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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum:  13. 12. 2017 

 
 
 
 
 

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 39/10  in MUV št. 23/2012) 
 

sklicujem 
 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 

 sredo, 20. decembra 2017, ob 16. uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. 
 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje  
3. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana - 

skrajšan postopek 
4. Postopek podelitve koncesije za ravnanje z odpadki 
5. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana 
6. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter Programa ravnanja z ločeno 
zbranimi frakcijami na območju Občine Sveta Ana 

7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni  denarni 
pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana 

8. Predlog Sklepa o stanovanjski najemnini  
9. Predlog sklepa o določitvi cen programov vrtca v Občini Sveta Ana  
10. Pobude in vprašanja  

 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo!  
 

 
 Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 
 
 
 
K točki 1 
Dnevni red po predlogu 
K točki  2 
Gradivo je priloženo 
K točki  3 
Gradivo je priloženo.  
K točki 4 
Gradivo je priloženo. 
K točki 5 
Gradivo je priloženo.  
K točki 6 
Gradivo je priloženo. 
K točki 7 
Gradivo je priloženo.  
K točki 8 
Gradivo je priloženo. 
K točki 9 
Gradivo je priloženo.  
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OBČINA SVETA ANA         
           Občinski svet 
 
 
Številka: 03202-001/2014 
Datum:  19. 10. 2017                                         
 

 
ZAPISNIK 

 
16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,  

KI JE BILA 18. oktobra 2017 
 
 

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. 
 
Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK. 
 
Prisotni člani OS:  
Drago Ruhitel, Breda Špindler, Katica Bauman, Roman Režonja, Suzana Rejak Breznik, 
Drago Weinhandl, Mirko Šenveter in Karl Škrlec. 
 
Opravičeno odsotni člani OS: Feliks Berič 
Neopravičeno odsotni člani OS: / 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica 
občinske uprave, Irena Golob, Stanka Ferš in Anita Rojko (pridruži se ob 
17.00 uri), Boris Mlakar, ravnatelj OŠ Sveta Ana pri točki 6, predstavnik 
družbe A1 pri točki 8. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti osem (8) svetnikov. 
 
K točki 1 
 
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje:  

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje  
3. Predlog Pravil za izvolitev predstavnika občine Sveta Ana v volilno telo za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
4. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev  

kandidata  za člana Državnega sveta 
5. Obravnava Elaborata gospodarske javne službe s pitno vodo za leto 2017 v Občini 

Sveta Ana 

6. Predlog sistemizacije delovnih mest za področje  predšolske vzgoje v Osnovni 
šoli Sveta Ana za šolsko leto 2017/2018 

7. Pobude in vprašanja  
8. Razno 
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O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
 
Sklep št. 135 
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 
39/10 in MUV 23/12) se potrdi predlagani  dnevni  red.  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.  
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 2 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 15. REDNE SEJE  
   
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
O zapisniku 16. redne seje in sprejetih sklepih, ni razpravljal nihče, zato je župan dal na 
glasovanje predlog sklepa.  
  
Sklep št. 136 
Občinski svet je potrdil sklepe 15. redne seje, z dne 20. 9. 2017, Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 3 
PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKA OBČINE SVETA ANA V VOLILNO 
TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA 
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal 
Direktorici občinske uprave Renata Trajbar Kurbus.       
 
O predlogu pravil ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa.  
 
Sklep št. 137 
Na podlagi 14. in 15. Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/1992, 11/2003 - skl. 
US, 73/2003 - odl. US, 76/2005, 94/2007 - odl. US, 95/2009 - odl. US, 21/2013 - ZFDO-F) in 
15.  člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) 
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme Pravila za izvolitev predstavnika Občine Sveta Ana 
v volilno telo  za volitve člana državnega sveta  ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta.   
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201992091200|RS-44|2673|2069|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003013100|RS-11|1687|463|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003072900|RS-73|11212|3567|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005081200|RS-76|8165|3386|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007101600|RS-94|12800|4709|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009112400|RS-95|12614|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300|RS-21|2814|788|O|
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K točki 4 
VOLITVE PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA 
SVETA IN ZA DOLOČITEV  KANDIDATA  ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
 
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je županu predložila seznam 
kandidatov za predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta. Oddan je bila ena 
kandidatura, katero je bilo priloženo soglasje kandidata. Kandidat je Silvo Slaček, roj. 1. 2. 
1961, Kremberk 27 a, Sveta Ana. Za kandidata za člana Državnega sveta ni bilo oddane 
kandidature.  
 
Župan predlaga, da se o kandidatu v skladu s 7. členom pravil glasuje javno. 
 
Svetnik Drago Weinhandl pove, da ne bo glasoval. 
 
Predsedujoči - župan da na glasovanje predlog, da se za predstavnika - elektorja v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta izvoli Silvo Slaček.   
 
Sklep št. 138 
Na podlagi določil  Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/1992, 11/2003 - skl. US, 
73/2003 - odl. US, 76/2005, 94/2007 - odl. US, 95/2009 - odl. US, 21/2013 - ZFDO-F), Pravil 
za izvolitev predstavnika Občine Sveta Ana v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter 
za določitev kandidata za člana državnega sveta in 15.  člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/10, 107/10 in MUV, št. 6/2014) se za predstavnika - elektorja v volilno 
telo  za volitve člana državnega sveta  izvoli Silvo Slaček, roj. 1. 2. 1961, Kremberk  27 A, 
Sveta Ana  
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. 
En svetnik ni glasoval. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K TOČKI 5 
OBRAVNAVA ELABORATA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE S PITNO VODO ZA LETO 
2017 V OBČINI SVETA ANA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in  besedo predal 
Renati Trajbar Kurbus, ki je podala podrobnejšo obrazložitev.   
 
Razpravljali so Suzana Rejak Breznik, Drago Weinhandl, Karl Škrlec in Drago Ruhitel. 
 
Župan da na glasovanje predlagan sklep.   
 
Sklep št. 139 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in 
MUV, št. 6/2014), se ne daje soglasje k povišanju cene vode in  omrežnine, kot jo predlaga 
izvajalec gospodarske javne službe v svojem  Elaboratu GJS oskrbe s pitno vodo 2017. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201992091200|RS-44|2673|2069|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003013100|RS-11|1687|463|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003072900|RS-73|11212|3567|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005081200|RS-76|8165|3386|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007101600|RS-94|12800|4709|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009112400|RS-95|12614|4128|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013031300|RS-21|2814|788|O|
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K točki 6 
PREDLOG SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST ZA PODROČJE  PREDŠOLSKE VZGOJE 
V OSNOVNI ŠOLI SVETA ANA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan Silvo Slaček je podal uvod in besedo predal 
Ireni Golob in ravnatelju OŠ Sveta Ana Borisu Mlakar.   
 
Po razpravi sta Breda Špindler in Suzana Rejak Breznik.   
 
Župan da predlagan sklep na glasovanje. 
 
Sklep št. 140 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10, MUV 06/14), določil 
Zakona o vrtcih (Ur. list RS št. 100/05, 28/08, 98/09,  36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 
ZUJF,  14/15 ZUUJFO) in določil Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti  predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/14, 47/17) se potrdi Sistemizacije  delovnih 
mest za področje predšolske vzgoje v OSNOVNI ŠOLI  SVETA ANA za šolsko leto 
2017/2018 in daje soglasje k uvedbi fleksibilnega normativa. 
 
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K točki 7 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Pri tej točki so razpravljali svetniki Suzana Rejak Breznik, Breda Špindler, Karl Škerlec, 
Drago Weinhandl,  Drago Ruhitel in Roman Režonja ter Miroslav Šenveter.  
 
Župan Silvo Slaček je na vsa vprašanja odgovoril na sami seji.  
 
 
K točki 8 
 
RAZNO 
 
Predstavnik družbe A1, Benjamin Jakob svetnike seznani s načrtom družbe, da namerava na 
območju občine postaviti komunikacijski objekt.  
 
Razpravljali sta svetnika Suzana Rejak Breznik in Karl Škrlec ter Drago Weinhandl. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 16. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan 
ob 18.30 uri sejo zaključil.  
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus  

 
 

       Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr. 
                    ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
Datum: 13. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O  
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi določil Zakona o o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010 s 
spremembami) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 

in MUV, št. 6/2014)  Občinski svet Občine Sveta Ana sprejeme Odlok o spremembi Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest, kot je predložen.  
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Predlog 

 

 
 
 

Na podlagi določil Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010 s 
spremembami) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 

in MUV, št. 6/2014)  Občinski svet Občine Sveta Ana na ……... redni seji dne 2017 sprejel 
 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O  
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI SVETA ANA 

 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 33/2009) se 
spremeni 4. člen, tako, da se črta oz. ukine javna pot - JP, pod zaporedno št. 86 Zg. Ščavnica - 
Nasova 44.  
 
Preostale zaporedne številke javnih poti se preštevilčijo. 
 

 
 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  
 
 
Številka: 37101-11/2007 
Datum: 20. december 2017 
 
 

Župan  
Občine Sveta Ana  

Silvo Slaček, dipl.ekon.,gr.inž. 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Občinski svet Občine Sveta Ana je v letu 2009 sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Sveta Ana. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 33 z dne 30. 4. 2009.  
 
V 4. členu Odloka so naštete javne poti v naseljih in med naselji, med njimi pod zap. št. 86 tudi 
javna pot, JP 704 681 Zg. Ščavnica - Nasova 44, v dolžini 254 m.  
Omenjena cesta je v privatni lasti, zato sta lastnika Urbanič Ludvik in Angela podala vlogo za 
izbris oz. ukinitev obstoječe kategorizacije.  
 
Na cesti obstaja služnost uporabe, katero lastnika priznavata in ji ne nasprotujeta, prav tako je 
pogoj za kategorizacijo soglasje lastnika, zato občinskemu svetu predlagamo, da sprejme 
predlagano spremembo odloka, kot je predložena.  
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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 

 

Številka: 35410-2/2015 
Datum:   13. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTOPEK PODELITVE  
KONCESIJE ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave  
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Občine Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Cerkvenjak in Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah so skupno izvedbe postopke podelitve koncesije za ravnanje  z 
odpadki.   
 
V Uradnem listu RS, št. 24/2016, z dne 01.04.2016 je tako bil objavljen javni razpis po 

postopku konkurenčnega dialoga 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 na območju teh občin. Izveden je bil postopek konkurenčnega dialoga v skladu s 

46. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP).  

Župani občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Cerkvenjak in 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah so za izvedbo postopka konkurenčnega dialoga imenovali 

strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki vseh  občin. Strokovna komisija je delovala 

v naslednji sestavi: predsednik Martin Breznik, člani Andreja Lorber, Renata Trajbar Kurbus, 

Srečko Aleksander Padovnik, Vito Kraner in Samo Kristl. Strokovna komisija je vodila 

postopek 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 na območju občin 

Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah in Cerkvenjak. 

 

Na javni razpis je komisija prejela dve prijavi in sicer: 

 

1. skupna prijava Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska 

Sobota in CEROP, Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., 

Vaneča 81 b, 9201 Puconci   

2. skupna prijava Snaga d.o.o., družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne 

storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor in Kostak, komunalno in 

gradbeno podjetje, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. 

 

Strokovna komisija, je po pregledu prijav ugotovila, da pogoje, določene z razpisno 

dokumentacijo za 1. fazo konkurenčnega dialoga izpolnjuje skupna prijava Saubermacher 

Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota in CEROP, Javno podjetje 

center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 b, 9201 Puconci. Prijavitelja sta v 

celoti izpolnila pogoje za priznanje sposobnosti, določene v 8. členu Navodil za izdelavo 

prijave. Prijavitelja sta predložila vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 8. člena 

Navodil za izdelavo prijave, zato jima je bila priznana sposobnost za nadaljevanje postopka 

konkurenčnega dialoga za podelitev koncesije. 
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Prijavitelja v skupni prijavi Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor (v nadaljevanju: 

Snaga d.o.o.) in Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 

Krško (v nadaljevanju Kostak d.d.) nista izpolnjevala pogoja, določenega v  10. točki 8. člena 

Navodil za izdelavo prijave, kjer je bilo  določeno: »Prijavitelj ima veljavno dovoljenje 

pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za 

opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali 

morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 

opravljali storitev.  Prijavitelj mora imeti za opravljanje javne službe obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov veljavno OVD. Če prijavitelj sam ne izpolnjuje teh pogojev, lahko 

odda skupno ponudbo s prijavitelji, ki te pogoje izpolnjujejo«.  

 

Za izpolnjevanje navedenega pogoja je moral prijavitelj predložiti okoljevarstveno 

dovoljenje za izvajanje javne službe  obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje  javne službe odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov. Po pregledu prijav je strokovna komisija ugotovila, 

da je vodilni partner v skupni prijavi Snaga d.o.o. predložila dve variantni prijavi, in sicer  

skupno prijavo Snaga d.o.o. in Salomon d.o.o. enota Lenart ter skupna prijava Snaga d.o.o.  

in Kostak d.d.. Strokovna komisija je od vodilnega partnerja prijavitelja zahtevala, da pojasni, 

kateri so partnerji v skupni prijavi in, da predloži okoljevarstveno dovoljenje za opravljanje 

javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  Vodilni 

partner prijavitelja Snaga d.o.o. je z dopisom, z dne 13.05.2016 obvestil strokovno komisijo, 

da nastopa skupaj s partnerjem Kostak  d.d., Kostak d.d. ima okoljevarstveno dovoljenje za 

opravljanje javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, kar je razvidno tudi 

iz uradnih evidenc. Ni pa predložil okoljevarstvenega dovoljenja za izvajanje  javne službe 

odlaganja ostankov predelave  in sicer je iz dopolnitve izhajalo, da prijavitelj  ima sklenjeno 

pogodbo za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s 

Komunalo Trebnje, ki je upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko. Iz 

navedenega torej nedvoumno izhaja, da nihče od prijaviteljev v tej skupni prijavi ne izpolnjuje 

pogojev za opravljanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov. Za izpolnjevanje tega pogoja bi moral vsaj eden od partnerjev v 

predmetni skupni prijavi imeti okoljevarstveno dovoljenje za odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)  v prvem odstavku  149. člena določa, da mora občina na 

področju ravnanja s komunalnimi odpadki zagotoviti tri javne službe, in sicer: 
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 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 

  odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  

 

Četrti odstavek istega člena pa določa, da občina zagotovi izvajanje javnih služb  skladno s 

predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. V petem odstavku pa je določeno, da če 

občina ne zagotovi izvajanja obvezne gospodarske javne službe iz prvega odstavka 149. 

člena, jo zagotovi država na območju občine in za njen račun. Način zagotovitve določi 

vlada. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93; ZGJS) pa v 6. členu 

določa, da se gospodarske javne službe lahko opravljajo v naslednjih organizacijskih oblikah: 

- v režijskem obratu,  

- v javnem gospodarskem zavodu, 

- v javnem podjetju ali 

- z dajanjem koncesij. 

V skladu z določili ZGJS  je, torej, možno izvajati javno službo samo v eni izmed oblik, ki jih 

določa zakon. Občina si torej ne more zagotoviti izvajanja javne službe na osnovi pogodbe, 

ki ni pogodba o koncesiji za izvajanje javne službe po ZGJS. Zakon namreč določa poseben 

postopek za podelitev koncesije in sklenitev koncesijske pogodbe. Občine koncendentke so 

na tej podlagi tudi sprejele Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb ravnanja s komunalnimi odpadki in Odlok o predmetu in pogojih za opravljanje 

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, v katerih so 

določile, da se javna služba izvaja v obliki koncesije. Iz javno dostopnih evidenc je razvidno, 

da Snaga d.o.o. izpolnjuje pogoje le za izvajanje javne službe zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov, Kostak d.d. pa za izvajanje javne službe obdelava določenih vrst 

komunalnih odpadkov, pri čemer pa niti en niti drugi ne izpolnjujeta pogojev za izvajanje 

javne službe odlaganja  ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Vezano na to predhodno vprašanje je komisija tudi posebej preverila pravilno razumevanje 

določil na pristojnem ministrstvu ter prejela, dne 18.7.2016 tudi dodatno pojasnilo: »da v 

primeru, da se koncesija podeli več izvajalcem, mora vsak posamezni izvajalec za izvajanje 

javne službe imeti vsa potrebna dovoljenja, to je:  

- za zbiralca odpadkov - potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,  

- za obdelovalca odpadkov- okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo mešanih 

komunalnih odpadkov,  

- za odlaganje ali odstranjevanje - okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje ali 

odstranjevanje obdelanih mešanih komunalnih  odpadkov.« 
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Glede na navedeno strokovna komisija skupni prijavi, ki sta jo predložila Snaga d.o.o. in 

Kostak d.d. ni priznala sposobnosti za nadaljevanje postopka za podelitev koncesije, saj ne 

izpolnjujeta bistvenega pogoja za podelitev koncesije. Zoper sklep o zavrnitvi prijave sta 

prijavitelja vložila pritožbo na župane občin, ki so pritožbo kot neutemeljeno zavrnili. Ker 

prijavitelja nista nadaljevala postopka pred upravnim sodiščem, je sklep o priznanju 

sposobnosti postal pravnomočen. 

 

S prijaviteljema Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

in CEROP, Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 b, 9201 

Puconci je bilo opravljenih več razgovorov, na katerih sta predstavila način izvajanja javnih 

služb, tehnični pravilnik in elaborat o oblikovanju cen storitev in standard storitev. 

Na osnovi teh razgovorov je bila pripravljena razpisna dokumentacija za oddajo končne 

ponudbe.  

Prijavitelja sta ponudila enako ceno, kot so jo plačevala gospodinjstva do sedaj in naslednje 

dodatne storitve: prevzem steklene embalaže pri gospodinjstvih, ter prevzem gradbenih 

odpadkov na zbirnem centru ter ostalih pogojev, razvidnih iz razpisne dokumentacije.   

 

Skupna ponudba Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 

in CEROP, Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 b, 9201 

Puconci je po mnenju strokovne komisije popolna in sprejemljiva, zato  predlaga Občinskim 

upravam občin  Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Sveta Ana, Cerkvenjak in 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah, da jo sprejmejo in koncesijo podelijo ponudnikoma v 

skupni ponudbi, to je Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska 

Sobota in CEROP, Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 

81 b, 9201 Puconci. 
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OBČINA SVETA ANA 
Občinski svet 
 
 
Številka: 35410-2/2015 
Datum:   13. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 

TEHNIČNEGA PRAVILNIKA 

O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI  

V OBČINI SVETA ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Saubermacher Slovenija d.o.o., Občinska uprava občine  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (MUV, št. 26/2015) in 16. člena 
Statuta Občine Sveta Ana  (Uradni list RS, št. 30/10, 107/10 in MUV št. 6/2014), Občinski 
svet sprejme Tehnični pravilnik, kot je predložen. 
 
                                                                                                                        
 

Predlog 
 
Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (MUV, št. 26/2015) in 16. člena 
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Statuta Občine Sveta Ana  (Uradni list RS, št. 30/10, 107/10 in MUV št. 6/2014)  je Občinski 
svet Občine Sveta Ana na ______ seji, dne ______ 2017 sprejel 
 
 

TEHNIČNI PRAVILNIK  

O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI  

V OBČINI SVETA ANA 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
(1) Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ana (v nadaljevanju: 

Pravilnik), skladno z določbo 42.  člena Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ana (v nadaljevanju: 
Odlok), določa: 

 
1. opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki; 
2.  tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov; 
3.  tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 
     prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov; 
4.  tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe; 
5.  minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi 
     prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih; 
6.  podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih; 
7.  podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov; 
8.  druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z  
    odpadki, skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe. 
 

 
(2)  Določbe Pravilnika se nanašajo na izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba). 
 
 

II. SUBJEKTI RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 
2. člen 

 
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki po tem Pravilniku so:  

 
1.  Občina Sveta Ana (v nadaljevanju: občina), 
2.  izvajalec   obvezne   občinske   gospodarske   javne   službe   zbiranja   določenih   
     vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec), 
3.  povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj), 
4.  imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.  
 

