljene
in mešane embalaže.
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Slika 8: Namenska embalaža za zbiranje steklene embalaže.

Slika 9: Namenska embalaža za zbiranje biorazgradljivih odpadkov.

Slika 10: Namenska embalaža in specialno vozilo za zbiranje kosovnih
odpadkov.
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7.1.2. Zbiranje nevarnih frakcij s pomočjo premične zbiralnice
nevarnih frakcij

Vrste odpadkov

Klas.
številka

Embalaža za zbiranje
Vrsta in
volumen

Slika

- topila

20 01 13*

Sodček 35 l

11

- kisline

20 01 14*

Sodček 35 l

11

- alkalije

20 01 15*

Sodček 35 l

11

- fotokemikalije

20 01 17*

Sodček 35 l

11

- pesticidi

20 01 19*

Zabojnik 120 l

12

- fluorescenčne cevi

20 01 21*

Zabojnik 120 l

12

- barve, tiskarske barve, lepila
in smole

20 01 27*

Zabojnik 120 l

12

- čistila (detergenti)

20 01 29*

Zabojnik 120 l

12

- olja in maščobe

20 01 26*

Sod 120 l

13

- citotoksična in citostatična
zdravila

20 01 31*

Zaboj 50 l

14

- baterije

20 01 33*

Zaboj 25 l

15

- akumulatorji

20 01 33*

Zaboj 200 l

16

- elektronska oprema, ki
vsebuje nevarne snovi

20 01 35*

Zaboj 200 l

16

15

Slika 11: Sodček 35 l.

Slika 12: Zabojnik 120 l.

Slika 13: Sod 120 l.

Slika 14: Zaboj 50 l.

Slika 15: Zaboj 25 l.

Slika 16: Škatla 200 l.
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7.1.3. Zbiranje komunalnih odpadkov v zbirnem centru

Klas.
številka

Vrste odpadkov
Snovi, neprimerne za uživanje ali
nadaljnjo predelavo (svinjske kože)
Papirna in kartonska embalaža
Papir in karton
Plastična embalaža
Sestavljena embalaža
Kovinska embalaža
Mešana embalaža
Lesena embalaža
Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi
Steklena embalaža
Steklo
Izrabljene gume
Mešanice betona, opek, ploščic in
keramike
Embalaža iz tekstila
Oblačila
Tekstil
Zavržena oprema, ki vsebuje
klorofluoroogljike – hladilno
zamrzovalna oprema
Zavržena električna in elektronska
oprema – računalniki, TV, radio
Zavržena električna in elektronska
oprema – veliki gospodinjski
aparati
Zavržena električna in elektronska
oprema – mali gospodinjski aparati
Les, ki vsebuje nevarne snovi
Plastika
Kovine
Biorazgradljivi odpadki (zeleni rez)
Mešani komunalni odpadki (samo
plenice)
Kosovni odpadki

17

02 02 03

Embalaža za zbiranje
Vrsta in
volumen

Slika

Sodček 35 l

11

Kontejner 5 m3

17

Kontejner 5 m3

17

Kontejner 5 m3

17

Kontejner 5 m3

17

Kontejner 5 m3

17

17 01 07

Kontejner 5 m3

17

15 01 09
20 01 10
20 01 11

Kontejner

20 01 23*

Kontejner 5 m3

17

20 01 35*

Kontejner 5 m3

17

20 01 36

Kontejner 5 m3

17

20 01 36

Kontejner 5 m3

17

20
20
20
20

Kontejner
Kontejner
Kontejner
Kontejner

m3
m3
m3
m3

17
17
17
17

20 03 01

Zabojnik 1100 l

18

20 03 07

Kontejner 5 m3

17

15
20
15
15
15
15
15
20
15
20
16

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
02

01
01
02
05
04
06
03
38
07
02
03

37*
39
40
01

3

5
5
5
5

V zbirnem centru zbiramo tudi:
-

bitumenske mešanice (17 03 02),
gradbene materiale, ki vsebujejo azbest (17 06 05),
odpadke s tržnic (20 03 02),
odpadke iz čiščenja cest (20 03 03)…

V zbirnem centru lahko zbiramo tudi druge vrste odpadkov, na podlagi
dogovora med Občinami ter izvajalcem javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov.

Slika 17: Kontejner.

Slika 18: Zabojnik 1100 l.

