
Odgovori na  vprašanja ponudnikov v postopku: 

Vprašanje: Z dnem 18.04.2016 je Direktiva 2014/23/EU stopila v neposredno uporabo tudi v 

slovenskem pravnem redu. Ali bo in kako bo pravno varstvo zagotovljeno v skladu z 

navedeno Direktivo? 

Odgovor 
Direktiva ni neposredno uporabljiva, ampak jo mora država implementirati v svojo zakonodajo. Ko bo 
implementirana jo bomo upoštevali, Pravno varstvo je zagotovljeno po veljavnih predpisih. 

 

 

Vprašanje: Dne, 13.04.2016 smo  vam postavili vprašanje v zvezi s količinami zbranih 

komunalnih odpadkov v vseh občinah za leto 2014 in po možnosti tudi za 2015. Če pravilno 

sklepamo ste navedli skupne količine zbranih komunalnih odpadkov za leto 2014. Obenem ste 

nas napotili, da si pridobimo »količine iz evidenčnih listov in so objavljene na Statističnem 

uradu«. Po nam znanih virih do teh podatkov mi ne moremo dostopati. Vpogleda iz 

evidenčnih listov namreč nima nihče drug kot le obstoječi izvajalec, s čimer so ostali 

ponudniki v neenakopravnem položaju. Elaborat za 2015 bi morale občine od obstoječega IJS 

prejeti najkasneje 31.3.2015. Torej morajo s temi podatki že razpolagati. Zato vas kot 

naročnika pozivamo za dopolnitev prvotnega odgovora še s podatki za leto 2015.  

 

Odgovor 

 
  A B C 

D=A+B+

C 

 
UE LENART - 2015 

Zbrano s 

smetarskim

i vozili 

Plačljiv

o v ZC 

Zbrano s 

kontejnerskim

i odvozi SKUPAJ 

Klasifik. 

št. Naziv odpadka kg 

kg kg kg 

15 01 01 

papir in karton 476.200     476.200 20 01 01 

15 01 02 - 

15 01 06 

mešana embalaža 670.340     670.340 20 01 39 

15 01 07 

steklo 326.820     326.820 20 01 02 

20 01 08 biološko razgradljivi 

odpadki 821.370 24.000 51.980 897.350 20 02 01 

20 03 01 

mešani komunalni 

odpadki 1.337.900 6.560 451.610 1.796.070 

20 03 07 kosovni odpadki 303.520   62.640 366.160 



xx xx xx, 

xx xx xx* 

ostale ločeno zbrane 

frakcije (Zbirni center) 82.700 26.940   109.640 

xx xx xx* 

akcija nevarnih 

odpadkov 6.610     6.610 

 
SKUPAJ 4.025.460 57.500 566.230 4.649.190 

 

Pojasnila: 

Stolpec A: Zbrane količine (s smetarskimi vozili, v zbiralnih akcijah in v zbirnem centru), ki 

se upoštevajo pri preračunu cene na volumen posode (elaborat) 

Stolpec B: Količine za katere je povzročitelj plačal njihovo ravnanje ob oddaji odpadka 

Stolpec C: Količine zbrane s kontejnerskimi odvozi (t.i. »zaključene pošiljke«) 

 

 