 
 
 
III. OPREDELITEV POJMOV 
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3. člen 
 

(1) Posamezni pojmi uporabljeni v tem Pravilniku imajo naslednji pomen: 
 

1.  izvajalec javne službe zbiranja določenih  vrst komunalnih  odpadkov je s strani 
občine izbran izvajalec za izvajanje navedene javne službe, v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo; 

2.  povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, 
katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je 
lahko: fizična oseba, kot izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov iz gospodinjstva (v 
nadaljevanju: izvirni povzročitelj iz gospodinjstva) ali pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kot izvirni 
povzročitelj komunalnih odpadkov iz trgovine, proizvodne, poslovne, storitvene ali 
druge dejavnosti ali javnega sektorja (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj iz 
dejavnosti); 

3.  imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna oseba, ki ima odpadke v 
posesti; 

4.  odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki 
ga  ima v posesti zavrže, namerava ali mora zavreči; 

5.  komunalni odpadek (v nadaljevanju tudi:  odpadek)  je  odpadek iz gospodinjstev   (v 
nadaljevanju: odpadek iz gospodinjstva) ali njemu po naravi ali sestavi podoben 
odpadek iz trgovine, proizvodne, poslovne, storitvene ali druge dejavnosti ali 
javnega sektorja (v nadaljevanju: odpadek iz dejavnosti); 

6. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne 
in nevarne frakcije komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega  
nastanka ter prepuščajo ali oddajajo izvajalcu javne službe ločeno od drugih 
komunalnih odpadkov;  

7.  nenevarne  frakcije  komunalnih  odpadkov  (v  nadaljevanju: nenevarne  frakcije oz. 
nenevarni odpadki) so nenevarni odpadki; 

8.  nevarne frakcije  komunalnih  odpadkov (v nadaljevanju: nevarne   frakcije  oz. 
nevarni odpadki) so nevarni odpadki, ki imajo  eno  ali  več  nevarnih  lastnosti  iz 
predpisa, ki ureja odpadke. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne 
frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki;  

9.  mešani  komunalni  odpadki  so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 
01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov; 

10.  odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna embalaža, ki 
nastaja, kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih ali kot tem odpadkom podoben 
odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnost in javnega sektorja; 

11.  biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski 
odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter 
primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane (v nadaljevanju: biološki odpadki); 

12.  kosovni odpadki so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 07, ki se 
zaradi svoje narave, velikosti, oblike ali teže ne uvrščajo niti med nenevarne ali 
nevarne frakcije niti niso primerni za prepuščanje med mešane komunalne odpadke; 

13.  ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, 
vključno z nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja 
naprav za odstranjevanje odpadkov ter delovanje trgovca ali posrednika;  

14.  zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in 
predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;  

15.  ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in 
naravo oz. sestavo odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave 
odpadkov;  

16.  oddaja  odpadkov  je  oddaja  odpadkov  v  nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom;  
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17. prepuščanje  odpadkov  je  oddaja  odpadkov  v nadaljnje ravnanje brez 
evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja 
ravnanje z določeno vrsto odpadkov;  

18.  obdelava odpadkov je vsak fizikalni,  termični,  kemični ali biološki postopek pri 
postopkih predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki 
ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti 
odpadkov, zato da se zmanjšajo njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost 
biološko razgradljivih snovi, da se lažje ravna z njimi ali povečajo možnosti za 
njihovo predelavo; 

19.  obdelava mešanih komunalnih odpadkov je njihova mehansko-biološka obdelava, s 
katero se zagotovijo izločanje odpadkov, primernih za recikliranje in aerobna ali 
anaerobna obdelava mešanih komunalnih odpadkov (ali kombinacija obeh) in 
predhodno ali poznejše izločanje odpadkov, primernih za energetsko predelavo ali 
predelavo v trdno gorivo. Za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov se ne šteje 
izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov; 

20.  predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo 
v obratu, v katerem so bili predelani ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da 
nadomestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev določene funkcije, 
ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije; 

21. recikliranje je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v 
proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen; 

22.  odstranjevanje  je  postopek,  ki ni predelava, tudi če je sekundarna posledica 
postopka pridobivanje snovi ali energije; 

23.  zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska oprema za 
zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke; 

24.  prevzemno  mesto  odpadkov  je  mesto,  na  katerem  povzročitelji  prepuščajo po 
vnaprej določenem letnem razporedu izvajalcu odpadke v za to namenjeni 
namenski opremi za zbiranje odpadkov; 

25.  zbiralnica ločenih frakcij (v nadaljevanju: zbiralnica) je pokrit ali nepokrit prostor, 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih 
frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu te frakcije prepuščajo; 

26.  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; 

27.  premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje 
nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih 
omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije 
oddajajo ali prepuščajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali 
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za 
oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij; 

28.  zbirni center 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 prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je 
lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica določenih vrst komunalnih odpadkov v okviru 
izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov; 

29.  center  za   ravnanje  s  komunalnimi  odpadki  je  objekt  infrastrukture  lokalnega 
pomena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in je kot naprava ali več 
povezanih naprav namenjen za prevzem, skladiščenje in obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov ter za oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih 
odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z 
odpadki; 

30.  odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v 
tla (podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer povzročitelj odlaga svoje 
odpadke na kraju njihovega nastanka, in odlagališčem, ki se stalno, to je več kot 
eno leto, uporablja za začasno skladiščenje odpadkov; 
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31.  oprema za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, kontejnerji, tipske vrečke 
izvajalca, sodi, posode, hoboki in druga predpisana oprema za zbiranje posameznih 
vrst odpadkov (v nadaljevanju: oprema za zbiranje odpadkov); 

32. javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja. 
 
 

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem Pravilniku imajo enak pomen, kot je določeno v 
zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 

 
IV. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI 
 

4. člen 
 

(1) Osnova tehnologije ravnanja z odpadki predstavljajo storitve: 
 

-  prevzemanja komunalnih odpadkov, ki omogočajo, da se iz celotnega snovnega toka 
odpadkov izločajo posamezne vrste nenevarnih in nevarnih frakcij, kosovni odpadki, 
biološki odpadki ter mešani komunalni odpadki (v nadaljevanju: ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov), s ciljem, da se dosegajo cilji republiške strategije na področju 
ravnanja z odpadki; 

-  obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem 
odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjšajo njihova 
prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se lažje 
ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo; 

-  odlaganja in/ali odstranjevanja obdelanih komunalnih odpadkov, skladno s 
predpisom, ki ureja odpadke, s ciljem da se odložijo minimalne količine, varno za 
okolje in človeka. 

 
(2) Navedene storitve se zagotavljajo v okviru izvajanja obveznih občinskih gospodarskih  

javnih služb varstva okolja : 
 

-  zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
-  obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
-  odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 
(3)  Sestavni del ravnanja z odpadki so tudi storitve, ki so potrebne za nemoteno izvajanje te 

dejavnosti. To so: 
-   zagotavljanje opreme za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, 
-   vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih sredstev, namenjenih     
    ravnanju z odpadki, 
-   poročanje o izvajanju ravnanja z odpadki, v skladu s predpisi, 
-   redno in pravočasno obveščanje uporabnikov s pomembnimi informacijami na  
    področju ravnanja z odpadki, 
-   objavljanje podatkov, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki, 
-   komuniciranje z občino, uporabniki, inšpekcijskimi službami, sredstvi javnega  
    obveščanja in drugimi zainteresiranimi javnostmi, 
-   oblikovanje predlogov cen storitev ravnanja z odpadki, 
-   obračunavanje storitev ravnanja z odpadki, 
-   obračunavanje pristojbin in drugih prispevkov, če so le-ti  uvedeni s predpisom ter  
    dogovorjeni s koncesijsko pogodbo, 
-   vodenje evidenc in katastrov v zvezi z ravnanjem z odpadki, 
-   izdelovanje letnih in dolgoročnih programov ravnanja z odpadki, 
-   obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe, 
-   sklepanje pogodb z uporabniki in drugimi subjekti ravnanja z odpadki, 
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-   nemoten nadzor nad izvajanjem ravnanja z odpadki. 
 
 
V. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 
 

5. člen 
 
(1)  Na območju občine je obvezno ločeno zbiranje odpadkov, skladno s predpisi Republike 

Slovenije in Odlokom. 
 
(2) Ločeno zbiranje izvajajo povzročitelji odpadkov ob njihovem nastanku (na izvoru 

nastajanja), tako, da jih ločujejo na posamezne vrste, po navodilih izvajalca (običajno 
glede na materialno strukturo), za katere se organizira njihovo ločeno prevzemanje s 
strani izvajalca. Povzročitelji nastale odpadke ločeno prepuščajo ali oddajajo v 
namensko opremo za zbiranje posameznih vrst odpadkov ali v razsutem stanju (npr. 
kosovni odpadki). 

 
(3)  Ločeno zbiranje oz. prevzemanje komunalnih odpadkov se izvaja oz. zagotavlja: 

 
-  na prevzemnih mestih, kjer se ločeno zbirajo naslednje vrste odpadkov: 
 -  odpadna embalaža, 

-  ločene frakcije, ( papir, steklo, ….) 
-  biološki odpadki, 
-  kosovni odpadki in 
-  mešani komunalni odpadki; 

 
-  s premično zbiralnico nevarnih odpadkov, kjer se ločeno zbirajo: 

-  nevarni odpadki iz gospodinjstev; 
 
-  v zbirnem centru, kjer ločeno zbirajo naslednje vrste odpadkov: 
 -  odpadna embalaža, 

-  ločene frakcije, 
-  biološki odpadki, 
-  kosovni odpadki, 
-  nevarni odpadki, 
-  mešani komunalni odpadki in 
-  druge vrste odpadkov, na podlagi dogovora med občino in izvajalcem. 

 
 (4) Vse prevzete odpadke izvajalec prepusti in/ali odda v obdelavo, odlaganje in/ali 

odstranjevanje, v skladu s predpisi. 
 

6. člen 
 

Prevzemanje odpadkov in njihov prevoz se zagotavljajo s specialnimi vozili za: 
 
-  praznjenje zabojnikov, volumnov od 120 do 1100 l, t.i. smetarska vozila, 
-  nalaganje tipskih vrečk za zbiranje odpadkov, t.i. smetarska vozila, 
-  kontejnerje, volumnov od 5 do 10 m3, t.i. kontejnerska vozila, 
-  kontejnerje, volumnov od 10 do 35 m3, t.i. abroll vozila, 
-  prevoz odpadkov v razsutem stanju, t.i. ceradarji, 
-  manjše količine, kombi vozila. 
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7. člen 
 

(1) Frekvence prevzemanja posameznih vrst odpadkov so odvisne od vrste odpadka (glede 
na materialno strukturo, biorazgradljivost, nevarne sestavine odpadkov…) ter 
nastajajoče količine za racionalni prevoz s predvidenim prevoznim sredstvom in sicer : 

 
-  mešani komunalni odpadki    - na štiri tedne, oz. 13 – krat letno, 
-  mešana embalaža     - na štiri tedne, oz. 13 – krat letno, 
-  papir      - na štiri tedne, oz. 13 – krat letno, 
- steklo      - na osem tednov, oz. 6 – krat letno, 
-  biološki odpadki     - 32 – krat letno, 
-  kosovni odpadki    - enkrat na leto in 
-  nevarni odpadki     - enkrat na leto. 
 

(2)  Navedene frekvence so osnovne oz. izhodiščne frekvence. Za posamezne strukture 
povzročiteljev so lahko tudi drugačne frekvence (na podlagi dogovora med 
povzročiteljem odpadkov in izvajalcem). 

  
(3)  Na  podlagi  frekvenc  odvozov  se  izdela  letni  terminski  plan  oz.  koledar  odvozov 

odpadkov, ki ga povzročitelji odpadkov prejmejo najkasneje do 31. decembra za 
naslednje koledarsko leto. 

 
(4) Obratovanje zbirnega centra je vsak delovnik med ponedeljkom in petkom med 7.00 in 

15.00 (en dan v tednu med 7.00 uro in 17.00 uro) ter ob sobotah med 8.00 in 12.00 uro. 
 

8. člen 
 
(1)  Povzročitelji odpadkov, kot lastniki, upravljavci ali uporabniki stavb, kjer imajo stalno ali 

začasno bivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki, morajo biti 
obvezno vključeni v sistem ločenega zbiranja odpadkov.  

 
(2) V ločeno zbiranje odpadkov morajo obvezno biti vključeni tudi lastniki, upravljavci in 

uporabniki vsake stavbe, ki jo uporabljajo občasno oz. v tej stavbi nimajo stalnega ali 
začasnega bivališča, v stavbi pa nastajajo odpadki. 

 
(3)  Povzročitelji odpadkov ne smejo mešati posameznih ločenih frakcij odpadkov z drugimi 

odpadki, zlasti nevarnimi ali mešati posameznih frakcij med seboj tako, da jih ni možno 
ponovno razvrstiti za namene ločenega zbiranja. 

 
(4)  Povzročitelji odpadkov morajo zagotoviti, da se odpadki do njihovega prevzema hranijo 

varno in neškodljivo za okolje, ne glede na to ali gre za odpadke v zabojniku ali tipski 
vrečki, ki jo sami po vnaprej določenem terminu namestijo na mesto, ki je primerno za 
prevzem odpadkov ali pa gre za odpadke v zabojniku ali tipski vrečki na prevzemnem 
mestu. 

 
(5)  Povzročitelji odpadkov morajo prepuščati zabojnike ali tipske vrečke z odpadki izvajalcu 

na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s predpisi in razporedom odvozov. 
Odpadki v zabojnikih ali tipskih vrečkah morajo biti na prevzemnih mestih na dan 
prevzemanja, do 6.00 ure zjutraj. 

 
(6)  Povzročitelji odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki namestijo nazaj 

na zbirno mesto ter da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na 
prevzemnem ali na zbirnem mestu. 
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(7)  Povzročitelji odpadkov ne smejo odlagati odpadkov ob zabojnikih ali na zabojnike ali 
prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju določenih vrst odpadkov.  

 
(8)  Lastniki ali upravljavci stavbe, kjer nastajajo odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti dostop 

do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da je odstranjen sneg do 
prevzemnega mesta. Sneg ne sme biti okrog zabojnika ter na njihovih pokrovih. 

 
(9)  Če izpade redno zbiranje odpadkov po razporedu odvozov, v času praznikov ali, če so 

zaradi drugih razlogov zabojniki za prepuščanje teh odpadkov polni, morajo povzročitelji 
teh odpadkov prepuščati te odpadke v tipskih vrečkah, ki so namenjene prepuščanju 
odpadkov ali pa jih dostaviti v zbirni center, če se ta vrsta odpadkov v zbirnem centru 
tudi zbira. 

 
(10)  Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot je razpoložljivi volumen njihove 

opreme za zbiranje, morajo le – te odložiti v tipskih vrečkah izvajalca in te vrečke na 
dan odvoza položiti ob zabojnik za zbiranje odpadkov ali pa jih dostaviti v zbirni center. 

 
 
VI.  TIPIZACIJA  PREDPISANIH  POSOD  ZA  ODPADKE, VKLJUČNO Z MERILI ZA 

DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE ZABOJNIKOV ZA POSAMEZNE 
KATEGORIJE UPORABNIKOV 

 
9. člen 

 
Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v opremi za zbiranje odpadkov, t.j. v tipskih zabojnikih 
za zbiranje odpadkov ter v tipskih vrečkah izvajalca za zbiranje posameznih vrst odpadkov. 
 

10. člen 
 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
 
(1) Predpisani volumni opreme  
 
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov uporabniki lahko uporabljajo tipske vrečke in/ali 
tipske zabojnike za zbiranje teh odpadkov, naslednjih volumnov: 
  
 -  vrečke volumna       80 l, 

-  zabojnik volumna    120 l, 
 -  zabojnik volumna    240 l,  
 -  zabojnik volumna    660 l,  
 -  zabojnik volumna    770 l, 
 -  zabojnik volumna  1100 l,  

  -  kontejner volumna  5 – 10 m3 in 
  -  kontejner volumna  11 – 35 m3. 
 
 

(2) Barve in označevanje opreme 
 
Vrečke so sive, neprozorne barve. Na njih je napis izvajalca in vrste odpadka: Mešani 
komunalni odpadki ter druga navodila za zbiranje teh odpadkov. 
 
Zabojniki in pokrovi so črne barve. Na zabojniku je nalepka z napisom izvajalca in vrste 
odpadka: Mešani komunalni odpadki. 
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Obstoječi zabojniki, ki jih uporabniki že uporabljajo in niso usklajeni glede vsebine in barve 
se lahko uporabljajo do njihove izrabe. V tem primeru morajo biti zabojniki obvezno označeni 
z ustrezno nalepko z napisom izvajalca in vrste odpadka: Mešani komunalni odpadki. 
 
 
(3) Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za zbiranje mešanih komunalnih 

odpadkov 
 

- individualna gospodinjstva (izvirni povzročitelj iz gospodinjstva) 
 

Minimalna velikost opreme mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
tipsko vrečko ali tipski zabojnik vanjo oz. vanj odložijo vse povzročene količine 
mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem oz. pobiranjem teh 
odpadkov. Minimalna velikost opreme je enaka ali večja kot 10,00 litrov 
razpoložljivega volumna na osebo na teden.  
Ne glede na določilo v prejšnjem odstavku povzročitelj  prejme 120l posodo. Izjema 
so le povzročitelji z enim članom gospodinjstva, ki lahko namesto zabojnika 
uporabljajo vrečko volumna 80l.  
 
V primeru, da je gospodinjstvo 1 člansko, lahko uporablja tipsko vrečko za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov. Minimalno število vrečk za gospodinjstvo z 1 
članom je 13 na leto. 
 
V primeru, da je do gospodinjstva (ne glede na število članov) onemogočena 
dostopnost s specialnim vozilom za prevzemanje in prevoz odpadkov, lahko takšno 
gospodinjstvo uporablja tipsko vrečko za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v 
velikosti 80 l. Minimalno število vrečk za gospodinjstvo  je 13 na leto.  
 
Vsa gospodinjstva z 2 ali več člani, do katerih je omogočen dostop s specialnim 
vozilom za prevzemanje in prevoz odpadkov morajo uporabljati tipski zabojnik. 
 
Če v skupnem individualnem objektu (individualna stavba), biva več oseb, tudi več 
gospodinjstev, lahko uporabljajo skupno opremo za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov. 

  
 

- večstanovanjski objekti (izvirni povzročitelj iz gospodinjstva) 
 

Večstanovanjski objekti uporabljajo samo tipske zabojnike. 
 
Minimalna velikost zabojnika mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
posamezni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine mešanih komunalnih 
odpadkov med enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. 
Minimalna velikost zabojnika je enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega 
volumna na osebo na teden. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi 
izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih objektih uporabniki  
lahko uporabljajo individualno opremo, če se tako dogovorijo z ostalimi stanovalci in 
upravnikom objekta. 

 
 

- objekti  za  občasno  bivanje,  nenaseljeni  in  opuščeni  objekti (izvirni povzročitelj iz   
gospodinjstva) 
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Objekt za občasno bivanje je objekt, v katerem ni stalno ali začasno prijavljena 
nobena oseba in v katerem ni stalno naseljena nobena oseba, ampak je le v 
občasni uporabi (npr. počitniška hiša). V sistem zbiranja mešanih komunalnih mora 
biti objekt za občasno bivanje vključen, pri čemer mora pri izvajalcu naročiti 
minimalno 6 kom tipskih vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov na 
koledarsko leto, lahko pa ima tipski zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov, v kolikor je omogočena dostopnost do prevzemnega mesta. 
 
Nenaseljeni objekti so objekti, v katerih ni pogojev za občasno ali stalno bivanje. 
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za nenaseljene objekte ni obvezno. 
 
Opuščeni objekti so objekti na katerih je posest opuščena in so dotrajani, bivanje v 
njih ni mogoče, nimajo komunalnih priključkov ter niso v evidencah GURS 
evidentirani kot stavba. Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za opuščene  
objekte ni obvezno. 
 

 
- objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi (izvirni povzročitelj iz 

dejavnosti) 
 

Objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi uporabljajo samo 
tipske zabojnike. 

 
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter 
objektov v javni rabi morajo biti vključeni oz. zagotoviti zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov z opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene 
količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem zabojnika 
oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost zabojnika za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov, ne glede na velikost objekta in vrsto opravljanja dejavnosti, je 
120 l. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec. 

 
 
- uporaba skupnega zabojnika 
 

Več gospodinjstev v individualnem ali večstanovanjskem objektu lahko uporablja 
skupni zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer mora biti 
izpolnjen pogoj, da je minimalna velikost zabojnika takšna, da lahko uporabniki, ki 
uporabljajo skupni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine mešanih 
komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem 
teh odpadkov. Minimalna velikost zabojnika je enaka ali večja kot 10,00 litrov 
razpoložljivega volumna na osebo na teden. Velikost in število opreme za 
posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta 
objekt. 
 
V primeru, da sta v objektu gospodinjstvo in pravna oseba, ki opravlja dejavnost, pri 
kateri nastajajo mešani komunalni odpadki, lahko uporabljata skupni zabojnik za 
zbiranje teh odpadkov, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da je minimalna velikost 
zabojnika takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo skupni zabojnik vanj odložijo 
vse povzročene količine mešanih komunalnih odpadkov med enim in drugim 
praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov.  
 
Minimalna velikost zabojnika je 120l razpoložljivega volumna (velja za 
gospodinjstvo) ter ustrezni volumen zabojnika za opravljanje dejavnosti, v kolikor je 
dejavnost taka, da nastajajo mešani komunalni odpadki. Velikost in število opreme 
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za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za 
ta objekt. 
 
V primeru skupnega zabojnika morata biti v zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
vključena oba subjekta (gospodinjstvo in pravna oseba). 
 

(4) Lastništvo opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
 
Lastnik opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je izvajalec. Uporabnik 
mora v primeru uničenja ali odtujitve opreme po lastni krivdi, katere lastnik je 
izvajalec, pri izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno drugo opremo. 
 

 
11. člen 

 
Zbiranje mešane embalaže 
 
(1) Predpisani volumni opreme 
 
Za zbiranje mešane embalaže uporabniki lahko uporabljajo tipske vrečke in/ali tipske 
zabojnike za zbiranje teh odpadkov, naslednjih volumnov: 
 
 -  vrečke volumna      110 l, 

-  zabojnik volumna    240 l, 
-  zabojnik volumna    660 l,  
-  zabojnik volumna    770 l,  
-  zabojnik volumna  1100 l,  

  -  kontejner volumna  5 – 10 m3 in 
  -  kontejner volumna  11 – 35 m3. 
 
 

(2) Barve in označevanje opreme 
 
Vrečke so prozorne. Na njih je napis izvajalca in vrste odpadka: Mešana embalaža ter druga 
navodila za zbiranje teh odpadkov. 
 
Zabojniki so zelene barve, pokrovi na zabojniku pa rumene barve. Na zabojniku je nalepka z 
napisom izvajalca in vrste odpadka: Mešana embalaža. 
 