7.1.4. Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnici nevarnih frakcij

Vrste odpadkov

Klas.
številka

Embalaža za zbiranje
Vrsta in
volumen

Slika

- topila

20 01 13*

Sodček 35 l

11

- kisline

20 01 14*

Sodček 35 l

11

- alkalije

20 01 15*

Sodček 35 l

11

- fotokemikalije

20 01 17*

Sodček 35 l

11

- pesticidi

20 01 19*

Zabojnik 120 l

12

- fluorescenčne cevi

20 01 21*

Zabojnik 120 l

12

- barve, tiskarske barve, lepila
in smole

20 01 27*

Zabojnik 120 l

12

18

- čistila (detergenti)

20 01 29*

Zabojnik 120 l

12

- olja in maščobe

20 01 26*

Sod 120 l

13

- citotoksična in citostatična
zdravila

20 01 31*

Zaboj 50 l

14

- baterije

20 01 33*

Zaboj 25 l

15

- akumulatorji

20 01 33*

Zaboj 200 l

16

- elektronska oprema, ki
vsebuje nevarne snovi

20 01 35*

Zaboj 200 l
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7.2. Označba zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra
7.2.1. Zbiralnice ločenih frakcij
Zbiralnice ločenih frakcij ne bodo vzpostavljene.
7.2.2. Zbirni center
Zbirni center se označuje po krajevnem imenu postavitve : Zbirni center
Lenart.
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8. POGOSTOST PREVZEMANJA ODPADKOV NA PREVZEMNIH MESTIH, V
ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ IN ZBIRNEM CENTRU
8.1. Pogostost prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih

Vrste odpadkov
-

mešani komunalni odpadki
papir in karton
papirna in kartonska embalaža
plastična embalaža
kovinska embalaža
sestavljena embalaža
mešana embalaža
steklo
steklena embalaža
biorazgradljivi kuhinjski
odpadki
- biorazgradljivi odpadki
- kosovni odpadki

Klas.
številka
20
20
15
15
15
15
15
20
20

03
01
01
01
01
01
01
01
02

01
01
01
02
04
05
06
08
01

Število
odvozov
na leto
13

na štiri tedne

13

na štiri tedne

13

na štiri tedne

6

na osem
tednov

20 01 08
20 02 01

32

20 03 07

1

Frekvence
odvozov

Termini zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže, plastične, kovinske, sestavljene in mešane
embalaže, biorazgradljivih in kosovnih odpadkov bodo objavljeni na t.i.
koledarju odvozov, ki ga vsako gospodinjstvo prejme do 31. 12., za
naslednje koledarsko leto, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe
Saubermacher Slovenija d.o.o.
8.2. Pogostost prevzemanja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij
Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij ni predvideno.

8.3. Pogostost prevzemanja frakcij v zbirnem centru
Zbirni center v Lenartu je odprt vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro
(enkrat na teden med 7.00 in 17.00 uro) ter ob sobotah med 7.00 in
12.00 uro.
Odpiralni časi zbiranja odpadkov v zbirnem centru bodo objavljeni na t.i.
koledarju odvozov, ki ga vsako gospodinjstvo prejme do 31. 12., za
naslednje koledarsko leto, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe
Saubermacher Slovenija d.o.o.
20

8.4. Pogostost prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico
nevarnih frakcij
Nevarne frakcije bomo na lokacijah, ki so določene v poglavju 6., tega
Programa, bomo prevzemali 1 – krat letno, s pomočjo premične zbiralnice
nevarnih frakcij (slika 4).
Postanek na posamezni lokaciji je minimalno 1 uro.
Termini zbiranja nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij
bodo objavljeni na t.i. koledarju odvozov, ki ga vsako gospodinjstvo
prejme do 31. 12., za naslednje koledarsko leto, objavljeni pa bodo tudi
na spletni strani družbe Saubermacher Slovenija d.o.o.
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9. PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV IN OPREME, KI SE UPORABLJA V
GOSPODINJSTVU TER VSEBUJE NEVARNE SNOVI, NA PREVZEMNIH
MESTIH

9.1. Prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih
Kosovne odpadke bomo prevzemali 1 – krat letno, v okviru zbiralne akcije,
na prevzemnih mestih pri povzročiteljih odpadkov, ki so ista, kot
prevzemna mesta za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
Termini zbiranja kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih bodo
objavljeni na t.i. koledarju odvozov, ki ga vsako gospodinjstvo prejme do
31. 12., za naslednje koledarsko leto, objavljeni pa bodo tudi na spletni
strani družbe Saubermacher Slovenija d.o.o.