Obstoječi zabojniki, ki jih uporabniki že uporabljajo in niso usklajeni glede vsebine in barve 
se lahko uporabljajo do njihove izrabe. V tem primeru morajo biti zabojniki obvezno označeni 
z ustrezno nalepko z napisom izvajalca in vrste odpadka: Mešana embalaža. 
 
 
(3) Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za zbiranje mešane embalaže 
 

- individualna gospodinjstva 
 

Individualna gospodinjstva uporabljajo tipske vrečke za zbiranje mešane embalaže. 
 
Minimalna velikost opreme mora biti takšna, da lahko uporabniki v tipsko vrečko 
odložijo vse povzročene količine mešane embalaže med enim in drugim pobiranjem 
teh odpadkov. Minimalna velikost opreme je enaka ali večja kot 20,00 litrov 
razpoložljivega volumna na osebo na teden.  
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V primeru, da je gospodinjstvo 1 člansko prejme minimalno 13 tipskih vrečk na 
koledarsko leto, 2 člansko minimalno 20 tipskih vrečk na koledarsko leto, 
gospodinjstva s 3 ali več člani pa minimalno 30 tipskih vrečk na koledarsko leto, 
vendar maksimalno 36 tipskih vrečk na koledarsko leto. 
Če v skupnem individualnem objektu (individualna stavba), biva več oseb, lahko 
uporabljajo skupno opremo za zbiranje mešane embalaže, z upoštevanjem zgoraj 
navedenega merila. 

  
 
 - večstanovanjski objekti 
 

Večstanovanjski objekti uporabljajo samo tipske zabojnike. 
 
Minimalna velikost zabojnika mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
posamezni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine mešane embalaže med 
enim in drugim praznjenjem zabojnikov oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna 
velikost zabojnika je enaka ali večja kot 20,00 litrov razpoložljivega volumna na 
osebo na teden. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na 
podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
Za zbiranje mešane embalaže v večstanovanjskih objektih uporabniki lahko 
uporabljajo individualno opremo, če se tako dogovorijo z ostalimi stanovalci in 
upravnikom objekta. 
 
 

- objekti za občasno bivanje, nenaseljeni in opuščeni objekti 
 

Zbiranje mešane embalaže v objektih za občasno bivanje (počitniška hiša), 
nenaseljenih in opuščenih objektih ni obvezno. 
 
 

- objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi (izvirni povzročitelj  
  iz dejavnosti) 
 

Objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi uporabljajo samo 
tipske zabojnike. 

 
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter 
objektov v javni rabi, ki izvajajo dejavnosti in storitve pri katerih nastaja mešana 
embalaža morajo biti vključeni oz. zagotoviti zbiranje mešane embalaže z opremo, 
ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine mešane 
embalaže med enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. 
Minimalna velikost zabojnika za zbiranje mešane embalaže, ne glede na velikost 
objekta in vrsto opravljanja dejavnosti, je 240 l. Velikost in število opreme za 
posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta 
objekt. 
 

- uporaba skupnega zabojnika 
 

Več gospodinjstev v individualnem ali večstanovanjskem objektu lahko uporablja 
skupno opremo za zbiranje mešane embalaže, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, 
da je minimalna velikost opreme takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo skupno 
opremo vanjo odložijo vse povzročene količine mešane embalaže med enim in 
drugim praznjenjem zabojnikov oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost 
opreme je enaka ali večja kot 20,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na 
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teden. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi 
gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
V primeru, da sta v objektu gospodinjstvo in pravna oseba, ki opravlja dejavnost, pri 
kateri nastaja mešana embalaža, lahko uporabljata skupno opremo zabojnik 
minimalne   velikosti 240 l. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi 
izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 

(4) Lastništvo opreme za zbiranje mešane embalaže 
 

Lastnik opreme za zbiranje mešane embalaže je izvajalec. Uporabnik mora v 
primeru uničenja ali odtujitve opreme po lastni krivdi, katere lastnik je izvajalec, pri 
izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno novo opremo. 

 
 

 
12. člen 

 
Zbiranje papirja 
 
(1) Predpisani volumni opreme 
 
Za zbiranje papirja uporabniki lahko uporabljajo tipske vrečke in/ali tipske zabojnike za 
zbiranje teh odpadkov, naslednjih volumnov: 
 
 -  vrečke volumna        50 l, 

-  zabojnik volumna    240 l,  
-  zabojnik volumna    660 l,  
-  zabojnik volumna    770 l,  
-  zabojnik volumna  1100 l,  

  -  kontejner volumna  5 – 10 m3 in 
  -  kontejner volumna  11 – 35 m3. 

 
 
 
(2) Barve in označevanje opreme 
 
Vrečke so prozorne barve. Na njih je napis rdeče barve izvajalca in vrste odpadka: Papir ter 
druga navodila za zbiranje teh odpadkov. 
 
Zabojniki so zelene barve, pokrovi pa rdeče barve. Na zabojniku je nalepka z napisom 
izvajalca in vrste odpadka: Papir. 
Obstoječi zabojniki, ki jih uporabniki že uporabljajo in niso usklajeni glede vsebine in barve 
se lahko uporabljajo do njihove izrabe. V tem primeru morajo biti zabojniki obvezno označeni 
z ustrezno nalepko z napisom izvajalca in vrste odpadka: Papir. 
 
(3) Merila za določanje izhodiščnega volumna zabojnika za zbiranje papirja 
 

- individualna gospodinjstva 
 

Minimalna velikost opreme mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
tipsko vrečko ali zabojnik vanjo oz. vanj odložijo vse povzročene količine papirja 
med enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna 
velikost opreme je enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo 
na teden.  



                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

 28 

 
V primeru, da je gospodinjstvo 1 člansko, lahko takšno gospodinjstvo uporablja 
tipsko vrečko za zbiranje papirja, pri čemer mora biti minimalna velikost tipske 
vrečke enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. 
Minimalno število vrečk za gospodinjstvo z 1 članom je 13 na leto. 
 
V primeru, da je do gospodinjstva (ne glede na število članov) onemogočena 
dostopnost s specialnim vozilom za prevzemanje in prevoz odpadkov, lahko takšno 
gospodinjstvo uporablja tipsko vrečko za zbiranje papirja, pri čemer mora biti 
minimalna velikost vrečke enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna 
na osebo na teden. Minimalno število vrečk za gospodinjstvo z 1 članom je 13 na 
leto, z dvema ali več člani pa 20 na leto. 
 
Vsa gospodinjstva z 2 ali več člani, do katerih je omogočen dostop s specialnim 
vozilom za prevzemanje in prevoz odpadkov morajo uporabljati tipski zabojnik. 
 
Če v skupnem individualnem objektu (individualna stavba), biva več oseb, lahko 
uporabljajo skupno opremo za zbiranje papirja, z upoštevanjem zgoraj navedenega 
merila. 
 

 
 - večstanovanjski objekti 
 

Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih uporabljajo tipske zabojnike. 
 
Minimalna velikost zabojnika mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
posamezni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine papirja med enim in 
drugim praznjenjem oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost zabojnika je 
enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden.  
Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih 
meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
Za zbiranje papirja v večstanovanjskih objektih uporabniki lahko uporabljajo 
individualno opremo, če se tako dogovorijo z ostalimi stanovalci in upravnikom 
objekta. 
 

 
- objekti za občasno bivanje, nenaseljeni objekti, opuščeni objekti 

 
Zbiranje papirja v objektih za občasno bivanje (počitniška hiša), v nenaseljenih in 
opuščenih objektih ni obvezno. 
 

- objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi (izvirni povzročitelj  
  iz dejavnosti) 

 
Objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi uporabljajo samo 
tipske zabojnike. 

 
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter 
objektov v javni rabi, ki izvajajo dejavnosti in storitve pri katerih nastaja papir morajo 
biti vključeni oz. zagotoviti zbiranje papirja z opremo, ki je tolikšne velikosti, da lahko 
vanjo odložijo vse povzročene količine papirja med enim in drugim praznjenjem oz. 
pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost zabojnika za zbiranje papirja, ne glede 
na velikost objekta in vrsto opravljanja dejavnosti, je 240 l. Velikost in število opreme 
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za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za 
ta objekt. 
 

 
- uporaba skupnega zabojnika 
 

Več gospodinjstev v individualnem ali večstanovanjskem objektu lahko uporablja 
skupni zabojnik za zbiranje papirja, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da je 
minimalna velikost zabojnika takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo skupni 
zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine papirja med enim in drugim 
praznjenjem oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost zabojnika je enaka ali 
večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. Velikost in število 
opreme za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence 
odvoza za ta objekt. 
 
V primeru, da je v objektu gospodinjstvo in pravna oseba, ki opravlja dejavnost pri 
kateri nastaja papir,lahko uporabljate skupno opremo in sicer zabojnik minimalne 
velikosti 240l. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na 
podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 

 
(4) Lastništvo opreme za zbiranje papirja 
 

Lastnik opreme za zbiranje mešane embalaže je izvajalec javne službe. Uporabnik 
mora v primeru uničenja ali odtujitve opreme po lastni krivdi, katere lastnik je 
izvajalec, pri izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno novo opremo. 

 
 

13. člen 
 

Zbiranje bioloških odpadkov 
 
(1) Predpisani volumni opreme  
 
Za zbiranje bioloških odpadkov uporabniki lahko uporabljajo tipske zabojnike za zbiranje 
bioloških odpadkov, naslednjih volumnov: 
  
 -  zabojnik volumna    120 l,  
 -  zabojnik volumna    240 l,  
 -  zabojnik volumna    660 l,  
 -  zabojnik volumna    770 l,  
 -  zabojnik volumna  1100 l,  

  -  kontejner volumna  5 – 10 m3 in 
  -  kontejner volumna  11 – 35 m3. 
 
 

(2) Barve in označevanje opreme 
 
Zabojniki in pokrovi so rjave barve. Na zabojniku je nalepka z napisom izvajalca in vrste 
odpadka: Biološki odpadki. 
 
Obstoječi zabojniki, ki jih uporabniki že uporabljajo in niso usklajeni glede vsebine in barve 
se lahko uporabljajo do njihove izrabe. V tem primeru morajo biti zabojniki obvezno označeni 
z ustrezno nalepko z napisom izvajalca in vrste odpadka: Biološki odpadki. 
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(3) Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za zbiranje bioloških odpadkov 
 

- individualna gospodinjstva 
 

Minimalna velikost zabojnika mora biti takšna, da lahko uporabniki vanj odložijo vse 
povzročene količine bioloških odpadkov med enim in drugim praznjenjem zabojnika 
oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost zabojnika je enaka ali večja kot 
10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden.  
 
Če v skupnem individualnem objektu (individualna stavba), biva več oseb, lahko 
uporabljajo skupno opremo za zbiranje bioloških odpadkov, z upoštevanjem zgoraj 
navedenega merila. 

  
- večstanovanjski objekti 
 

Minimalna velikost zabojnika mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
posamezni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine bioloških odpadkov med 
enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna 
velikost zabojnika je enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na 
osebo na teden. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na 
podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih objektih uporabniki lahko 
uporabljajo individualno opremo, če se tako dogovorijo z ostalimi stanovalci in 
upravnikom objekta. 
 

- objekti za občasno bivanje, nenaseljeni in opuščeni objekti 
 

Zbiranje bioloških odpadkov v objektih za občasno bivanje (počitniška hiša), v 
nenaseljenih in opuščenih objektih ni obvezno. 
 

- objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi (izvirni povzročitelj iz 
dejavnosti) 

 
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter 
objektov v javni rabi, ki izvajajo dejavnosti in storitve pri katerih nastajajo biološki 
odpadki morajo biti vključeni oz. zagotoviti zbiranje bioloških odpadkov z opremo, ki 
je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine bioloških 
odpadkov med enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. 
Minimalna velikost zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov, ne glede na velikost 
objekta in vrsto opravljanja dejavnosti, je 120 l. Velikost in število opreme za 
posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta 
objekt. 

 
- uporaba skupnega zabojnika 
 

Več gospodinjstev v individualnem ali večstanovanjskem objektu lahko uporablja 
skupni zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, 
da je minimalna velikost zabojnika takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo skupni 
zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine bioloških odpadkov med enim in 
drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost 
zabojnika je enaka ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na 
teden. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi 
gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
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V primeru, da sta v objektu gospodinjstvo in opravljanje dejavnosti, lahko 
uporabljata skupni zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov, pri čemer mora biti 
izpolnjen pogoj, da je minimalna velikost zabojnika takšna, da lahko uporabniki, ki 
uporabljajo skupni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine bioloških 
odpadkov med enim in drugim praznjenjem. Minimalna velikost zabojnika je enaka 
ali večja kot 10,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden (velja za 
gospodinjstvo) ter ustrezni volumen zabojnika za opravljanje dejavnosti, v kolikor je 
dejavnost taka, da nastajajo biološki odpadki. Dokončno velikost in število opreme 
za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza ta 
objekt. 
 
V primeru skupnega zabojnika morata biti v zbiranje bioloških odpadkov prijavljena 
oba subjekta (gospodinjstvo in pravna oseba). 
 
 
V primeru, da je v objektu gospodinjstvo in pravna oseba, ki opravlja dejavnost pri 
kateri nastajajo biološki odpadki, mora pravna oseba uporabljati opremo za zbiranje 
bioloških odpadkov, gospodinjstvo pa lahko te odpadke lastno kompostira. 
 

(4) Lastništvo opreme za zbiranje bioloških odpadkov 
Lastnik opreme za zbiranje bioloških odpadkov je izvajalec javne službe. Uporabnik 
mora v primeru uničenja ali odtujitve opreme po lastni krivdi, katere lastnik je 
izvajalec, pri izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno drugo opremo. 
 

 
 

14. člen 
 

Zbiranje steklene embalaže 
 
(1) Predpisani volumni opreme 
 
Za zbiranje steklene embalaže uporabniki lahko uporabljajo tipske zabojnike za zbiranje teh 
odpadkov, naslednjih volumnov: 
 

-  zabojnik volumna    120 l, 
-  zabojnik volumna    240 l, 
-  zabojnik volumna    660 l,  
-  zabojnik volumna    770 l,  
-  zabojnik volumna  1100 l,  

  -  kontejner volumna  5 – 10 m3. 
 
 

(2) Barve in označevanje opreme 
 
 
Zabojniki so zelene barve, pokrovi na zabojniku pa bele barve. Na zabojniku je nalepka z 
napisom izvajalca in vrste odpadka: Steklo. 
 
 
(3) Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za zbiranje steklene embalaže 

- individualna gospodinjstva 
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Individualna gospodinjstva uporabljajo tipske zabojnike za zbiranje steklene 
embalaže. 
 
Minimalna velikost opreme mora biti takšna, da lahko uporabniki v tipski zabojnik 
odložijo vse povzročene količine steklene embalaže med enim in drugim pobiranjem 
teh odpadkov. Minimalna velikost opreme je enaka ali večja kot 3,00 litrov 
razpoložljivega volumna na osebo na teden.  
 
Če v skupnem individualnem objektu (individualna stavba), biva več oseb, lahko 
uporabljajo skupno opremo za zbiranje mešane embalaže, z upoštevanjem zgoraj 
navedenega merila. 

  
 - večstanovanjski objekti 
 

Večstanovanjski objekti uporabljajo samo tipske zabojnike. 
 
Minimalna velikost zabojnika mora biti takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo 
posamezni zabojnik vanj odložijo vse povzročene količine steklene embalaže med 
enim in drugim praznjenjem zabojnikov oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna 
velikost zabojnika je enaka ali večja kot 3,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo 
na teden. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi 
gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
Za zbiranje steklene embalaže v večstanovanjskih objektih uporabniki lahko 
uporabljajo individualno opremo, če se tako dogovorijo z ostalimi stanovalci in 
upravnikom objekta. 
 

- objekti za občasno bivanje, nenaseljeni in opuščeni objekti 
 

Zbiranje steklene embalaže v objektih za občasno bivanje (počitniška hiša), 
nenaseljenih in opuščenih objektih ni obvezno. 
 

- objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi (izvirni povzročitelj  
  iz dejavnosti) 
 

Objekti proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter objekti v javni rabi uporabljajo samo 
tipske zabojnike. 

 
Lastniki, uporabniki ali upravljavci objektov proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter 
objektov v javni rabi, ki izvajajo dejavnosti in storitve pri katerih nastaja steklena 
embalaža morajo biti vključeni oz. zagotoviti zbiranje steklene embalaže z opremo, 
ki je tolikšne velikosti, da lahko vanjo odložijo vse povzročene količine steklene 
embalaže med enim in drugim praznjenjem zabojnika oz. pobiranjem teh odpadkov. 
Minimalna velikost zabojnika za zbiranje steklene embalaže, ne glede na velikost 
objekta in vrsto opravljanja dejavnosti, je 120 l. Velikost in število opreme za 
posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta 
objekt. 

 
- uporaba skupnega zabojnika 
 

Več gospodinjstev v individualnem ali večstanovanjskem objektu lahko uporablja 
skupno opremo za zbiranje steklene embalaže, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, 
da je minimalna velikost opreme takšna, da lahko uporabniki, ki uporabljajo skupno 
opremo vanjo odložijo vse povzročene količine steklene embalaže med enim in 
drugim praznjenjem zabojnikov oz. pobiranjem teh odpadkov. Minimalna velikost 
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opreme je enaka ali večja kot 3,00 litrov razpoložljivega volumna na osebo na teden. 
Velikost in število opreme za posamezni objekt določi izvajalec na podlagi gornjih 
meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 
 
V primeru, da sta v objektu gospodinjstvo in pravna oseba, ki opravlja dejavnost, pri 
kateri nastaja steklena embalaža, lahko uporabljata skupno opremo in sicer zabojnik 
minimalne velikosti 120l. Velikost in število opreme za posamezni objekt določi 
izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza za ta objekt. 
 

(4) Lastništvo opreme za zbiranje steklene embalaže 
 

Lastnik opreme za zbiranje steklene embalaže je izvajalec. Uporabnik mora v 
primeru uničenja ali odtujitve opreme po lastni krivdi, katere lastnik je izvajalec, pri 
izvajalcu prevzeti in plačati ustrezno novo opremo. 

 
 
 

VII. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH MEST IN ZBIRALNIC,  
        VKLJUČNO S SKUPNIMI PREVZEMNIMI MESTI NA NEDOSTOPNIH KRAJIH 
 

15. člen 
 
(1)  Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. 

Lokacija prevzemnega mesta je lahko oddaljena največ 5 metrov od transportne poti in 
mora biti s transportne poti vidna. 

 
(2) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, 

higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema 
na njih ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.  

 
(3)  Prevzemno mesto za individualna gospodinjstva določi izvajalec. 
 
(4)  Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za specialna vozila za 

prevzemanje in prevoz odpadkov, izvajalec v dogovoru z uporabniki določi skupna 
prevzemna mesta, ki so dostopna za specialna vozila za prevzemanja in prevoz 
odpadkov, vključno z obračališčem.  

 
(5)  Za uporabnike v večstanovanjskih stavbah skupno prevzemno mesto določijo 

predstavniki Občine, upravnik večstanovanjske stavbe ter izvajalec.  
 
(6)  Skupna prevzemna mesta uporabniki uporabljajo za zbiranje odpadkov, ki so določeni, 

da se zbirajo na prevzemnih mestih in v zbiralnici ločenih frakcij.  
 
(7)  Če so skupna prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko 

prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne 
vpliva na obračun storitve. 

  
(8)  Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim mestom začasno oviran dostop za 

specialna vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, mora povzročitelj začasne zapore 
v soglasju z izvajalcem, na svoje stroške zagotoviti postavitev opreme za zbiranje 
odpadkov uporabnikov na primernem začasnem prevzemnem mestu. Po praznjenju je 
povzročitelj zapore dolžan zabojnike dostaviti uporabnikom nazaj na njihova zbirna 
mesta. 
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(9)  Transportne poti lahko potekajo tudi po zasebnih zemljiščih. Izvajalec pobira komunalne 
odpadke po zasebnih zemljiščih, na podlagi soglasja lastnika zemljišče. 

 
(10) V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščinah lahko izvajalec uporabnike s 

predhodnim obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način pozove, da zabojnike 
in/ali tipske vrečke postavijo na prevzemno mesto na novo določene termine odvoza 
odpadkov. 

 
(11)  Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov v zabojnike ali tipske vrečke, 

ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi 
zabojnikov zaprti, tipske vrečke pa zavezane s trakom. 

 
(12)  Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke oziroma naložiti in odpeljati tipske 

vrečke tako, da ne ovira prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, 
da ne onesnaži prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje zabojnikov 
kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnaži prevzemno 
mesto ali mesto praznjenja, ga je dolžan očistiti. 

 
(13) V primeru, da pride do poškodbe zabojnika po krivdi povzročitelja, mora povzročitelj 

popraviti poškodbe oz. zagotoviti drug zabojnik na stroške povzročitelja, ki je skladen 
za zbiranje posameznih vrst  odpadkov po tem Pravilniku. 

 
(14) Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe zabojnika za zbiranje 

odpadkov, mora izvajalec na svoje stroške popraviti poškodbe oz. zagotoviti drugi 
zabojnik, ki je skladen za zbiranje posameznih vrst odpadkov po tem Pravilniku. 

 
(15) Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma 

mesta praznjenja embalaže in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec 
na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine. 

 
(16)  Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih 

objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih 
normativov in standardov, upoštevati tudi določbe Odloka in tega Pravilnika ter 
obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca. 

 
 

16. člen 
 

(1) Zbiralnice ločenih frakcij  
        Zbiralnic ločenih frakcij ni, saj se vsi odpadki ločenih frakcij in podobni odpadki odpeljejo 

neposredno od povzročiteljev odpadkov.  
 
 
    (2)  Zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov v zbiralnicah ni predvideno. 

 
 
VIII.  PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNIH 

CENTRIH 
 

17. člen 
 
(1)  V zbirnem centru lahko odpadke prepuščajo ali oddajajo vsi povzročitelji odpadkov, ki so 

vključeni v zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (izvirni povzročitelji iz 
gospodinjstev in izvirni povzročitelji iz dejavnosti), na območju občine. 
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(2)  Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec. 
 
(3)  V zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba izvajalca, usposobljena za ločeno 

zbiranje.  
 
(4)  Vsaka oseba, ki v zbirni center dostavi odpadke, se mora identificirati s potrdilom o 

plačilu zadnjega računa izvajalca ter osebnim dokumentom z lastno fotografijo. V kolikor 
oseba zavrne identifikacijo, izvajalec ni dolžan sprejeti dostavljenih odpadkov. 

 
(5)  Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da uporabniki nedvoumno ugotovijo, v 

kateri zabojnik oz. kontejner lahko razvrstijo posamezno vrsto odpadka, ob prisotnosti 
osebe izvajalca. 

 
(7) Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne 

zabojnike in/ali kontejnerje. 
 
(6)  Izvajalec mora zagotavljati reden odvoz in oddajo zbranih odpadkov, skladno s predpisi. 
 
(8)  V zbirnem centru se zbirajo predvsem naslednje vrste odpadkov: 

-  papir in karton ter papirna in kartonska embalaža, 
-  plastika in plastična embalaža, 
-  kovine in kovinska embalaža, 
-  steklo in embalaža iz tekstila, 
-  mešana embalaža, 
-  sestavljena embalaža, 
-  les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 
-  embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi, 
-  izrabljene gume, 
-  biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad, 
-  oblačila in tekstil, 
-  topila, 
-  kisline, 
-  alkalije, 
-  fotokemikalije, 
-  pesticide, 
-  fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, 
-  zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, 
-  jedilno olje in maščobe, 
-  barve, tiskarske barve, črnila, lepila, kite in smole, ki ne vsebujejo nevarne snovi, 
-  čistila, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 
-  zdravila, 
-  baterije in akumulatorji, 
-  odpadna električna in elektronska oprema, 
-  kosovni odpadki, 
-  mešani gradbeni odpadki, 
-  odpadki iz azbesta in bitumna, 

  -  mešani komunalni odpadki, 
  -  živila s pretečenim rokom uporabe, 
         -  gradbeni material do količine 200 kg na leto/ povzročitelja. 
 
(9)  Prepuščanje in/ali oddajanje odpadkov v zbirnem centru je za izvirne povzročitelje iz 

gospodinjstev brezplačno, za določene vrste pa plačljivo (seznam je priloga tega 
Pravilnika). 
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(10)  Prepuščanje in/ali oddajanje odpadkov v zbirnem centru je za izvirne povzročitelje iz 
dejavnosti za vse vrste odpadkov plačljivo. 

 
 
IX.  PODROBNEJŠA VSEBINA KATASTRA ZBIRNIH IN PREVZEMNIH MEST, 

ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV 
 

18. člen 
 
(1) Izvajalec vodi register in kataster podatkov, ki obsegata: 

-  register prevzemnih mest za izvirne povzročitelje iz gospodinjstva, 
-  register prevzemnih mest za izvirne povzročitelje iz dejavnosti in 
-  register in kataster zbirnih centrov. 

 
(2) Podatki, ki se vodijo, se dopolnjujejo redno, najmanj pa enkrat letno. 
 
(3) Register prevzemnih mest vsebuje naslednje podatke: 
 
Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva: 

-  ime in priimek ter naslov nosilca gospodinjstva (naslovnik), 
-  ime in priimek ter naslov plačnika storitev (plačnik), 
-  število uporabnikov, ki gravitirajo na zbirno mesto (število članov gospodinjstva), 
-  vrsta odpadka, ki se zbira ter tip, volumen in število opreme za zbiranje posameznih  
   vrst odpadkov, 
-  podatki o lastništvu opreme za zbiranje posameznih vrst odpadkov. 
 
 

Izvirni povzročitelj iz dejavnosti: 
-  naziv in naslov povzročitelja (naslovnik), 
-  naziv in naslov plačnika storitev (plačnik), 
-  vrsta odpadka, ki se zbira ter tip, volumen in število opreme za zbiranje posameznih  
   vrst odpadkov, 
-  podatki o lastništvu opreme za zbiranje posameznih vrst odpadkov. 

 
 
 (4) Register in kataster zbirnih centrov vsebujeta naslednje podatke:  

-  lokacije zbirnih centrov (Gauss - Krügerjeve koordinate), 
-  vrsta odpadka, ki se zbira ter tip, volumen in število opreme za zbiranje posameznih  
   vrst odpadkov in 
-  podatki o lastništvu opreme za zbiranje posameznih vrst odpadkov. 

 
 
X.  DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV, KI SO 

POTREBNI ZA RAVNANJE Z ODPADKI, SKLADNO S PREDPISI IN NEMOTENO 
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

 
Ravnanje s kosovnimi odpadki 

19. člen 
 

(1)  Prevzemanje in odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja po sistemu »od vrat 
do vrat«, 1 – krat letno.  

 
(2)  Prevzemna mesta kosovnih odpadkov so ista, kot so prevzemna mesta za prevzemanje 

mešanih komunalnih odpadkov (velja za individualna gospodinjstva). 
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(3) Gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah zbirajo kosovne odpadke v nastavljenih 
kontejnerjih ali na prevzemnih mestih ostalih odpadkov. 

 
(4) Povzročitelji morajo kosovne odpadke odložiti na prevzemno mesto ali jih odložiti v 

kontejner, na dan njihovega prevzemanja, do 6.00 ure zjutraj. 
 
(5)  O načinu in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z obvestilom, ki ga objavi na 

krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni pred zbiranjem. 
 
(6) V primeru, da so na prevzemnem mestu odpadki, ki niso kosovni odpadki, jih izvajalec ni 

dolžan prevzeti. Če izvajalec ne prevzame odpadkov, ki niso kosovni odpadki, jih mora 
povzročitelj odstraniti s prevzemnega mesta v 24 urah, po določenem terminu za 
zbiranje kosovnih odpadkov. 

 
(7) Povzročitelji lahko kosovne odpadke tudi sami pripeljejo in prepustijo v zbirnem centru. 
 
 
 
Ravnanje z nevarnimi odpadki  
 

20. člen 
 
(1)  Izvajalec najmanj enkrat letno s posebno prilagojeno in opremljeno premično zbiralnico, 

organizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. 
 
(2)  O terminu, načinu in lokacijah zbiranja nevarnih odpadkov mora izvajalec uporabnike z 

obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj 14 dni pred 
zbiranjem. 

 
(3)  Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke v manjših količinah oddajo tudi v 

zbirnem centru. 
 
(4) Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico se organizira na prevzemnih mestih, 

ki so skupna za več gospodinjstev.  
 
 
 
 
 
 
 
Ravnanje z odpadki z javnih prireditev 
 

21. člen 
 
(1) Organizatorji javnih prireditev na katerih potekajo dejavnosti organizatorja ali 

udeležencev, pri katerih nastajajo odpadki, morajo najmanj 7 dni pred prireditvijo o tem 
obvestiti izvajalca.  

 
(2)  Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali tipskih vrečk določi in zagotovi 

izvajalec izkustveno, glede na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev.  
 
(3) Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator dolžan poskrbeti za ustrezno 

ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz dejavnosti gostinstva, skladno s predpisi, ki 
urejajo to vrsto odpadkov. 



                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

 38 

 
(4)  Organizator prireditve mora po koncu prireditve vse zbrane odpadke predati izvajalcu. 
 
(5)  Stroške najema zabojnikov in prevzema odpadkov nosi organizator prireditve. 
 
 
Ravnanje z odpadki z očiščevalnih akcij 
 

22. člen 
 
Organizatorji očiščevalnih akcij morajo najmanj 14 dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem  
dogovoriti potek akcije, predvidno število opreme za zbiranje posameznih vrst odpadkov, 
lokacije namestitve kontejnerjev ter čas odvoza kontejnerjev. 
 
 
Izdajanje projektnih pogojev in soglasij 
 

23. člen 
 
(1)  Izvajalec ima na zahtevo vlagatelja, skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in 

urejanje prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev ter soglasij. 
 
(2)  Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega: 
 

-  podatke o vlagatelju, 
-  podatke o investitorju, 
-  podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča, 
-  podatke o projektantu in projektu in 
-  predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in  
   dostopni poti. 

(3)  Obvezna vsebina soglasja obsega: 
 

-  podatke o vlagatelju, 
-  podatke o investitorju, 
-  podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča in 
-  soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne dokumentacije, vključno z  
   datumom izdelave. 

 
 
 
 
 
Pranje zabojnikov 

24. člen 
 
(1)  Izvajalec izvaja pranje zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov v okviru storitev javne 

službe zbiranja bioloških odpadkov.  
 
(2) Pranje se izvaja 2-krat letno in sicer prvič v prvi polovici in drugič v drugi polovici 

koledarskega leta. 
 
(3)  Izvajalec izvaja pranje zabojnikov z opremo, ki omogoča pranje zabojnika na mestu 

prevzemanja odpadkov ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri 
čistilnem procesu, mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. 
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(4) O terminu pranja zabojnikov za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov bodo 
povzročitelji obveščeni vsaj 14 dni pred njihovim pranjem. 

 
 
Dobava novih in zamenjava dotrajanih oz. poškodovanih zabojnikov 
 

25. člen 
 
(1)  Vsak nov uporabnik storitev ravnanja z odpadki prejme opremo za zbiranje odpadkov na 

prevzemnih mestih. Opremo dostavi izvajalec, brez plačila. Vrednost opreme  za 
zbiranje odpadkov je vključena v ceno izvajanja javne službe. Amortizacijska doba 
posod je 10 let. 

 
(2)  Zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov pred potekom amortizacijske dobe 

opravlja izvajalec, po ceniku. 
 
(3)  Povzročitelji odpadkov lahko na svoje stroške tipske zabojnike za zbiranje posameznih 

vrst komunalnih odpadkov menjavajo, pri čemer izvajalec obračun storitev javne službe 
upošteva v naslednjem mesecu. Prevzem zabojnikov se izvaja na naslovu 
Saubemacher Slovenija d.o.o., PE Lenart, Sp. Porčič 4a, 2230 Lenart. 

 
 
Dobava tipskih vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov 
 

26. člen 
 
(1)  V tipskih vrečkah izvajalca se zagotavlja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 

mešane embalaže ter papirja. Pogoje za zbiranje določata Odlok in ta Pravilnik. 
 
(2)  Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže in/ali papirja v tipskih 

vrečkah je lahko redno (kot embalaža za zbiranje teh odpadkov) in izredno (ob 
povečanih količinah teh odpadkov). 

 
(3) V primeru rednega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže in/ali 

papirja dostavo vrečk zagotavlja izvajalec, enkrat letno, na podlagi seznama strank 
(povzročiteljev odpadkov), ki te odpadke zbirajo v tipskih vrečkah. Dostava vrečk se 
zagotavlja brez predhodne najave povzročitelja odpadkov in ni posebej plačljiva. 

 
(4) V primeru izrednega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže in/ali 

papirja, si povzročitelji lahko zagotovijo tipske vrečke, tako, da:  
 
1) jih sami dvignejo na sedežu poslovne enote v Lenartu, Sp. Porčič 4 a,  
2) dostavo naročijo po telefonu: 02/620 23 00, ali sporočijo po e – pošti :. 

pisarna@saubermacher.si.  
 
Dodatne tipske vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže 
in/ali papirja so plačljive (v ceno je vključen nabavni strošek vrečke, strošek dostave ter  
odstranjevanje odpadkov). 

 
Reklamacije 

27. člen 
 
(1)  Uporabnik se lahko pritoži na izvajanje storitve in sicer na pravilnost in/ali pravočasnost 

opravljene storitve. Reklamacijo lahko poda po telefonu, osebno pri pristojni osebi na 
sedežu ali poslovni enoti izvajalca in pisno po klasični ali elektronski pošti. 

mailto:pisarna@saubermacher.si
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(2) O vsaki pritožbi pristojna oseba napiše uradni zaznamek, v katerem zapiše predmet 

pritožbe ter dogovorjeno rešitev, oziroma ali sta z uporabnikom razrešila predmet 
pritožbe. Uradni zaznamek oziroma povratna informacija o rešitvi pritožbe se posreduje 
uporabniku na njegovo izrecno zahtevo.  

 
(3)  V primeru, če uporabnik ocenjuje, da njegova pritožba ni bila ustrezno rešena, naslovi 

pisno pritožbo z natančnimi podatki o predmetu pritožbe na sedež izvajalca. Izvajalec 
pisno odloči o reklamaciji v roku 15 dni od datuma prejema reklamacije. 

 
(4)  V primeru, če se pritožba uporabnika nanaša na določitev prevzemnega mesta, skladno 

z Odlokom in določili tega Pravilnika, izvajalec posreduje pritožbo uporabnika in svoj 
predlog rešitve z utemeljitvijo v odločanje in dokončno določitev prevzemnega mesta 
pristojnemu organu občinske uprave. 

 
(5)  Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani račun (reklamacija računa) v 8 dneh od 

dneva prejema računa. Vloženi ugovor ne vpliva na zapadlost računa. V primeru, če se 
ugovor nanaša na obračun storitev in izvajalec v postopku reševanja ugovora ugotovi, 
da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost 
utemeljenega ugovora. V primeru, če se ugovor nanaša na podatke, ki so podlaga za 
obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov ali odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, izvajalec odstopi reševanje ugovora 
izvajalcu storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov ali izvajalcu storitev odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 
  

Vizualna kontrola 
28. člen 

 
(1)  Vizualno kontrolo, z namenom ugotavljanja sestave odpadkov, izvaja izvajalec na 

prevzemnih mestih in v zbirnem centru.  
 
(2)  Izvajalec vizualno kontrolo izvaja na podlagi dogovora z občino. 
 
(3) Z rezultati vizualne kontrole seznani občino ter se dogovori o nadaljnjih aktivnostih. 
 
 
 
Letni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami 
 

29. člen 
 
(1)  Ravnanje s komunalnimi odpadki izvaja izvajalec na podlagi letnega programa, ki 

vsebuje naslednje podatke: 
 

-  območje izvajanja javne službe, 
-  vrste odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo zbiranje in prevzemanje, 
-  namenska embalaža za zbiranje posameznih vrst odpadkov, 
-  frekvence in čas prevzemanja posameznih vrst odpadkov, 
-  lokacija zbirnega centra, 
-  prevzemanje kosovnih odpadkov, 
-  prevzemanje nevarnih frakcij,, 
-  drugi pogoji za prevzemanje posameznih vrst odpadkov, 
-  vzdrževanje in čiščenje zabojnikov ter ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja, 
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-  način dobave in zamenjave dotrajanih oziroma poškodovanih zabojnikov za zbiranje 
posameznih vrst odpadkov, 

- način dobave vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov, 
-  ravnanje s prevzetimi odpadki, 
-  ukrepi za doseganje okoljskih ciljev ločenega zbiranja, 
-  stroški in virih financiranja investicijskih stroškov za izvedbo letnega programa, 
-  druge storitve, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe in 
-  drugi podatki v skladu s predpisi. 

 
 
(2)  Letni program izdela izvajalec skladno z določbami Odloka in tega Pravilnika, do 15. 

oktobra tekočega leta. Potrjen letni program izvajalec objavi na svoji spletni strani. 
 
 
XI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen 
 
Izvajalec mora zagotoviti izvajanje določb tega Pravilnika najkasneje do 1.1.2018, razen 
izvedbe individualnega zbiranja steklene embalaže po gospodinjstvih, kjer je rok 1. 7. 2018. 
Do takrat izvaja zbiranje steklene embalaže na obstoječih zbirnih mestih. 

  
 

31. člen 
 
Tehnični pravilnik se objavi v Medobčinskem vestniku in začne veljati petnajsti dan po objavi. 

  
 
Številka: 35410-2/2015 
Datum: ____________ 

 
  

                                                                                                               Župan  
     Občine Sveta Ana 

         Silvo SLAČEK, dipl.ekon.gr.inž. 
 

 
 
 
 
 
PRILOGA K TEHNIČNEMU PRAVILNIKU O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI SVETA 

ANA: 
 

- Seznam odpadkov, ki se zbirajo v zbirnem centru na podlagi določil 8. in 9. odstavka 
17. člena 

Seznam odpadkov, ki se zbirajo v zbirnem centru na podlagi določil 8. in 9. odstavka 17. 
člena: 

 

Klas.št. Opis odpadka Cena (€/kg) Opomba 

02 02 03 Snovi, neprimerne za uživanje ali predelavo Plačljivo* 
Samo svinjske 
kože iz zakola za 
lastno uporabo 
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15 01 01 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

Brezplačno   

15 01 02 Plastična embalaža Brezplačno   

15 01 03 Lesena embalaža Brezplačno   

15 01 04 Kovinska embalaža Brezplačno   

15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža Brezplačno   

15 01 06 Mešana embalaža Brezplačno   

15 01 07 Steklena embalaža Brezplačno   

15 01 09 Embalaža iz tekstila Brezplačno   

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi 
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi 

Brezplačno   

15 01 11* 
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden 
porozen oklep (npr. azbest), vključno s 
praznimi tlačnimi posodami 

Brezplačno   

16 01 03 Izrabljene gume Brezplačno 
Do 50 
kg/leto/povzročite
lja 

16 01 03 Izrabljene gume Plačljivo* 
Nad 50 
kg/leto/povzročite
lja 

17 01 07 
Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, 
ki niso navedene v 17 01 06 

Brezplačno 
Do 200 
kg/leto/povzročite
lja 

17 01 07 
Mešanice betona, opeke, ploščic in keramike, 
ki niso navedene v 17 01 06 

Plačljivo* 
Nad 200 
kg/leto/povzročite
lja 

17 03 02 
Bitumenske mešanice, ki niso navedene v 17 
03 01 

Plačljivo*   

17 06 05 Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest Plačljivo*   

17 09 04 
Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso navedene v 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

Brezplačno 
Do 200 
kg/leto/povzročite
lja 

17 09 04 
Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz 
rušenja objektov, ki niso navedene v 
17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03 

Plačljivo* 
Nad 200 
kg/leto/povzročite
lja 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka Brezplačno   

20 01 02 Steklo Brezplačno   

20 01 08 
Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz 
restavracij 

Plačljivo* 
 

20 01 10 Oblačila Brezplačno   

20 01 11 Tekstil Brezplačno   

20 01 13* Topila Brezplačno   

20 01 14* Kisline Brezplačno   

20 01 15* Alkalije Brezplačno   

20 01 17* Fotokemikalije Brezplačno   

20 01 19* Pesticidi Brezplačno   

20 01 21* 
Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki 
vsebujejo živo srebro 

Brezplačno   

20 01 23* 
Zavržena oprema, ki vsebuje 
fluorokloroogljikovodike 

Brezplačno   
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20 01 25 Jedilno olje in masti Brezplačno   

20 01 26* Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25 Brezplačno   

20 01 27* 
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki 
vsebujejo nevarne snovi 

Brezplačno   

20 01 28 
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso 
navedeni v 20 01 27 

Brezplačno   

20 01 29* 
Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne 
snovi 

Brezplačno   

20 01 30 
Čistila (detergenti), ki niso navedeni v 
20 01 29 

Brezplačno   

20 01 31* Citotoksična in citostatična zdravila Brezplačno   

20 01 32 Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31 Brezplačno   

20 01 33* 
Baterije in akumulatorji, navedeni v 16 06 01, 
16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije 
in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije 

Brezplačno   

20 01 34 
Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni v 
20 01 33 

Brezplačno   

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi (3), ki ni navedena v 
20 01 21 in 20 01 23 

Brezplačno   

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki 
ni navedena v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35 

Brezplačno   

20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi Brezplačno   

20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37 Brezplačno   

20 01 39 Plastika Brezplačno   

20 01 40 Kovine Brezplačno   

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki Plačljivo* 
 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki Brezplačno 

Samo plenice 
oddane v 
vrečkah 
Saubermacher 
Slovenija d.o.o. 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki Plačljivo* 
 

20 03 07 Kosovni odpadki Brezplačno   

20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest Brezplačno 
Oddaja možna 
samo za režijske 
obrate občine 

* Cena v €/kg glede na sprejet in objavljen cenik izvajalca 
 
 

O b r a z l o ž i t e v  
 
 
V postopku podelitve koncesije za opravljanje obvezne GJS ravnanja z odpadki, je v 

postopku konkurenčnega dialoga potekala tudi priprava Tehničnega pravilnika. Izvajalec 

javne službe je pripravil tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini, kateri 

obsega: 

 opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki; 

 tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov; 
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 tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne 

prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov; 

 tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe; 

 minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi 

prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih; 

 podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih;  

 podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov; 

 druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z 

odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe. 

 
V prilogi Pravilnika  so opredeljene vrste odpadkov, katere je možno odložiti v zbirnemu 
centru Lenart.  Po novem Pravilniku, bo možno brezplačno odložiti tudi del odpadkov (npr. 
gradbeni material do 200 kg letno, ali za občinske režijske obrate odpadke iz čiščenja cest), 
kateri so bili do sedaj izključno plačljivi. 
 