9.2. Prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu ter
vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih
Opremo, ki se uporablja v gospodinjstvu ter vsebuje nevarne snovi bomo
prevzemali na prevzemnih mestih, na dva načina :
- v okviru zbiranja nevarnih frakcij, s premično zbiralnica nevarnih frakcij
(manjša oprema) in
- v okviru zbiranja kosovnih odpadkov (večja oprema).
Osebje, ki bo prevzemalo opremo, ki se uporablja v gospodinjstvu ter
vsebuje nevarne snovi, bo imelo vsa potrebna dovoljenja za zbiranje in
rokovanje z nevarnimi snovmi (ADR).
Za vse prevzete količine opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu ter
vsebuje nevarne snovi, bomo zagotovili ugotavljanje in evidentiranje
sestave ter količine teh odpadkov.
Termini zbiranja nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in
kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih bodo objavljeni na t.i. koledarju
odvozov, ki ga vsako gospodinjstvo prejme do 31. 12., za naslednje
koledarsko leto, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani družbe
Saubermacher Slovenija d.o.o.
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10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ZABOJNIKOV TER UKREPI ZA
PREPREČEVANJE ONESNAŽENJA OKOLJA V ZBIRALNICAH IN
ZBIRNIH CENTRIH

10.1. Vzdrževanje in čiščenje zabojnikov
Zabojnike za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, ki se zbirajo
na prevzemnih mestih (mešani komunalnih odpadki, papir, biološki
odpadki, steklo), vzdržujejo povzročitelji odpadkov, ki tudi skrbijo za
njihovo čistočo.
Izvajalec javne službe 2 – krat letno izvede pranje zabojnikov za zbiranje
bioloških odpadkov, s specialnim vozilom (slika 19). O terminih pranja
bodo imetniki teh zabojnikov obveščeni vsaj 14 dni pred njihovim
pranjem.
V primeru poškodbe zabojnika ob njegovem praznjenju ali pranju, bo
izvajalec javne službe le-tega zamenjal z zabojnikom enakega volumna in
tipa, ki bo skladen za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov po
tem Programu.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe zabojnika za
zbiranje odpadkov, bo izvajalec na svoje stroške popravil poškodbe oz.
zagotovil drugi zabojnik, ki bo skladen za zbiranje posameznih vrst
komunalnih odpadkov po tem Programu.
V primeru, da pride do poškodbe zabojnika po krivdi povzročitelja, si je leta dolžan na svoje stroške zagotoviti drugi zabojnik, ki bo skladen za
zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov po tem Programu.
Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki
zagotavljajo praznjenje embalaže za zbiranje odpadkov, nalaganje
odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter
raztresanja oz. razlitja odpadkov.
Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta
oziroma mesta praznjenja embalaže in nalaganja odpadkov ali njihove
okolice, bo izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov na svoje stroške
zagotovil odstranitev teh odpadkov ter očistil onesnažene površine.

23

Slika 19: Vozilo za pranje zabojnikov za zbiranje odpadkov.

10.2. Vzdrževanje in čiščenje zabojnikov v zbiralnicah ločenih
frakcij
Ker zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij ni
predvideno, ne bodo postavljeni zabojniki, zato čiščenja ne bo.