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana se predlaga, da sprejme  Tehnični pravilnik o ravnanju 

s komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana, kot je predlagan. 

 
PRIPRAVILI: 
 

- Saubermacher Slovenija d.o.o. in CEROP d.o.o; 
- Občinska uprava  
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          6 

OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 

 
 
Številka: 35410-2/2015 
Datum:   13. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORATA O  
OBLIKOVANJU CEN  

IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI IN PROGRAMA RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI  

NA OBMOČJU OBČINE SVETA ANA 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave  
 
 
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) in 15. člena Statuta Občine 
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV, št. 6/2017),  Občinski svet Občine 
Sveta Ana sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki in programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na 
območju Občine Sveta Ana, kot je predložen. 
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           PREDLOG: 
 
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) in 15. člena Statuta Občine 
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in MUV, št. 6/2017), je Občinski svet 
Občine Sveta Ana ________  seji, dne _______, sprejel 
 
 

SKLEP 

 O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA OBVEZNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI IN 

PROGRAMA RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE 

SVETA ANA 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejema Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin 
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, katerega je pripravil Saubermacher Slovenija d.o.o. in CEROP d.o.o., v 
Murski Soboti, dne 7.4.2017. 
 

2. člen 

Občinski svet Občine Sveta Ana soglaša s cenikom izvajanja javne službe varstva okolja na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ki zajema: 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  kot je naveden v 
tabelah: 
 

a) Uporabniki:  GOSPODINJSTVA- FIZIČNE OSEBE:  

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV (brez biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada), OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV:   
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Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 13 odvozov mešanih komunalnih 
odpadkov na leto. 
 

 

b) Uporabniki: GOSPODINJSTVA -FIZIČNE OSEBE:  
 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

 

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 32 odvozov na leto. 

 

c) Uporabniki: GOSPODARSTVO-PRAVNE OSEBE: 
 

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV (brez biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada), OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV: 

80 (vreča) 120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,36262 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,36262 0,22870 6,6345 9,9517 19,9034 41,4655 54,7345 63,8569 91,2241

SKUPAJ ZBIR 0,22870 6,6345 9,9517 19,9034 41,4655 54,7345 63,8569 91,2241

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

SKUPAJ OBD 0,09200 1,2892 1,9338 3,8676 8,0575 10,6359 12,4085 17,7265

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

SKUPAJ ODL 0,14903 0,6265 0,9398 1,8795 3,9157 5,1687 6,0301 8,6145

8,5502 12,8253 25,6505 53,4386 70,5390 82,2955 117,5650

DDV 9,5% 0,8123 1,2184 2,4368 5,0767 6,7012 7,8181 11,1687

Skupaj z DDV: 9,36 14,04 28,09 58,52 77,24 90,11 128,73

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

V: Volumen posode (liter)

120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. in 

zelenega vrtnega odpada
Sodilo (kg/l) 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

DDV 9,5%: 0,0055 0,3326 0,6653 1,3859 1,8295 2,1344 3,0491

SKUPAJ BIO z DDV: 0,06 3,83 7,67 15,97 21,09 24,60 35,14

V: Volumen posode (liter)



49 
 

 

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 13 odvozov mešanih komunalnih 

odpadkov na leto 

d) Uporabniki: GOSPODARSTVO-PRAVNE OSEBE: 

 ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

 

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 32 odvozov na leto. 

3. člen 

Občinski svet Občine Sveta Ana sprejema Programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami 
na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, katerega je pripravil Saubermacher Slovenija 
d.o.o. in CEROP d.o.o.. 

4. člen 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

Cena se uporablja  od  1. 1. 2018. 

 

Številka: 35410-2/2015 

Datum: __________  
 

 
                                                                                                        Župan  

Občine Sveta Ana 
         Silvo SLAČEK, dipl.ekon.,gr.ing. 

80 (vreča) 120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov
Sodilo (kg/l) 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

SKUPAJ ZBIR 0,22870 5,5382 8,3073 16,6147 34,6139 45,6904 53,3054 76,1506

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

SKUPAJ OBD 0,09200 1,2892 1,9338 3,8676 8,0575 10,6359 12,4085 17,7265

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

SKUPAJ ODL 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

DDV 9,5%: 0,7081 1,0622 2,1244 4,4258 5,8420 6,8157 9,7367

SKUPAJ z DDV: 8,16 12,24 24,49 51,01 67,34 78,56 112,23

V: Volumen posode (liter)

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. in 

zelenega vrtnega odpada
Sodilo (kg/l) 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

DDV 9,5% 0,0055 0,3326 0,6653 1,3859 1,8295 2,1344 3,0491

SKUPAJ z DDV: 0,06 3,83 7,67 15,97 21,09 24,60 35,14

V: Volumen posode (liter)
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ELABORAT 

 

 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 

 

NA OBMOČJU OBČIN 

 

BENEDIKT, CERKVENJAK, LENART, SVETA ANA, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH 

GORICAH IN SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 

                    

               
 
 

VODILNI PONUDNIK:    SO-PONUDNIK: 

                

 

 
Murska Sobota, 7.4.2017 
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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. 
 
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 
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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: Saubermacher Slovenija d.o.o. 
naslov:   Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 
matična številka:  5432391000 
davčna številka:  SI 75433737 
zakoniti zastopniki: Rudolf Horvat in Thomas Reischl, direktorja in Robert Čajić, 

prokurist 
 
So-ponudnik: 
naziv: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 

(kratko: CEROP d.o.o.) 
naslov:   Vaneča 81b, 9201 Puconci 
matična številka:  3356655000 
davčna številka:  SI 67396704 
zakoniti zastopnik:  Franc Cipot, direktor 
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2.2 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: 
 
Tabela 1: Podatki o območju izvajanja javnih služb 
 

Občina 
Velikost 

(km2) 
Št. prebivalcev1 

Št. 
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 

SKUPAJ 204,5 19.259 6.625 78 

 
 

 
Slika 1: Območje izvajanja javnih služb 

 
  

                                                           
1 Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 1.1.2016) 
2 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 Število prevzemov na leto 

mešani komunalni odpadki (20 03 01)  13x 

mešana embalaža  
(15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39)  

13x 

papirna in kartonska embalaža (15 01 01)  
papir in karton (20 01 01, 19 12 01) 

13x 

steklena embalaža (15 01 07, 20 01 02) 6x 

kosovni odpadki (20 03 07) Akcija 1x 

biološko razgradljivi odpadki (20 02 01, 20 01 08) 32x 

2. Premična zbiralnica nevarnih frakcij Število prevzemov na leto 

- 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*) 
- 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*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcija 1x 
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4. Zbirni center: Spodnji Porčič 4a, Lenart  

(lokacija centra za ravnanje z odpadki podjetja 
Saubermacher Slovenija d.o.o.) 

Obratovalni čas 

Ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov  
(xx xx xx, xx xx xx*) 

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 

 
V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne 
vsebuje. 
 
5.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe s primerljivimi 

območji 

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

Kazalnik Formula za izračun Opis 

Pospešena 
pokritost 
kratkoročnih 
obveznosti 

=
Kratkoročna sredstva − Zaloge

Kratkoročne obveznosti
 

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. 

Gospodarnost 
poslovanja 

=
Prihodki iz poslovanja

Odhodki iz poslovanja
 

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. 

Povprečna 
mesečna plača 
na zaposlenca 

 

=

𝑆𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖 𝑝𝑙𝑎č𝑒

Š𝑡. 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑐𝑒𝑣 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗𝑎

    Povprečno št. zaposlencev    
 

 

Rezultat kazalnika prikazuje povprečno 
mesečno plačo zaposlenca. 

Vir: AJPES. 
 
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. 
 
Tabela 4: Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 
20153  

Kazalnik 
Saubermacher 

Slovenija 
d.o.o. 

CEROP d.o.o. 
38.11: Zbiranje in 
odvoz nenevarnih 

odpadkov 

38.21: Ravnanje 
z nenevarnimi 

odpadki 

Pospešena 
pokritost 
kratkoročnih 
obveznosti 

1,24 2,99 1,51 1,81 

Gospodarnost 
poslovanja 

1,05 0,99 1,03 1,02 

Povprečna plača 
na zaposlenca 

1.596,00 
EUR 

1.358,42 EUR 1.490,00 EUR 1.377,00 EUR 

 
5.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

                                                           
3 Vir: Podatki AJPES 
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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)  

760.000 

papirna in kartonska embalaža (15 01 01)  
papir in karton (20 01 01, 19 12 01) 

500.000 

steklena embalaža (15 01 07, 20 01 02) 390.000 

kosovni odpadki (20 03 07) 350.000 

nevarni odpadki (zbrani s premično zbiralnico v akciji 
nevarnih odpadkov) (xx xx xx*) 

10.000 

ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov zbrane v 
zbirnem centru 
(xx xx xx, xx xx xx*) 

170.000 

SKUPAJ 3.540.000 

biološko razgradljivi odpadki (20 02 01, 20 01 08) 850.000 

SKUPAJ 4.390.000 

 

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  
(20 03 01 in 20 03 07) 

1.710.000 

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov (*30% v obdelavo sprejetih količin 

odpadkov) 

513.000 

 
 

 

5.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje  

 
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 

49.085,36 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  157.320,00 
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(20 03 01 in 20 03 07) 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov (*30% v obdelavo sprejetih količin 

odpadkov) 

76.452,39 

SKUPAJ 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 

 
 
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). 
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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. 
 
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 obračunskem obdobju izvajalec ne načrtuje stroškov javne infrastrukture.  
 
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. 
  



63 
 

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 

 

 
 

Količina odpadkov (kg) 3.540.000 1.710.000 513.000 3.540.000

€/leto €/kg €/leto €/kg €/leto €/kg €/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

Količina odpadkov (kg) 3.540.000 1.710.000 513.000 3.540.000

€/leto €/kg €/leto €/kg €/leto €/kg €/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

SKUPAJ (1+2+3)

SKUPAJ (1+2+3)

2

OBDELAVA DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH 

ODPADKOV

3

ODLAGANJE OSTANKOV 

PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA 

KOMUNALNIH ODP.

2

OBDELAVA DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH 

ODPADKOV

3

ODLAGANJE OSTANKOV 

PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJA 

KOMUNALNIH ODP.

1

ZBIRANJE DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH 

ODPADKOV 

(brez biološko razgr. kuh. 

odp. in zel. vrtnega odp.)

1

ZBIRANJE DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH 

ODPADKOV 

(brez biološko razgr. kuh. 

odp. in zel. vrtnega odp.)
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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, 

 za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi, po podobnem principu. 

 
 

6. ZAKLJUČEK 

 

Količina odpadkov (kg) 850.000

€/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

Količina odpadkov (kg) 850.000

€/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

4

ZBIRANJE BIOLOŠKO 

RAZGRADLJIVIH 

KUHINJSKIH ODPADKOV 

IN ZELENEGA VRTNEGA 

ODPADA

4

ZBIRANJE BIOLOŠKO 

RAZGRADLJIVIH 

KUHINJSKIH ODPADKOV 

IN ZELENEGA VRTNEGA 

ODPADA
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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,      Robert Čajić 
Saubermacher Slovenija d.o.o.    Saubermacher Slovenija d.o.o. 
Direktor       prokurist 
 
 
 
Franc Cipot, 
CEROP d.o.o. 
Direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



66 
 

PROGRAM  
 
 

RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI  
 

NA OBMOČJU OBČIN  
 
 
 

                                                                 
 
               BENEDIKT                 CERKVENJAK                  LENART 
 
 

 

                                                            
 
             SVETA ANA           SVETA TROJICA V           SVETI JURIJ V                                         
                                            SLOV. GORICAH           SLOV. GORICAH  
 
 
 
 
 

 
PRIJAVITELJ/PONUDNIK 

 
 

   VODILNI PONUDNIK:       SO-PONUDNIK: 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

KAZALO 
 
 
 

1.      UVOD  

 
2.      PODATKI O PONUDNIKU  

 
3.      NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO  

         STORITVE JAVNIH SLUŽB  

 
4. CELOTNA KOLIČINA KOMUNALNIH ODPADKOV, KI NASTAJAJO NA   

         OBMOČJU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB IN KOLIČINE POSAMEZNIH  

      LOČENIH TER NEVARNIH FRAKCIJ 

 
5.   ZBIRALNICE LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ TER ZBIRNI CENTER  

 
5.1.  Zbiralnice ločenih frakcij  

5.2.  Zbiralnica nevarnih frakcij 

5.3.  Zbirni center  

 
6.   PREVZEMANJE NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO  

 
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  

7.1.2.  Zbiranje nevarnih frakcij s pomočjo premične zbiralnice nevarnih  

 Frakcij  

7.1.3.   Zbiranje komunalnih odpadkov v zbirnem centru   

7.1.4.   Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnici nevarnih frakcij   

 
7.2.   Označba zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra  

7.2.1.  Zbiralnice ločenih frakcij  

7.2.2.  Zbirni center  

 
8.   POGOSTOST PREVZEMANJA ODPADKOV NA PREVZEMNIH MESTIH,  

V ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ IN ZBIRNEM CENTRU  

 



68 
 

8.1.   Pogostost prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih  

8.2.   Pogostost prevzemanja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij  

8.3.   Pogostost prevzemanja frakcij v zbirnem centru  

8.4.   Pogostost prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico  

         nevarnih frakcij  

 
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  

9.2.  Prevzemanje  opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu  ter vsebuje nevarne snovi, na 

prevzemnih mestih  

 
10.  VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ZABOJNIKOV TER UKREPI ZA PREPREČEVANJE 

ONESNAŽENJA OKOLJA V ZBIRALNICAH IN  ZBIRNIH CENTRIH  

 
10.1.  Vzdrževanje in čiščenje zabojnikov    

10.2.  Vzdrževanje in čiščenje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij  

10.3.  Vzdrževanje in čiščenje kontejnerjev ter ukrepi za preprečevanje onesnaženja okolja 

v zbirnih centrih  

 
11. REDNO OBVEŠČANJE IN DRUGI NAČINI SEZNANJANJA  

 POVZROČITELJEV KOMUNALNIH ODPADKOV O NAČINU ZBIRANJA LOČENIH 

IN NEVARNIH FRAKCIJ  

 
12.  RAZVRŠČANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SORTIRNICAH ZA  

IZLOČANJE LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ 

 
13.  PREDVIDENA PREDELAVA ALI ODSTRANJEVANJE LOČENIH IN 

NEVARNIH FRAKCIJ  

 
14.  NAČIN ODDAJANJA  LOČENIH  IN  NEVARNIH FRAKCIJ, KI SO  

ODPADNA EMBALAŽA, DRUŽBI ZA RAVNANJE Z ODPADNO 

EMBALAŽO IN KOLIČINE TE EMBALAŽE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

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). 
 
2. PODATKI O PONUDNIKU 

 
Na javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje javnih služb, nastopata v skupni 
ponudbi, kot: 
 
- vodilni ponudnik: 
 
- naziv:   Saubermacher Slovenija d.o.o. 
- naslov:   Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 
- matična številka: 5432391000 
- davčna številka: SI 75433737 
- zakoniti zastopniki: Rudolf Horvat in Thomas Reischl, direktorja in Robert Čajić, 

prokurist 
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in 
 
- so-ponudnik: 
 
- naziv:   Javno podjetje center za ravnanje z odpadki  

Puconci d.o.o. (kratko: CEROP d.o.o.) 
- naslov:   Vaneča 81b, 9201 Puconci 
- matična številka: 3356655000 
- davčna številka: SI 67396704 
- zakoniti zastopnik: Franc Cipot, direktor 
 
 
 
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 8: Podatki o območju izvajanja javnih služb 

 

Občina 
Velikost 

km2 

Število  

prebivalcev4 

Število 
gospodinjstev 5 

Število 
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 

SKUPAJ 204,5 19.259 6.625 78 

 
 

                                                           
4 Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 01. 01.2016 
5 Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 01. 01.2015 
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Slika 2: Območje izvajanja javnih služb 

 
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. 
 

 
Vrsta odpadka 

Količina 
(v kg) 

1. NENEVARNE FRAKCIJE 162.260 
1.1. Mešana embalaža 760.000 
1.2. Papirna embalaža 500.000 
1.3. Steklena embalaža 390.000 
2. NEVARNE FRAKCIJE 10.000 
2.1. Nevarni odpadki 10.000 
3. KOSOVNI ODPADKI 350.000 
3.1. Kosovni odpadki 350.000 
4. MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 1.360.000 
4.1. Mešani komunalni odpadki 1.360.000 
5. OSTALE LOČENO ZBRANE FRAKCIJE 170.000 
5.1. Ostale ločeno zbrane frakcije 170.000 
6.  BIOLOŠKI ODPADKI 850.000 
6.1.  Biološki odpadki 15.000 

  
SKUPAJ 

 

 
4.390.000 

 
 
5.  ZBIRALNICE LOČENIH IN NEVARNIH FRAKCIJ TER ZBIRNI CENTER 
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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. 
 
 
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  pri zbiralnici mleka Rajšp 

- Trstenik  pri zbiralnici mleka Senekovič 
- Ihova  pri zbiralnici mleka Ješovnik  
- Trotkova  pri zbiralnici mleka Geratič  
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- Benedikt pri občini    
 
 

Občina Cerkvenjak:              - Smolinci   pri trgovini Ploj 
                                               - Cerkvenjak   pri kmetijski zadrugi 

- Brengova   pri križišču Mohorič 
 
 
Občina Lenart:                       - Selce   pri bencinski črpalki 

- Voličina  pri avtobusni postaji 
- Lenart  pri gasilskem domu 
 
 
 

Občina Sveta Ana:          - Lokavec pri avtobusni postaji 
                                            - Sveta Ana pri gasilskem domu 
 
 
 
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah: 
 
    - Osek   pri gasilskem domu 

- Sveta Trojica pri kulturnem domu 
- Gočova pri gasilskem domu 
 

 
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah:  
 

- Jurovski dol   pri kmetijski zadrugi 
- Sp. Gasteraj    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. 
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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. 
 
 
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 

 
Embalaža za zbiranje 

 

Vrsta in volumen Slika 

- mešani komunalni odpadki  20 03 01 

vrečka 80 l  
posoda 120 l  
posoda 240 l  
posoda 660 l 
posoda 770 l  
posoda 1100 l  

slika 5 

- papir in karton 
- papirna in kartonska embalaža 

20 01 01 
15 01 01 

vrečka 50 l  
posoda 240 l 
posoda 660 l 
posoda 770 l  
posoda 1100 l  

slika 6 

- plastična embalaža 
- kovinska embalaža 
- sestavljena embalaža 
- mešana embalaža  

15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 

vrečka 110 l 
posoda 240 l  
posoda 660 l 
posoda 770 l 
posoda 1100 l 

slika 7 

- steklo 
- steklena embalaža 
  

20 01 02 
15 01 07 

vrečka 110 l 
posoda 240 l  
posoda 660 l 
posoda 770 l 
posoda 1100 l 

slika 8 

- biorazgradljivi kuhinjski  
  odpadki 
- biorazgradljivi odpadki  

20 01 08 
20 02 01 

posoda 120 l  
posoda 240 l  
posoda 660 l 
posoda 770 l  
posoda 1100 l 

slika 9 

- kosovni odpadki  20 03 07 
kontejner 5m3 

specialno vozilo  
slika 10 
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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. 
 
 
7.1.2.  Zbiranje nevarnih frakcij s pomočjo premične zbiralnice  

           nevarnih frakcij 

 
 

Vrste odpadkov Klas. številka 

 
Embalaža za zbiranje 

 

Vrsta in volumen Slika 

  Sodček 35 l 11 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzlaf_n5LTAhXJiCwKHU7WC2IQjRwIBw&url=http://www.vsezaodpadke.si/stirikolesni-plasticni-zabojnik-660-l-v-rjavi-barvi&psig=AFQjCNHfn9bprMONuNcsQ2I_hsTDpCG0-Q&ust=1491651224958984
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- topila 
 

20 01 13* 
 

 
- 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 
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          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   

 
 

Vrste odpadkov 
Klas. 

številka 

 
Embalaža za zbiranje 

 

Vrsta in volumen Slika 

Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo 
predelavo (svinjske kože) 

02 02 03 Sodček 35 l 11 

Papirna in kartonska embalaža  
Papir in karton 

15 01 01 
20 01 01 

Kontejner 5 m3 17 

Plastična embalaža 
Sestavljena embalaža 
Kovinska embalaža 
Mešana embalaža 

15 01 02 
15 01 05 
15 01 04 
15 01 06 

Kontejner 5 m3 17 

Lesena embalaža 
Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi 

15 01 03 
20 01 38 

Kontejner 5 m3 17 

Steklena embalaža 
Steklo 

15 01 07 
20 01 02 

Kontejner 5 m3 17 

Izrabljene gume 16 01 03 Kontejner 5 m3 17 

Mešanice betona, opek, ploščic in keramike 17 01 07 Kontejner 5 m3 17 

Embalaža iz tekstila 
Oblačila 
Tekstil 

15 01 09 
20 01 10 
20 01 11 

Kontejner  3 

Zavržena oprema, ki vsebuje 
klorofluoroogljike – hladilno zamrzovalna 
oprema 

20 01 23* Kontejner 5 m3 17 

Zavržena električna in elektronska oprema 
– računalniki, TV, radio 

20 01 35* Kontejner 5 m3 17 

Zavržena električna in elektronska oprema 
– veliki gospodinjski aparati 

20 01 36 Kontejner 5 m3 17 

Zavržena električna in elektronska oprema 
– mali gospodinjski aparati 

20 01 36 Kontejner 5 m3 17 

Les, ki vsebuje nevarne snovi 20 01 37* Kontejner 5 m3 17 

Plastika 20 01 39 Kontejner 5 m3 17 

Kovine 20 01 40 Kontejner 5 m3 17 

Biorazgradljivi odpadki (zeleni rez) 20 02 01 Kontejner 5 m3 17 

Mešani komunalni odpadki (samo plenice) 20 03 01 Zabojnik 1100 l 18 

Kosovni odpadki 20 03 07 Kontejner 5 m3 17 

 
 
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. 
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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 

 
- 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 
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- akumulatorji 
 

 
20 01 33* Zaboj 200 l 16 

 
- elektronska oprema, ki  
  vsebuje nevarne snovi  
 

 
20 01 35* 

Zaboj 200 l 16 

 

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. 
 
 
 
8.  POGOSTOST PREVZEMANJA ODPADKOV NA PREVZEMNIH MESTIH, V     

     ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ IN ZBIRNEM CENTRU 

 
8.1. Pogostost prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih 

 
 

Vrste odpadkov 
Klas. 

številka 

Število 
odvozov  
na leto 

Frekvence 
odvozov 

- mešani komunalni odpadki  20 03 01 13 na štiri tedne 

- papir in karton 
- papirna in kartonska embalaža 

20 01 01 
15 01 01 

13 na štiri tedne 

- plastična embalaža 
- kovinska embalaža 
- sestavljena embalaža 
- mešana embalaža  

15 01 02 
15 01 04 
15 01 05 
15 01 06 

13 na štiri tedne 

- steklo 
- steklena embalaža  

20 01 08 
20 02 01 

6 na osem tednov 

- biorazgradljivi kuhinjski  
  odpadki 
- biorazgradljivi odpadki  

20 01 08 
20 02 01 

32  

- kosovni odpadki  20 03 07 1  

 
 
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. 
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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. 
 
 
 
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. 
 
 
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). 
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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.. 
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 le-ta 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. 
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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. 
 
 
 
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. 
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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:    02 / 620 23 00 in 02 / 620 23 01, 
- elektronska pošta:  pisarna@saubermacher.si 
- splet:   www.saubermacher.si 
 
 
 
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. 

mailto:pisarna@saubermacher.si
http://www.saubermacher.si/
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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. 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Z  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je Vlada RS določila  način 
oblikovanja cene ravnanja z odpadki, ki zajema javne službe: 

- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- obdelavo 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. Ceno javne službe predlaga 
izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja javne službe in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. 
 
Skupna cena predmetnih javnih služb , v primerjavi z dosedanjimi, ostaja za 
uporabnika nespremenjena, kljub vključitvi dodatne storitve, to je prevzem steklene 
embalaže pri gospodinjstvih ter možnosti oddaje dela odpadkov v zbirnem centru Lenart(npr. 
gradbeni odpad do 200 kg letno ali za  občinske režijske obrate odpadke iz čiščenja cest), 
kateri so bili do sedaj izključno plačljivi. 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 24/2016, z dne 01. 04. 2016 ter na spletnih straneh 
občin, je bil objavljen 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.  
Skupna ponudba Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota 
in CEROP, Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 b, 9201 
Puconci je popolna in sprejemljiva, zato  predlog Občinskim upravam občin  Lenart, 
Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Sveta Ana, Cerkvenjak in Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, da jo sprejmejo in koncesijo podelijo ponudnikoma v skupni ponudbi, to 
je Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota in CEROP, 
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81 b, 9201 Puconci. 
 
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 
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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). 
 
V nadaljevanju  predstavljamo predlog Koncesijske pogodbe s cenikom storitev: 
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KONCESIJSKA POGODBA 

 

 

 

 

 

ZA OPRAVLJANJE OBVEZNIH LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH   SLUŽB 

ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

 

OBČINE SVETA ANA  
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Na podlagi določila 33. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-
UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN), Odlok o načinu 
opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Sveta Ana (MUV 26/2015); Odloka o predmetu in pogojih opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana 
(MUV, št. 26/2015 ); sklenejo: 
 

OBČINA SVETA ANA 
Sv. Ana v Slov. gor.  
2233 Sveta Ana 
 
ki jo zastopa župan Silvo SLAČEK 
(v nadaljevanju: naročnik)  
matična številka: 1332074 
identifikacijska številka za DDV: SI 59385081 
 

in 

 

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o. 
Ulica Matije Gubca 2 
9000 Murska Sobota 
ki ga zastopajo direktorja Rudolf Horvat in Thomas Reischl in prokurist Robert Čajić 
(v nadaljevanju: koncesionar) 
matična številka: 5432391000 
identifikacijska številka za DDV: SI 75433737 
 

in 

 

JAVNO PODJETJE CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI d.o.o. 
Vaneča 81b, 
9201 Puconci 
ki ga zastopa direktor Franc Cipot 
(v nadaljevanju: koncesionar) 
matična številka: 3356655000 
identifikacijska številka za DDV: SI 67396704 
 

 

 

KONCESIJSKO POGODBO 

ZA OPRAVLJANJE OBVEZNIH LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV, OBDELAVE DOLOČENIH 

VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 

ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV  
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I. Uvodne določbe 

1. člen 

(namen pogodbe) 

S to pogodbo koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema posebno in izključno pravico ter 

dolžnost 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 občine Sveta Ana (v 

nadaljevanju: koncedent)  v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja 

gospodarske javne službe in zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi izdanimi 

predpisi ter s to pogodbo. 

2. člen 

(uvodne ugotovitve) 

(1) Pogodbeni stranki ugotavljata: 

 da je bil koncesionar izbran z upravno odločbo št. ...... z dne ..... , ki jo je na podlagi 

141. in prvega odstavka 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ 

(Uradni list RS, št. 127/2006), 9. člena Odloka o predmetu in pogojih opravljanja 

obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 

Sveta Ana, v upravni zadevi podelitvi koncesije izdala Občinska uprava Občine Sveta 

Ana;  

 da je upravna odločba št. ... z dne ..., ki jo je izdala Občinska uprava Občine Sveta 

Ana, postala dokončna z dne ...; 

 da sklepata to pogodbo ob upoštevanju predpisov o varstvu okolja ter drugih 

predpisov, ki urejajo opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 1. 

člena te pogodbe in veljajo na dan sklenitve te pogodbe; 

 da sta razpisna dokumentacija za izvedbo postopka konkurenčnega dialoga in 

ponudbena dokumentacija izbranega koncesionarja sestavni del te pogodbe.  

 

3. člen 

(vsebina pogodbe) 

(1) S to pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo 

za opravljanje javne službe iz 1. člena te pogodbe na območju občine, ki je njen predmet. 

 

(2) S to pogodbo koncedent in koncesionar uredita zlasti: 

 način opravljanja javne službe, ki je predmet te pogodbe na območju občine, 
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 način in roke plačil in morebitne varščine, 

 razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 

 dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo 

vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem 

aktu, 

 način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta, 

 pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe, ki je 

predmet te pogodbe, 

 medsebojnega razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali 

neizvajanjem javne službe, ki je predmet te pogodbe, 

 razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 

 način spreminjanja koncesijske pogodbe, 

 prenehanje koncesijske pogodbe, 

 prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in  

 druge medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne 

službe iz 1. člena te pogodbe. 

4. člen 

(posebna in izključna pravica) 

(1) S podpisom te pogodbe koncedent podeli koncesionarju posebno in izključno pravico za 

opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena te pogodbe, ki je njen predmet, za čas trajanja 

koncesijskega razmerja.  

 

(2) Koncesionar se zaveže opravljati dejavnosti javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo 

opravljanje dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe, vključno z obveznimi 

tehničnimi predpisi in standardi ter s to pogodbo. 

 

5. člen 

(pomen izrazov) 

(1) Ob pomenu, ki ga ob sklenitvi te pogodbe določajo veljavni predpisi, ki urejajo opravljanje 

javne službe, ki je predmet te pogodbe, imajo uporabljeni izrazi pomen, kot je določen v tej 

pogodbi. 

 

(2) Pomen izrazov iz te pogodbe velja tudi za naknadno sklenjene anekse k tej pogodbi.  

 

(3) Naslovi določb v tej pogodbi imajo informativen pomen in ne vplivajo na njeno razlago. 
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(4) Ta pogodba, skupaj z vsemi prilogami, ki so naštete in na katere se pogodba sklicuje, 

tvori celoto. 

 

(5) Sklici v tej pogodbi na določen zakon ali drug predpis se nanašajo na vsakokratno 

veljavno besedilo tega predpisa, ali na drug zakon oziroma predpis, ki ureja isto vsebinsko 

vprašanje, razen če iz smisla določbe ne izhaja, da se pogodba sklicuje na prav določeno 

besedilo zakona ali drugega predpisa. 

 

(6) Če se besedilo te pogodbe nanaša na koncedenta in koncesionarja se uporablja izraz 

pogodbeni stranki.  

 

 

 

 

6. člen 

(uporaba določil predpisov) 

(1) Za vprašanja, ki s to pogodbo niso urejena, se uporabljajo Odlok o predmetu in pogojih 

opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Sveta Ana, (v nadaljevanju: koncesijski akt). 

 

(2) V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami te koncesijske 

pogodbe veljajo določbe koncesijskega akta. 

 

(3) Po sklenitvi te pogodbe lahko koncedent spremeni koncesijski akt le če je potrebno 

spremeniti način opravljanja javne službe, ki je predmet te pogodbe in pogoje opravljanja 

dejavnosti, ki so predmet javne službe ali v javnem interesu odvzeti koncesijo. Sprememba 

koncesijskega akta je vsaka sprememba besedila koncesijskega akta, pri kateri celoten akt 

še obdrži veljavo, in vključuje tudi razveljavitev ene ali več določb. 

 

(4)  Spremembe koncesijskega akta po sklenitvi te koncesijske pogodbe so lahko podlaga za 

spremembo koncesijske pogodbe v javnem interesu.  

 

(5) Koncesijska pogodba se lahko v interesu uporabnikov ali v javnem interesu enostransko 

(naknadno) spremeni s spremembo koncesijskega akta, skladno z določbami zakona, ki 

ureja razmerja kolizije med določbami koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.  
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(6) Pogodba se spremeni oziroma dopolni s sklenitvijo koncesijske pogodbe ali s sklenitvijo 

aneksa k obstoječi pogodbi v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka. 

 

(7) Če pogodbeni stranki ne dosežeta dogovora o ustrezni spremembi pogodbe, se 

neposredno uporabljajo določbe koncesijskega akta. 

 

 

II. Predmet pogodbe 

7. člen 

(enotnost koncesijskega razmerja) 

V občini Sveta Ana se dejavnost javne službe iz 1. člena te pogodbe opravlja na podlagi 

podeljene koncesije pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesionirane gospodarske javne službe. 

8. člen 

(opredelitev dejavnosti gospodarske javne službe) 

Javna služba iz 1. člena te pogodbe obsega zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov.  

 

9. člen 

(način opravljanja dejavnosti javne službe) 

(1) Koncesionar mora dejavnost javne službe iz 1. člena te pogodbe opravljati na podlagi 

določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja varstvo okolja ter na 

njuni podlagi sprejetimi predpisi na način, da: 

 zagotavlja storitve javne službe vsem uporabnikom na območju občine, ne glede na 

njihovo lokacijo po ceni, ki jo določi koncedent (univerzalne storitve), 

 zagotavlja trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti javne službe ves čas trajanja 

te pogodbe (načelo trajnosti), 

 ob zagotavljanju enakosti uporabnikov in spoštovanju načela prepovedi diskriminacije 

zagotavlja kvaliteto storitev s skladu z veljavnimi predpisi in standardi, ki urejajo 

opravljanje dejavnosti javne službe, 

 zagotavlja varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe v skladu z veljavnimi 

predpisi, ki urejajo opravljanje dejavnosti javne službe. 

 

(2) Posamezne storitve iz te pogodbe mora koncesionar opravljati v rokih, na način in pod 

pogoji določenimi z veljavnimi predpisi in pravili stroke. 
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10. člen 

(pristojni organ za izvajanje koncesije) 

Organi občine, pristojni za izdajanje odločb in drugih aktov v zvezi s koncesijo, je Občinska 

uprava Občine Sveta Ana. 

 

 

III. Koncesionarjev pravni monopol 

 

11. člen 

(območje koncesije) 

(1) Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec javne službe, ki je 

predmet te pogodbe, na celotnem območju občine Sveta Ana. 

 

(2) Koncesionar pridobi na območju iz prvega odstavka te pogodbe izključno pravico 

opravljanja dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe, za čas trajanja te koncesijske 

pogodbe. 

 

(3) Spremembe območja občine, njene delitve, združitve in nastanki novih občin na ozemlju 

sedanje občine, do katerih pride po sklenitvi te pogodbe, ne vplivajo na območje izvajanja 

koncesije. 

 

 

12. člen 

(izključnost pravice opravljati gospodarsko javno službo) 

(1) Koncesionar ima na podlagi te pogodbe na celotnem območju občine Sveta Ana: 

 posebno in izključno pravico opravljati dejavnosti javne službe iz 8. člena te 

pogodbe, 

 dolžnost zagotavljati uporabnikom trajno in nepretrgano oskrbo s storitvami javne 

službe in kvalitetno opravljanje dejavnosti javne službe, v skladu s predpisi v javnem 

interesu. 

 

(2) Koncedent se zavezuje, da v času trajanja koncesijskega razmerja po tej pogodbi ne bo 

podelil koncesije drugi pravni osebi za opravljanje javne službe, ki je predmet te pogodbe ali 

na kakršenkoli drug način podelil posebno in izključno pravico opravljati javno službo, ki je 

predmet te pogodbe, na območju občine. Določba prejšnjega stavka se ne uporablja za 

prenos koncesije v skladu z zakonom, koncesijskim aktom in to pogodbo. 
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(3) Kršitev določb tega člena pomeni bistveno kršitev te pogodbe. 

 

13. člen 

(način izvajanja koncesije) 

(1) Koncesionar mora izvajati koncesijo kot dober gospodar, v skladu z določbami 

koncesijskega akta in te pogodbe. 

 

(2) Koncesionar mora izvajati javno službo v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske 

javne službe in  zakona, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi sprejetimi podzakonskimi 

akti.  

 

(3) Pogoji izvajanja dejavnosti javne službe, ki so predmet te koncesijske pogodbe, so 

določeni v  

Odloku o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Sveta in  Odloku o predmetu in pogojih opravljanja obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana. 

  

14. člen 

(uporaba javnih dobrin) 

(1) Storitve, ki se kot javne dobrine zagotavljajo z opravljanjem dejavnosti javne službe, ki je 

predmet te pogodbe, so pod enakimi z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne 

vsakomur. 

 

(2) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi 

izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače. 

 

 

 

IV. Čas trajanja koncesije 

 

15. člen 

(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje za opravljanje dejavnosti javne službe po tej pogodbi nastane s 

sklenitvijo pogodbe. 

 

16. člen 

(trajanje koncesijskega razmerja) 



97 
 

Koncesija je podeljena za dobo petnajstih (15) let. Doba, za katero je podeljena koncesija 

začne teči z dnem sklenitve te koncesijske pogodbe. Koncesionar mora začeti izvajati 

koncesijo v skladu s to pogodbo naslednji dan po podpisu te pogodbe. 

17. člen 

(prenehanja trajanja koncesije) 

(1) Koncesijsko razmerje preneha s potekom časa za katerega je bila koncesija podeljena. 

Čas trajanja koncesije preneha s potekom istega dneva v istem mesecu v petnajstem letu od 

dneva začetka izvajanja dejavnosti. 

 

(2) Koncesijsko razmerje lahko preneha pred potekom časa, za katerega je bila koncesija 

podeljena, v skladu s predpisi ali to pogodbo. 

 

V. Financiranje 

18. člen 

(splošna določba) 

Koncedent koncesionarju, razen v primerih, ko je drugače določeno z zakonom ali drugim 

predpisom, za izvajanje dejavnosti javne službe ne namenja finančnih ali drugih sredstev, ki 

predstavljajo prepovedano državno pomoč (davčne olajšave, oprostitve, plačila taks ...). 

 

19. člen 

(prihodki koncesionarja) 

(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz: 

 plačil uporabnikov za storitve javne službe, 

 drugih virov, določenimi s predpisi občine ali zakonom oziroma na njegovi podlagi 

sprejetimi predpisi. 

 

(2) Dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe, opravlja koncesionar v svojem imenu 

in za svoj račun ter jih financira iz virov sredstev, določenih v tem členu. 

 

20. člen 

(izhodiščne cene in njihovo spreminjanje) 

(1) Cene storitve javne službe so priloga te pogodbe.  

 

(2) Cene storitve javne službe začnejo veljati, ko jih potrdi Občinski svet in so objavljene v 

uradnem glasilu občine.  

 

(3) Navedene cene ni možno povišati pred potekom treh let od sklenitve te pogodbe. 
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(4) Cene storitev, ki so predmet dejavnosti javne službe se oblikujejo v skladu z določili 

zakona, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti. 

 

(5) Če se razmerja na osnovi katerih so bile oblikovane cene med trajanjem koncesijskega 

razmerja spremenijo, lahko koncesionar oblikuje nov predlog sprememb cen za storitve 

javne službe, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, koncedent pa se zaveže ta predlog najkasneje v 60 

dneh od njegovega prejema uvrstiti na dnevni red občinskega sveta. 

 

(6) Če Občinski svet ne potrdi predlaganih cen lahko koncesionar odstopi od pogodbe, mora 

pa še koncesionirano dejavnost opravljati najmanj 12 mesecev. S tega naslova nima drugih 

zahtevkov napram koncedenta.  

21. člen 

(vodenje računovodstva) 

(1) Koncesionar mora za dejavnost javne službe, ki je predmet te pogodbe voditi 

računovodstvo po določilih zakona, ki velja za gospodarske družbe in v skladu z veljavnimi 

računovodskimi standardi.  

 

(2) Koncedentu mora biti omogočen vpogled v celotno finančno poslovanje koncesionarja, ki 

se nanaša na opravljanje dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe. 

 

(3) Kršitev določb tega člena pomeni bistveno kršitev te pogodbe. 

 

VI. Razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent 

 

22. člen 

(najem) 

(1) Koncesionar ob sklenitvi te pogodbe nima v najemu infrastrukturnih objektov in naprav ter 

druge opreme, ki je namenjena opravljanju dejavnosti javne službe, ki je predmet te 

pogodbe.  

 

23. člen 

(vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme) 

(1) Če koncesionar prevzame v času trajanja te pogodbe v najem infrastrukturne objekte in 

naprave mora te vzdrževati s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z zakonom in drugimi 

predpisi zagotavljati trajno in nepretrgano vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter 
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opreme  tako, da je ves čas ohranjena njihova funkcionalnost, obratovalna sposobnost in 

varnost delovanja.  

 

(2) Koncesionar upravlja in vzdržuje infrastrukturne objekte in naprave ter opremo v svojem 

imenu in za svoj račun.  

 

(3) Vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme obsega vse storitve in naloge, 

ki so določene z veljavnimi predpisi in ki jih je potrebno opraviti, da je v celoti zagotovljeno 

opravljanje dejavnosti javne službe.  

 

(4) Koncesionar mora nemudoma in v najkrajšem možnem času zagotoviti popravilo in 

odpravo vseh poškodb in okvar, do katerih pride na infrastrukturnih objektih in napravah ali 

opremi. 

 

 

24. člen 

(nadzor nad vzdrževanjem infrastrukture in opreme) 

(1) Koncedent ima pravico nadzirati izvrševanje koncesionarjeve dolžnosti vzdrževanja 

infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme, tako da je ves čas ohranjena njihova 

nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja na način, 

določen v tej pogodbi. 

 

(2) Če koncesionar ne dosega standardov in meril kakovosti rednega vzdrževanja, ga 

koncedent na to opozori in mu naloži dodatna vzdrževalna dela. 

 

(3) Koncedent lahko koncesionarju pisno naloži tudi dodatna vzdrževalna dela, ki presegajo 

standarde in merila kakovosti, pri čemer mora stroške za dodatno opravljanje dela koncedent 

zagotoviti sredstva. 

 

(4) Zahtevo za vzdrževalna dela pošlje koncedent pisno koncesionarju in mu v njej določi 

primeren rok za njihov začetek in dokončanje. 

 

(5) Če koncesionar ne začne z vzdrževalnimi deli v določenem roku, ali če je očitno, da jih ne 

bo v roku dokončal, lahko koncedent vzdrževalna dela izvede ali dokonča na stroške 

koncesionarja, po predhodni pridobitvi strokovnega mnenja glede upravičenosti. 
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VII. Obveznosti koncesionarja 

 

25. člen 

(splošne obveznosti koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora opravljati dejavnost javne službe, ki je predmet te pogodbe, v skladu z 

določili te pogodbe. 

 

(2) Koncesionar je pri opravljanju dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe, dolžan 

ravnati v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti 

javne službe ter z letnim programom ravnanja z odpadki. 

 

(3) Če zakon, koncesijski akt ali drugi predpis drugače ureja posamezna vprašanja glede 

dolžnosti koncesionarja v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe, ki je predmet te 

pogodbe, ureja drugače kot ta pogodba, mora koncesionar ravnati neposredno po tem 

predpisu in se za opustitev izvrševanja predpisov ne more sklicevati na pogodbo.  

 

(4) Kršitev določb tega člena pomeni bistveno kršitev te pogodbe. 