10.3. Vzdrževanje in čiščenje kontejnerjev ter ukrepi za
preprečevanje onesnaženja okolja v zbirnih centrih
Ob vsakem praznjenju kontejnerjev in zabojnikov v zbirnem centru bomo
zagotovili, da bo zbirni center ostal čist, kontejnerji in zabojniki pa
postavljeni na svoja mesta.
V primeru, da pride do onesnaženja kontejnerjev in zabojnikov, bomo le –
te očistili.
Prav tako bomo očistili zbirni center, v kolikor pride do njegovega
onesnaženja.
V primeru, da pride do poškodbe kontejnerja ali zabojnika in več ne bi bil
uporabljiv, bomo le – tega zamenjali z drugim.
Enkrat letno bomo opravili pranje kontejnerjev (v kolikor jih ne bomo
zamenjali z drugimi ).
Kot ukrepe za preprečevanje onesnaženja okolja v zbirnem centru, bomo
povzročitelje informirali o pravilnem odlaganju posameznih frakcij v
namenske kontejnerje in zabojnike.
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11. REDNO OBVEŠČANJE IN DRUGI NAČINI SEZNANJANJA
POVZROČITELJEV KOMUNALNIH ODPADKOV O NAČINU
ZBIRANJA LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ
Osnovni namen dela z javnostjo pri ravnanju z ločenimi in nevarnimi
frakcijami je vplivanje na njihove povzročitelje, da bi s svojim ravnanjem
preprečevali nastajanje ločenih in nevarnih frakcij oz. če pa se njihovemu
nastajanju ne bodo mogli izogniti, da bodo nastale količine minimalne in
da jih bodo zbirali ločeno ter odlagali v namenske zabojnike in vrečke na
prevzemnih mestih, v kontejnerje in zabojnike ter drugo opremo v
zbirnem centru ter v premične zbiralnice nevarnih frakcij.
Občane bomo sprotno seznanjali z novostmi pri ravnanju z vsemi vrstami
odpadkov, ki jih bomo zbirali. Pri tem se bomo posluževali lokalnih
radijskih postaj, naše spletne strani in spletne strani občin, pisnih gradiv
ter osebnih kontaktov s povzročitelji odpadkov oz. uporabnikov storitev
javnih služb ter vodstva občine, še posebej pa objav v lokalnih časopisih
Ovtarjeve novice in Zrnje.
Do konca decembra vsakega leta, bomo vsem vključenim povzročiteljem
razdelili termine odvozov posameznih vrst odpadkov, ki jih bomo
prevzemali v naslednjem koledarskem letu.
Po koncu koledarskega leta bomo naročnika s poročilom seznanili o
aktivnostih v preteklem letu ter zbranih količinah posameznih vrst
odpadkov.
Povzročitelje odpadkov, ki so gospodinjstva, bomo najmanj enkrat letno
obvestili o :
- ločenem zbiranju odpadkov,
- vrstah odpadkov, ki se prepuščajo na prevzemnih mestih, v zbirnem
centru in s premično zbiralnico nevarnih frakcij,
- času in načinu zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov ter
- drugih pogojih za zbiranje odpadkov.
Vsi povzročitelji ločenih frakcij bodo lahko dobili vse potrebne informacije
z zvezi z ravnanjem z ločenimi frakcijami, po naslednjih poteh:
- telefon:
- elektronska pošta:
- splet:

02 / 620 23 00 in 02 / 620 23 01,
pisarna@saubermacher.si
www.saubermacher.si
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12. RAZVRŠČANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SORTIRNICAH
ZA IZLOČANJE LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ
Vse prevzete komunalne odpadke, bomo transportirali do Centra za
ravnanje z odpadki v Lenartu (Sp. Porčič).
V nadaljevanju bomo mešane komunalne, kosovne in biološke odpadke
transportirali v Center za ravnanje z odpadki Puconci. Iz navedenih vrst
odpadkov bodo v Centru Puconci izsortirane ločene in nevarne frakcije,
skladno s tehnologijo ravnanja z odpadki v navedenem centru.
Iz vseh ostalih frakcije odpadkov, ki bodo ostale v Centru za ravnanje z
odpadki v Lenartu, bomo prav tako izsortirali ločene in nevarne frakcije, v
nadaljevanju pa odpadke pripravili za transport v nadaljnje postopke
obdelav (npr. v balah ali v razsutem stanju).

13. PREDVIDENA PREDELAVA ALI ODSTRANJEVANJE LOČENIH
IN NEVARNIH FRAKCIJ
Vse prevzete ločene in nevarne frakcije bomo transportirali do Centra za
ravnanje z odpadki v Lenartu.
V nadaljevanju bomo ločene frakcije sortirali na sortirni liniji (razen stekla,
ki se sortira ročno) ter jih, zaradi lažjega transporta v nadaljnje postopke
obdelav in predelav, stisnili v bale.
Nevarne frakcije bomo začasno skladiščili v skladišču nevarnih odpadkov,
nato pa ob zadostnih količinah transportirali v predelavo oz. uničenje.

14. NAČIN ODDAJANJA LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ, KI SO
ODPADNA EMBALAŽA, DRUŽBI ZA RAVNANJE Z ODPADNO
EMBALAŽO IN KOLIČINE TE EMBALAŽE
Vse prevzete ločene frakcije in odpadno embalažo, bomo predajali
družbam za ravnanje z odpadno embalažo, skladno s podpisanimi
pogodbami, nevarne frakcije pa glede na vrsto in prevzemnika za
predelavo oz. uničenje.
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