 

26. člen 

(posamične obveznosti koncesionarja) 

Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe naslednje dolžnosti: 

 izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in 

koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno, trajno in nepretrgano 

oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje dejavnosti javne službe, v skladu s 

predpisi in v javnem interesu; 

 upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem 

dejavnosti javne službe,   

 kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/oziroma vzdrževati infrastrukturne 

objekte in naprave ter opremo in druga sredstva, ki je namenjena izvajanju dejavnosti 

javne službe; 

 vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave ter opremo tako, da se, ob upoštevanju 

časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost; 

 da prevzame v upravljanje tudi vso komunalno infrastrukturo, ki jo je ali jo bo zgradil 

koncedent; 

 po izgradnji prenesti v posest koncedenta infrastrukturne objekte in naprave, če ni 

vnaprej s pogodbo ali s predpisi drugače določeno; 
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 sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma opravljanje storitev, ki so predmet 

dejavnosti javne službe ali v povezavi z njo;   

 skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem dejavnosti javne 

službe; 

 oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarife storitev;  

 obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom; 

 pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov; 

 vodenje evidenc v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe, usklajenih z občinskimi 

evidencami; 

 ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig; 

 priprava ustreznih poslovnih načrtov, letnih programov in dolgoročnega plana izvajanja 

dejavnosti javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov 

dejavnosti; 

 poročati koncedentu o izvajanju koncesije; 

 omogočati koncedentu nemoten nadzor nad izvajanjem dejavnosti javne službe; 

 obveščati druge pristojne občinske in republiške organe o kršitvah; 

 voditi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi, če opravlja 

drugo dejavnost pa voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, ki ureja 

gospodarske družbe; 

 koncendentu omogočiti in dovoliti nemoten in neoviran nadzor nad poslovanjem in 

izvajanjem dejavnosti javne službe; 

 v primeru obstoja resne ali neposredne nevarnosti za življenje, zdravje ali premoženje 

uporabnikov nemudoma obvestiti pristojne občinske in republiške organe; 

 zagotoviti ravnanje z nevarnimi odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z 

nevarnimi odpadki. 

 

27. člen 

(koncesijska dajatev) 

(1) Zaradi zagotavljanja javnega interesa opravljanja dejavnosti javne službe se koncedent v 

korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve. 

 

(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena lahko koncedent kadarkoli v času 

trajanja te koncesijske pogodbe enostransko odloči, da mora koncesionar za opravljanje 

dejavnosti javne službe plačevati koncesijsko dajatev.  
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(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora koncedent določiti način obračuna in 

plačila koncesijske dajatve, koncesionar pa mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o 

osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev. 

28. člen 

(obveznost obveščanja) 

(1) Koncesionar mora v skladu s to pogodbo poročati koncedentu in ga pisno obveščati o 

vseh pomembnih okoliščinah opravljanja dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe. 

 

(2) Poleg obveščanja iz prejšnjega odstavka tega člena mora koncesionar po izteku 

posameznega koledarskega leta predložiti koncedentu pisno poročilo za preteklo koledarsko 

leto in tudi revidirane računovodske izkaze, izdelane v skladu s predpisi.  

 

(3) Pisno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora koncesionar posredovati 

koncedentu do 1. aprila tekočega leta za preteklo leto in z njegovo vsebino seznaniti občinski 

svet. Poročilo mora vsebovati najmanj podatke o: 

 izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti javne službe, ki je predmet te 

pogodbe, določenih s koncesijskim aktom; 

 izpolnjevanju dolžnosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi; 

 vzdrževalnih delih na infrastrukturnih objektih in napravah ter opremi, ki je namenjena 

opravljanju dejavnosti javne službe; 

 stanju infrastrukturnih objektov in naprav ter opreme, ki je namenjena opravljanju 

dejavnosti javne službe; 

 pritožbah uporabnikov storitev dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe in o 

reševanju le-teh; 

 spremenjenih pogojih opravljanja dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe; 

 opravljanju storitev izven obsega dejavnosti javne službe, pri kateri se uporabljajo 

infrastrukturni objekti in naprave ter oprema namenjena opravljanju dejavnosti javne 

službe, vključno s finančnim poročilom o učinkih na stroške opravljanja dejavnosti 

javne službe; 

 o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje te 

pogodbe. 

 

29. člen 

(letni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami) 
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(1)    Koncesionar je dolžan  pripraviti program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami za 

prihodnje leto in ga posredovati v potrditev koncedentu najpozneje do 15. oktobra tekočega 

leta. 

 

(2) Koncesionar mora program iz prvega odstavka pripraviti v skladu z določili zakona, ki 

ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti. 

 

VIII. Obveznosti koncedenta 

30. člen 

(obveznosti koncedenta) 

Obveznosti koncedenta so zlasti: 

 da zagotavlja pogoje za opravljanje vseh storitev javne službe, ki je predmet te 

pogodbe; 

 da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med 

časom trajanja te pogodbe opravljali dejavnosti javne službe, ki je predmet te 

pogodbe; 

 da pisno obvešča koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah 

uporabnikov storitev javne službe, ki je predmet te pogodbe. 

 

IX. Pravice in dolžnosti uporabnikov 

 

31. člen 

(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov) 

(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti 

koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.  

 

(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov so določene s predpisi o 

načinu opravljanja dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe. 

 

32. člen 

(pravice uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev 

izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine, pod 

pogoji določenimi s predpisi in to pogodbo. 

 

(2) Uporabniki imajo zlasti pravico: 
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 do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev v skladu z določili 

občinskega odloka, ki ureja način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,  

 do zagotovljenih cen storitev, 

 uporabljati storitve, ki so predmet dejavnosti javne službe pod pogoji, določenimi s 

predpisi ter 

 zahtevati vse obvezne storitve javne službe, ki so predmet te pogodbe. 

 

(3) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži 

koncedentu ali koncesionarju, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju 

z določili koncesijskega akta in to pogodbo. 

 

(4) Koncesionar mora pritožbo uporabnikov obravnavati ob smiselni uporabi določil zakona, 

ki ureja splošni upravni postopek. 

33. člen 

(dolžnosti uporabnikov) 

(1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da so s prisilnimi predpisi uporabnikom storitev javne 

službe naložene naslednje dolžnosti: 

 obvezno uporabljati storitve koncesionarja, 

 upoštevati navodila koncesionarja in mu omogočiti neovirano opravljanje storitev javne 

službe, ki je predmet te pogodbe; 

 omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne 

službe, ki je predmet te pogodbe;  

 redno plačevati storitve javne službe v skladu z veljavnimi cenami oz. tarifami; 

 prijaviti vsa dejstva, pomembna za opravljanje dejavnosti javne službe oziroma sporočiti 

koncesionarju vsako spremembo, ki vpliva na zagotavljanje storitev, ki so predmet 

dejavnosti javne službe; 

 nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje obveznih zbirk podatkov. 

 

(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru opravljanja 

dejavnosti javne službe, ne dovoli ali ne omogoči oziroma drugače ovira opravljanje 

dejavnosti javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo ali drug 

nadzorni organ.  

 

X. Izvajanje javnih pooblastil 
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34. člen 

(javna pooblastila koncesionarja) 

Koncesionar v okviru storitev javne službe, ki je predmet te pogodbe odloča o pravicah in 

obveznostih uporabnikov določenih s koncesijskim aktom.  

 

XI. Nadzor nad izvajanjem koncesije 

 

35. člen 

(nadzor nad izvajanjem koncesije) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni organ koncedenta. 

 

(2) Koncesionar dovoljuje, da smejo predstavniki koncedenta ali osebe, ki jih ta pooblasti 

vstopati v objekte namenjene opravljanju dejavnosti javne službe ter pregledovati te objekte 

in opremo in naprave koncesije, izvajati potrebne meritve in jemati vzorce, pregledovati 

dokumentacijo in jo kopirati, opazovati in ugotavljati kvaliteto opravljenih storitev ali na drug 

primeren način ugotavljati dejansko stanje in izvajanje obveznosti koncesionarja. 

 

(3) Koncedent in osebe, ki jih koncedent pooblasti, morajo nadzor iz tega člena pogodbe 

izvajati tako, da kar najmanj motijo delovni proces in obratovanje objektov in naprav 

koncesije. Nadzor je možen le v poslovnem času koncesionarja. 

 

(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, ki mora biti podana najmanj 

3 dni pred izvedbo. V primeru napovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in 

utemeljiti razloge napovedanega nadzora. Sporočilo iz prejšnjega stavka mora koncedent 

neposredno pred izvedbo nadzora sporočiti pooblaščeni osebi koncesionarja. Nadzor je 

lahko nenapovedan samo v primeru, če je potrebno neposredno ugotoviti bistvene kršitve 

pogodbe.  

 

(5) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenec oziroma predstavnika 

koncesionarja in koncedenta. 

 

(6) Kakršnokoli oviranje postopka nadzora ali dajanje lažnih in zavajajočih podatkov 

nadzornikom se šteje za bistveno kršitev določil te pogodbe za katere lahko koncedent 

izvede ukrepe določene s to pogodbo. 
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36. člen 

(finančni nadzor izvajanja koncesije) 

(1) Finančni nadzor izvajanja koncesije vrši za finance pristojen organ koncedenta. 

 

(2) Koncesionar je dolžan na zahtevo organa iz prvega odstavka tega člena koncedentu 

posredovati vse podatke oziroma dovoliti vpogled v in kopiranje dokumentacije, ki je predmet 

finančnega nadzora po presoji organa iz prvega odstavka tega člena.  

 

(3) Koncedent in osebe pristojnega organa iz prvega odstavka tega člena, ki jih koncedent 

pooblasti za izvedbo finančnega nadzora, morajo nadzor iz tega člena pogodbe izvajati tako, 

da kar najmanj motijo delovni proces in obratovanje objektov in naprav koncesije. Nadzor je 

možen le v poslovnem času koncesionarja. 

 

(4) Nadzor je lahko nenapovedan samo v primeru, če je potrebno neposredno ugotoviti 

bistvene kršitve pogodbe. Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, ki 

mora biti podana najmanj 3 dni pred izvedbo. V primeru nenapovedanega nadzora mora 

koncedent to sporočiti pisno in utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora. Sporočilo iz 

prejšnjega stavka mora koncedent neposredno pred izvedbo nadzora sporočiti pooblaščeni 

osebi koncesionarja. 

 

(5) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščenec oziroma predstavnika 

koncesionarja in koncedenta. 

 

(6) Kakršnokoli oviranje postopka nadzora ali dajanje lažnih in zavajajočih podatkov 

nadzornikom se šteje za bistveno kršitev določil te pogodbe za katere lahko koncedent 

izvede ukrepe določene s to pogodbo. 

 

XII. Izvajanje pogodbe 

 

37. člen 

 (skrb za pridobitev ustreznih dovoljenj in drugih aktov državnih organov) 

Koncesionar mora ves čas trajanja te pogodbe s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika 

skrbeti za to da pridobi vsa potrebna dovoljenja, soglasja in druge akte državnih organov ter 

lokalne skupnosti, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti javne službe, ki je predmet te 

pogodbe. Ta obveznost se nanaša tudi na potrebno podaljšanje ali obnovitev teh dovoljenj, 

soglasij in drugih aktov. 
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38. člen 

(prenos pravic in obveznosti) 

(1) Koncesionar ne sme nobene od pravic in obveznosti, ki izvirajo ali sestavljajo koncesijsko 

razmerje po tej pogodbi, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega dovoljenja koncedenta. 

Kršitev te prepovedi je bistvena kršitev pogodbe. 

 

(2) Za prenos po tej pogodbi se ne šteje pridobitev izpolnitvenih pomočnikov koncesionarja, 

podizvajalcev ali kooperantov. 

 

(3) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem 

koncedenta.  

 

(4) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih 

določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, drugače pa samo s 

soglasjem koncesionarja. 

 

 

39. člen 

(varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov) 

(1) Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta varovala dokumente in podatke, ki so 

določeni kot državna, uradna, vojaška ali poslovna tajnost oziroma skrivnost. 

 

(2) Koncesionar in koncedent se obvezujeta, da bosta varovala zaupnost poslovno občutljivih 

dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo gospodarsko škodo koncesionarju, tudi če ti 

niso določeni kot državna, uradna, vojaška ali poslovna tajnost oziroma skrivnost. 

 

XIII. Kršitve pogodbe 

40. člen 

(vrste kršitev) 

(1) Za kršitev te pogodbe se šteje tako opustitev izvrševanja, nepravilno izvrševanje kot tudi 

nepravočasno izvrševanje obveznosti po tej pogodbi.  
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(2) Za kršitev te pogodbe se šteje tudi vsako ravnanje, ki je v nasprotju s pravili, ki so za 

tovrstne pogodbe oziroma naravo koncesijskih razmerij predpisana ali običajna. 

 

41. člen 

(posledice kršitev) 

(1) Zaradi kršitve ima vsaka pogodbena stranka pravico: 

 zahtevati izvršitev obveznosti, 

 sama  izvršiti obveznost druge stranke na njene stroške, 

 zahtevati odškodnino, 

 odstopiti od pogodbe, 

 uveljaviti pogodbeno kazen, 

 uveljavljati druge zahtevke, ki jih določajo ta pogodba ali predpisi.  

 

(2) Pravice iz prejšnjega odstavka se uveljavljajo v skladu z določili in namenom te pogodbe. 

 

1. Kršitve, za katere je odgovoren koncesionar 

 

42. člen 

(obvestilo o kršitvi) 

Na obstoj kršitve mora koncedent pismeno opozoriti koncesionarja takoj po tem, ko jo je 

opazil in od koncesionarja zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic 

kršitve. 

 

43. člen 

(pogodbena kazen) 

(1) Če koncesionar ne izvrši obveznosti določene s to pogodbo, odpravi kršitev oziroma 

posledic kršitev v roku, ki ga koncedent določi v obvestilu o kršitvi, je koncesionar dolžan 

koncedentu plačati pogodbeno kazen v višini 0,03 % vrednosti letnih prihodkov iz naslova 

opravljanja dejavnosti javne službe za vsak zamujen dan vendar ne več kot 1% vrednosti 

letnih prihodkov iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe za vsako kršitev obveznosti iz 

te pogodbe. 

 

(2) Pogodbeno kazen iz tega člena je dolžan koncesionar dolžan plačati na račun 

koncedenta v roku 8 dni po prejemu zahtevka za plačilo pogodbene kazni.  

 

44. člen 

(izvršitev obveznosti na stroške koncesionarja) 
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(1) Izvršitev obveznosti na stroške koncesionarja lahko koncedent izvede samo v primeru 

neposredne nevarnosti za življenje in zdravje uporabnikov storitev javne službe, ki je 

predmet te pogodbe. 

  

(2) Glede pravice koncedenta, da sam izvrši obveznost koncesionarja na njegove stroške se 

smiselno uporabljajo določila o odgovornosti za napake v okviru podjemne pogodbe. Pred  

izvršitvijo obveznosti na stroške koncesionarja mora koncedent koncesionarja o tem pisno 

obvestiti in mu dati okoliščinam primeren rok, da obveznost sam izvrši. 

 

45. člen 

(odškodninska odgovornost) 

(1) Koncesionar mora koncedentu povrniti škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve predpisov ali 

pogodbe. 

 

(2) Koncedent ima zaradi kršitev iz prvega odstavka pravico od koncesionarja zahtevati 

povračilo škode, ki bi jo bil koncesionar lahko pričakoval ob sklenitvi pogodbe, razen če je 

škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. 

 

46. člen 

(odstop od pogodbe) 

(1) Koncedent lahko odstopi od pogodbe, če koncesionar kršitve ne odpravi v razumnem 

roku po prejetem obvestilu o kršitvi, ki vsebuje tudi grožnjo o odstopu od pogodbe v primeru, 

da koncesionar zatrjevane kršitve ne odpravi, ali če kršitve objektivno ni mogoče odpraviti.  

 

(2) Odstop od pogodbe je  mogoč le, če je kršitev bistvena. 

 

(3) Za bistveno kršitev se šteje tista kršitev, ki je kot taka opredeljena v tej pogodbi, ali tista, 

ki resno ogrozi izvršitev namena pogodbe. Koncedent ima pravico odstopiti od te pogodbe v 

primeru bistvenih kršitev pogodbe razen v primeru, če je takšna kršitev posledica višje sile 

oziroma nepravilnega ravnanja ali opustitve koncedenta. Poleg kršitev, ki so kot bistvene 

opredeljene v tej pogodbi ali so takšne po svoji naravi, se za bistveno kršitev šteje tudi: 

 če koncesionar krši koncesijsko pogodbo tako, da nastaja škoda koncedentu, 

uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam; 

 če obstaja utemeljen dvom, da bo koncesionar izpolnil svoje obveznosti po tej 

pogodbi. Šteje se, da je podan utemeljen dvom, če: • je začel likvidacijski postopek; • 

ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v koncesijski pogodbi; • ne ohranja v 

veljavi različnih zavarovanj, kot to določa ta pogodba; • iz zaporednih poročil izhaja, 
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da je izvajanje koncesije pomanjkljivo ali se koncesijska pogodba izvaja s 

ponavljajočimi prekinitvami. 

 

(4) Enostranski odstop od koncesijske pogodbe ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki 

bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 

nepremagljivih okoliščin. 

 

2. Kršitve za katere je odgovoren koncedent 

 

47. člen 

(obvestilo o kršitvi) 

Na obstoj kršitve mora koncesionar pismeno opozoriti koncedenta takoj po tem, ko jo je 

opazil in od koncedenta zahtevati izvršitev obveznosti, odpravo kršitev oziroma posledic 

kršitve. 

 

 

 

 

48. člen 

(obveznost izvajati dejavnost javne službe tudi v primeru kršitev) 

(1) Koncesionar mora dejavnosti javne službe opravljati kljub morebitni kršitvi s strani 

koncedenta. 

 

(2) Če ima s tem izvrševanjem koncesionar posebne stroške in druge odhodke, ki presegajo 

redne odhodke za izvajanje koncesije, zagotovi sredstva za te dodatne stroške in odhodke 

koncedent. 

 

49. člen 

(odgovornost za škodo) 

Koncedent mora koncesionarju povrniti vso škodo, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve pogodbe. 

 

50. člen 

(odstop od pogodbe) 

(1) Koncesionar lahko odstopi od pogodbe, kadar koncedent za daljši čas onemogoči 

izvajanje dejavnosti v skladu z namenom oziroma v obsegu, za katerega je bila dana 

koncesija. 
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(2) Odstop iz prejšnjega odstavka je dopusten le, če je koncesionar o nemožnosti opravljanja 

dejavnosti obvestil koncedenta in mu dal trimesečni rok za odpravo razlogov za nemožnost 

opravljanja dejavnosti. 

 

(3) V primeru, da koncesionar začne postopek za odstop od pogodbe, sme do zaključka 

sodnega postopka omejiti izvajanje koncesije na način in obseg, ki povzroči vsem prizadetim 

interesom (interesi strank in javni interes) najmanjšo škodo. 

 

XIV. Višja sila 

 

51. člen 

(višja sila) 

Višja sila so izredne nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi 

koncesijske pogodbe in so zunaj volje ali sfere pogodbenih strank (kakšnega vzroka, ki je bil 

izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati), kot na primer poplave, dalj časa 

trajajoče ali trajno povišanje vodostaja, potresi ali druge elementarne nezgode).  

 

52. člen 

(posledice nastopa višje sile) 

(1) Če postane izvršitev pogodbe zaradi višje sile objektivno nemogoča, sta obe stranki 

prosti svojih nadaljnjih pogodbenih obveznosti. 

 

(2) Nobena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tej pogodbi ali po zakonu 

pripadajo zaradi kršitve druge stranke, če je kršitev nastala zaradi višje sile. 

 

(3) Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne obveznosti po tej 

pogodbi, se rok za izvršitev ustrezno podaljša. O podaljšanju roka odloči koncedent. 

 

(4) Koncesionar mora dejavnosti javne službe izvrševati kljub višji sili, če je to le objektivno 

mogoče. Če ima s tem izvrševanjem koncesionar posebne stroške in druge odhodke, ki 

presegajo redne odhodke za izvajanje koncesije, sredstva za te dodatne stroške zagotovi 

koncedent. 

 

(5) V primeru iz prvega odstavka se smiselno uporabljajo določila o posledicah predčasnega 

prenehanja koncesijskega razmerja. 
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XV. Spremenjene okoliščine 

 

53. člen 

(spremenjene okoliščine) 

(1) Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje 

obveznosti katere od pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi te 

pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, 

ima druga stranka pravico zahtevati spremembo pogodbe. 

 

(2) Za spremenjene okoliščine štejejo tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi organov 

koncedenta, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske unije v pravni red 

Republike Slovenije ali ki pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te 

skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka. 

  

(3) O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in 

dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. 

 

(4) Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz 

koncesijske pogodbe.  

 

(5) Če se druga stranka v 15 dneh s predlagano spremembo izrecno ne strinja, lahko prva 

stranka v naslednjih 15 dneh predlaga, da o predlogu odloči pristojno sodišče. 

 

(6) Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi 

pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila ali jih premagala ali če so 

nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti. 

 

(7) Pravice koncesionarja po tem členu ne posegajo v njegove pravice do odstopa od 

pogodbe in zagotovitve finančnega ravnotežja, brez povračila izgubljenega dobička. 

 

XVI. Predpisi in ukrepi koncedenta 

 

54. člen 

(predpisi in ukrepi koncedenta) 

(1) Če koncedent s sprejemom predpisa, posamičnega akta ali z drugačnim ukrepom v 

javnem interesu tako spremeni pogoje, pod katerimi koncesionar izvaja dejavnost javne 
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službe po tej pogodbi, da mu s tem povzroči dodatne stroške in odhodke, koncedent za te 

dodatne stroške in odhodke zagotovi proračunska sredstva. 

 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena pogodbe ima koncesionar pravico 

odstopa o koncesijske pogodbe v skladu z določili te pogodbe, če je z aktom ali dejanjem 

koncedenta v javnem interesu za daljši čas onemogočeno izvajanje dejavnosti v obsegu in z 

namenom, za katerega je bila dana koncesija. 

 

(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za predpise, posamične akte ali 

ukrepe organov koncedenta, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske 

skupnosti v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo izvrševanje neposredno 

uporabljivih pravil prava te skupnosti. Vendar lahko ti akti in ukrepi pod pogoji iz te pogodbe 

predstavljajo višjo silo ali pod pogoji iz te pogodbe spremenjene okoliščine. 

 

XVII. Odgovornost pogodbenih strank za škodo tretjim 

 

55. člen 

(obveznost medsebojnega obveščanja o zahtevkih) 

Vsaka stranka je dolžna takoj obvestiti drugo stranko o morebitnem zahtevku tretje osebe, ki 

se nanaša na izvrševanje pravic in obveznosti po tej pogodbi. 

 

56. člen 

(odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih) 

(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 

izvrševanje pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali 

pogodbeni podizvajalci koncedentu ali tretjim osebam. 

 

(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 

izvrševanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali 

pogodbeni podizvajalci koncedentu ali tretjim osebam. Koncesionar mora skleniti 

zavarovanje iz prejšnjega stavka v roku 15 dni po podpisu te pogodbe in o tem obvestiti 

koncedenta. 

 

(3) Če koncesionar ni ustrezno zavarovan za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena se to 

šteje za bistveno kršitev te pogodbe, za katere lahko koncedent izvede ukrepe določene v tej 

pogodbi. 
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57. člen 

(odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja) 

(1) Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe, ki je predmet te 

pogodbe povzroči koncesionar uporabnikom ali tretjim osebam. 

 

(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe, ki je 

predmet te pogodbe povzroči uporabnikom ali tretjim osebam. Koncesionar mora skleniti 

zavarovanje iz prejšnjega stavka v roku 15 dni po podpisu te pogodbe in o tem obvestiti 

koncedenta. 

 

(3) Če koncesionar ni ustrezno zavarovan za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena se to 

šteje za bistveno kršitev te pogodbe, zaradi katere lahko koncedent izvede ukrepe določene 

v tej pogodbi. 

 

XVIII. Prenehanje koncesijskega razmerja 

 

58. člen 

(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

 z odkupom koncesije, 

 z odvzemom koncesije,  

 s prevzemom javne službe v režijo. 

 

 

1. Prenehanje koncesijske pogodbe 

59. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 z odpovedjo, 

 z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem, 

 z odstopom od koncesijske pogodbe, 

 s sporazumno razvezo. 
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60. člen 

(potek roka koncesije) 

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba 

sklenjena. 

 

61. člen 

(odpoved koncesijske pogodbe) 

(1) Koncedent lahko kadarkoli v času trajanja koncesijskega razmerja v javnem interesu 

odpove koncesijsko pogodbo. 

 

(2) V primeru odpovedi koncesijske pogodbe ima koncesionar pravico do odškodnine v 

skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  

 

62. člen 

(razdrtje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha, če je 

proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali 

je prenehal poslovati na podlagi sodne odločbe. 

 

(2) V primeru izpolnitve pogoja iz prvega odstavka tega člena lahko začne koncedent s 

postopkom za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za razdrtje koncesijske 

pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega postopka, 

postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava 

sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake 

druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice izvedbe enega izmed 

postopkov po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo oziroma zakonu, ki 

ureja finančno poslovanje podjetij. Za sorodno posledico se šteje primer, ko koncesionar 

oziroma njegov pravni naslednik izkaže pripravljenost ter kadrovsko, tehnično in finančno 

sposobnost nadaljnjega izvajanja koncesijske pogodbe.  

 

(3) Pogodbeni stranki ugotavljata, da so pogoji iz prve prvega odstavka tega člena, na 

podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske 

pogodbe, izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna odločba, s katero je bil uveden postopek 

prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije pravnomočna.  

 

(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni poti. 
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(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi 

takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 

nepremagljivih okoliščin. Pravne posledice morebitnega začetka oziroma zaključka postopka 

stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave na nadaljnje izvajanje oziroma veljavnost 

koncesijske pogodbe določajo zakon, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo, zakon, 

ki ureja finančno poslovanje podjetij, zakon, ki ureja status gospodarskih družbah in drugi 

predpisi. 

 

63. člen 

(odstop od pogodbe) 

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe 

 če je to v tej pogodbi izrecno določeno, 

 če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način, kot je določeno v tej pogodbi. 

 

(2) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti. 

 

(3) Koncedent in koncesionar lahko odstopi od pogodbe pod pogoji, določenimi v tej pogodbi.  

 

64. člen 

(sporazumna razveza) 

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko 

pogodbo. 

 

(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je 

zaradi spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih 

enakovrednih ali sorodnih okoliščin, nadaljnje opravljanje izvajanje koncesijske pogodbe 

nesmotrno ali nemogoče.  

 

(3) Podrobnejše pogoje oziroma razmerja ob razvezi koncesijske pogodbe se določi 

sporazumno s pisnim aktom o razvezi (aneks h koncesijski pogodbi). 

 

2. Odkup koncesije 

65. člen 

(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha 

opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v 
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določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za 

namen izvajanja dejavnosti javne službe.  

 

(2) O načinu, obsegu in pogojih odkupa koncesije se pogodbeni stranki dogovorita 

sporazumno.  

 

(3) Odločitev o odkupu koncesije sprejme koncedent na predlog koncesionarja oziroma se 

pogodbeni stranki sporazumeta o odkupu koncesije. 

 

3. Odvzem koncesije 

 

66. člen 

(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju pod pogoji in na način, določen v tej 

pogodbi, in sicer: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku; 

 če je v javnem interesu, da se dejavnost javne službe preneha izvajati kot 

gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba; 

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so 

povzročene motnje v izvajanju dejavnosti; 

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta; 

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil te pogodbe; 

 če koncesionar preneha obstajati, 

 

(2) Koncedent lahko odvzame koncesijo če koncesionar v razumnem roku po prejetem 

obvestilu o kršitvi, ki vsebuje tudi grožnjo o odvzemu koncesije v primeru, da koncesionar 

kršitve ne odpravi, zatrjevane kršitve ne odpravi, ali če kršitve objektivno ni mogoče odpraviti.  

 

(3) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati pisno odločbo. Koncesijsko 

razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije. 

 

(4) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 

utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

 

(5) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima 

koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 

gospodarskih javnih služb.  
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4. Prevzem javne službe v režijo 

 

67. člen 

(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi 

opravljanja koncesionirane dejavnosti javne službe, ki je predmet te pogodbe, lahko njeno 

opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo. 

 

(2) Če koncesionar ne zagotovi opravljanja koncesionirane dejavnosti javne službe, v roku 

treh mesecev po prevzemu javne službe v režijo po prvem odstavku tega člena lahko 

koncedent začne postopek za odvzem koncesije v skladu z določili te pogodbe. 

 

(3) Če se bistveno spremeni način določanja cene te javne službe tako, da pristojnost 

odločanja o  ceni javne službe preide iz pristojnosti odločanja Občinskih svetov ali drugih 

organov lokalne skupnosti na državni ali drug nivo odločanja  lahko Koncedent kadarkoli do 

poteka koncesija brez kakršnegakoli nadomestila ali odškodnine, kot je določeno v drugih 

členih te pogodbe prevzame javne službe v režijo. 

 

XIX. Končne določbe 

 

68. člen 

(pravo pogodbe) 

Za razmerja iz te pogodbe oziroma v zvezi njo se izključno uporablja pravo, ki se uporablja v 

Republiki Sloveniji (lex electa). 

69. člen 

(razlaga pogodbe) 

(1) Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen 

izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve pogodbe. Morebitni dogovori in zapisi v fazi 

pogajanj se za razlago pogodbe uporabljajo le, če iz besedila pogodbe ne izhaja kaj 

drugega. 

 

(2) Morebitnih nejasnih določil pogodbe, ki so bili vanjo vneseni iz predpisov ni mogoče 

razlagati v škodo koncesionarja, morebitne druge nejasnosti pa je potrebno razlagati v takem 

smislu, da so vzajemne dajatve v pravičnem razmerju.  
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(3) Neveljavnost dela te pogodbe ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre za 

takšen del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni 

dosežen. 

70. člen 

(reševanje sporov) 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore rešiti sporazumno, s 

konstruktivnim dogovarjanjem in izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja. Če spora ni možno 

rešiti sporazumno, se za reševanje pristojno sodišče v Mariboru. 

71. člen 

(sporočila) 

(1) Za potrebe operativnega izvajanja te pogodbe, brez izmenjave pravno relevantnih dejstev 

(izjav), zastopa koncedenta – pooblaščena oseba za gospodarske javne službe pristojnega 

organa občinske uprave, koncesionarja pa njegov vsakokratni direktor.  

 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa sta v prvem odstavku tega člena navedena 

oseba oziroma organ pooblaščena, da od zastopnikov in pooblaščencev strank sprejmeta  

kakršnokoli pravno relevantno izjavo.  

 

(3) Organu iz prejšnjega odstavka mora koncesionar, če ni s to pogodbo ali predpisom 

drugače določeno, tudi poročati ter pošiljati druga pisanja in sporočila namenjena 

koncedentu. 

72. člen 

(roki) 

(1) Kadar je v tej pogodbi določeno, da mora ena stranka kaj storiti v določenem roku po 

sporočilu druge stranke, začne ta rok teči naslednji dan po prejemu sporočila, če ni v tej 

pogodbi izrecno določeno drugače. 

 

(2) Odgovor na sporočilo je pravočasen, če je s priporočeno pošto odposlan zadnji dan roka. 

 

73. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
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- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je 

nična. 

  

74. člen 

(izvodi pogodbe) 

Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakovrednih izvirnikih, od katerih prejme vsaka od 

pogodbenih strank po 2 (dva). 

 

75. člen 

(sprememba pogodbe) 

Ta pogodba se lahko sporazumno spremeni le v enaki obliki kot je bila sklenjena. 

 

76. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta pogodba začne veljati potem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

 

Datum:   Datum: 

Št. pogodbe:... 

Za koncesionarja:      Za koncedenta: 

 

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.                                          OBČINA SVETA ANA                                                                                
   
 direktorja                                                                                                župan    

   

 Rudolf Horvat                                                                           Silvo SLAČEK, dipl.ekon.gr.inž.  

 

 

Priloga – cena storitev: 
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OBMOČJE: OBČINA CERKVENJAK, BENEDIKT, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA V SLOV. GORICAH

OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:

UPORABNIKI: GOSPODINJSTVA - fizične osebe

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE: Saubermacher Slovenija d.o.o., Ul. Matije Gubca 2, 9000 M.Sobota

CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci

80 (vreča) 120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,36262 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,36262 0,22870 6,6345 9,9517 19,9034 41,4655 54,7345 63,8569 91,2241

SKUPAJ ZBIR 0,22870 6,6345 9,9517 19,9034 41,4655 54,7345 63,8569 91,2241

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

SKUPAJ OBD 0,09200 1,2892 1,9338 3,8676 8,0575 10,6359 12,4085 17,7265

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

SKUPAJ ODL 0,14903 0,6265 0,9398 1,8795 3,9157 5,1687 6,0301 8,6145

8,5502 12,8253 25,6505 53,4386 70,5390 82,2955 117,5650

13 odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. 

in zelenega vrtnega odpada
Sodilo (kg/l) 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 32 odvozov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

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

Murska Sobota, 

Saubermacher Slovenija d.o.o. Rudolf Horvat, univ.dipl.prav. Robert Čajić

Direktor Prokurist

CEROP d.o.o. Franc Cipot

Direktor

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).

Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani _______________ na _____ seji dne _______.

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

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)

V: Volumen posode (liter)

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
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OBMOČJE: OBČINA CERKVENJAK, BENEDIKT, LENART, SV. ANA, SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, SV. TROJICA V SLOV. GORICAH

OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:

UPORABNIKI: GOSPODARSTVO - Pravne osebe

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE: Saubermacher Slovenija d.o.o., Ul. Matije Gubca 2, 9000 M.Sobota

CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci

80 (vreča) 120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) 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

SKUPAJ ZBIR 0,22870 5,5382 8,3073 16,6147 34,6139 45,6904 53,3054 76,1506

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

SKUPAJ OBD 0,09200 1,2892 1,9338 3,8676 8,0575 10,6359 12,4085 17,7265

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

SKUPAJ ODL 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

13 odvozov mešanih komunalnih odpadkov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

120 240 500 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. 

in zelenega vrtnega odpada
Sodilo (kg/l) 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 32 odvozov na leto!

Vsi zneski v tabeli so v EUR BREZ DDV!

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

Murska Sobota, 

Saubermacher Slovenija d.o.o. Rudolf Horvat, univ.dipl.prav. Robert Čajić

Direktor Prokurist

CEROP d.o.o. Franc Cipot

Direktor

V: Volumen posode (liter)

Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani _______________ na _____ seji dne _______.

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).

CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

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)

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

Vsi zneski so v EUR/mesec in se nanašajo na frekvenco 

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
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Občinskemu svetu  Občine Sveta Ana se predlaga, da sprejme  sklep o sprejemu Elaborat o 

oblikovanju cen izvajanja obvezne GJS ravnanja s komunalnimi odpadki in Program ravnanja 

z ločeno zbranimi frakcijami, po vsebini in obliki kot je predlagan. 

 
 
 
PRIPRAVILI: 

- Saubermacher Slovenija d.o.o. in CEROP d.o.o; 

- Občinska uprava  

OBMOČJE:

OBDOBJE VELJAVNOSTI CENIKA:

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE:

ZBIR: Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

(brez biološko razgr. kuhinjskih odp. in zel. vrtnega odpada)
Potrjena cena (€/kg)

Javna infrastruktura 0,00000

Storitev 0,22870

SKUPAJ ZBIR 0,22870

OBD: Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Potrjena cena (€/kg)

Javna infrastruktura 0,00000

Storitev 0,09200

SKUPAJ OBD 0,09200

ODL: Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov*
Potrjena cena (€/kg)

Javna infrastruktura 0,00000

Storitev 0,14903

SKUPAJ ODL 0,14903

* Obračun se izvaja akontativno za 30%  v obdelavo sprejetih količin odpadkov.

BIO: Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 

zelenega vrtnega odpada
Potrjena cena (€/kg)

Javna infrastruktura 0,00000

Storitev 0,05775

SKUPAJ BIO 0,05775

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

Murska Sobota, 

Saubermacher Slovenija d.o.o. Rudolf Horvat, univ.dipl.prav. Robert Čajić

Direktor Prokurist

CEROP d.o.o. Franc Cipot

Direktor

CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Cene za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene s strani _______________ na _____ seji dne _______.

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).

CEROP d.o.o., Vaneča 81/b, 9201 Puconci

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ul. Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

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

GORICAH, SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
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          7 

OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 

 

Številka: 00710-1/2017 
Datum:   13. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE 
V OBČINI SVETA ANA 

 

 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in 

MUV, št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana sprejel Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana, 
kot je predložen. 
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Predlog 
 
 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 107/2010 in 
MUV, št. 6/2014)  Občinski svet Občine Sveta Ana na ……... redni seji dne 2017 sprejel 

 

P R A V I L N I K  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 

O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI SVETA ANA 
 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 33/2009) se spremeni 6. člen, ki se glasi: 
 

 
"Odločbo o upravičenosti do enkratne denarne pomoči izda pristojen organ v roku 30 dni od 
prejema popolne vloge.  
Zoper odločbo občinske uprave je dovoljena pritožba, v roku 15 dni od njene vročitve pri 
organu, ki je odločbo izdal. Pritožba se vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri Občinski 
upravi Občine Sveta Ana in je oproščena plačila upravne takse.  
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljen znesek enkratne denarne pomoči na 
transakcijski račun prejemnika najkasneje v roku 15 dni po njeni dokončnosti." 
 
 

2. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, 
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018. 
 
 
Številka: 00710-1/2017 
Datum: 20. december 2017 
 
 

Župan  
Občine Sveta Ana  

Silvo Slaček, dipl.ekon.,gr.inž. 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

Občinski svet Občine Sveta Ana je v letu 2009 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Sveta Ana. Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 33 z dne 30. 
4. 2009.  
 
Občinskemu svetu predlagamo spremembo pravilnika v delu, ki se nanaša na izplačilo 
vlagatelju. Po veljavnem pravilniku je izplačilo bilo mogoče v roku 15 dni od sprejema pri 
županu. Glede na to, da župan pripravi sprejem dvakrat letno, enkrat v juliju in nato še konec 
decembra, bi vlagatelj, ki bi vlogo oddal v avgustu na izplačilo nagrade čakal tudi do pet 
mesecev.  
 
Vsled navedenega predlagamo spremembo 6. člena pravilnika, kot je predložena. 
Sprememba pravilnika se objavi v MUV-u in se začne uporabljati s 1. 1. 2018. 
 
V zadnjih letih je v povprečju bilo oddanih 25 vlog za izplačilo enkratne denarne pomoči ob 
rojstvu otroka.  
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          8 

OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet   
 

 

Številka: 35221-01/2017 
Datum:   13.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

PREDLOG  
SKLEPA 

O  STANOVANJSKI NAJEMNINI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi določil 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 

ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 

US in 27/17, določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin  (Uradni 

list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 06/14)  sprejme Občinski svet na svoji  17. redni  seji z 
dne  20.12.2017  sklep o stanovanjski najemnini kot je predložen. 

                                                                                                                           
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-6333
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3605
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PREDLOG SKLEPA: 
                                                                                                               
 
                                                                                                              
Na podlagi določil 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 

ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 

US in 27/17, določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin  (Uradni 

list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in 15. člena Statuta Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 06/14)  je Občinski svet na svoji  17. redni  seji z dne     
20.12.2017 sprejel 
 
 
 

SKLEP 
O STANOVANJSKI NAJEMNINI 

 
 

I. 
 

S tem sklepom se določa način izračuna višine neprofitne najemnine za neprofitna in 
tržna stanovanja v lasti Občine Sveta Ana. 
 

II. 
 

Za neprofitna stanovanja se najemnina določil v skladu z določili Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin   (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 06/14) upoštevaje 
letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja. 
 

III. 
 
 
Najemnina za tržna stanovanja je izračunana neprofitna najemnina iz II. točke, 
povečana za 10%. 
 
                                                             IV. 
 
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati prične naslednji dan po 
objavi, uporablja pa se od 01.01.2017 
 
 
 
 
Številka: 35221-01/2017 
Datum:   20.12.2017       
 
 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                       župan 
                                                                                              Občine Sveta Ana 
                                                                                                   Silvo SLAČEK dipl. ekon, ing.gr.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-6333
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3605
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Obrazložitev: 
 

Občina Sveta Ana ima trenutno v lasti pet stanovanj. Dve starejši stanovanji, 
pridobljeni na osnovi delitvene bilance bivše Občine Lenart in tri nova stanovanja, ki 
jih je pridobila z nakupom  v večstanovanjskem objektu Krivi Vrh 4 A. 
 
Starejši stanovanji se nahajata v večstanovanjskem bloku Sveta Ana 27 in Lokavec  
6 a in sta zasedeni z najemnikoma za nedoločen čas. Nova tri stanovanja se bodo 
oddala na podlagi javnega razpisa za tržno najemnino z možnostjo odkupa. Na ta način 
se daje možnost pridobitve stanovanja tudi tistim občanom, ki se ne odločijo za 
reševanje stanovanjskega problema z individualno gradnjo. 
 
Občina načrtuje v sodelovanju s Stanovanjskih skladom Republike Slovenije  
pridobitev dveh stanovanj v novem večstanovanjskem objektu Krivi Vrh 4A za oddajo 
v neprofitni najem brez plačila lastne udeležbe in varščine. Izveden je bil že javni razpis 
v skladu z določili Stanovanjskega zakona in Pravilnika o dodelitvi neprofitnega 
stanovanja v najem.  Postopek je že končan in oblikovana dokončna lista za dodelitev 
teh dveh stanovanj. 
 
Tako bo  občina v bodoče razpolagala z sedmimi stanovanji. Za neprofitna stanovanja 
se najemnina določa v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Uradni list RS, št. 39/10,  107/10, MUV 06/14). 

 

Tržna stanovanja so stanovanja, ki se oddajajo prosto na trgu. Najemnina se oblikuje 
glede na zakonitosti trga in je v posameznih okoljih različna. Občinskemu svetu se 
predlaga, da znaša tržna najemnina za ta stanovanja izračunana neprofitna najemnina 
v skladu z zgoraj navedeno metodologijo, povečana za 10 %. 
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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 

 

Številka: 60204-01/2017 
Datum:   13.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

PREDLOG SKLEPA 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA  

V OBČINI SVETA ANA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave in Osnovna šola Sveta Ana 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS 100/05-UPB,  25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,  62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/11,  40/12- ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list št. 97/03,  77/05 , 120/05, 93/15) in  15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14) se sprejme sklep o določitvi 
cen programov vrtca v Občini Sveta Ana, kot je predložen. 
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                                                                                                                PREDLOG 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS 100/05-UPB,  25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,  62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/11,  40/12- ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list št. 97/03,  77/05 , 120/05, 93/15) in  15. člena 
Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list RS št. 39/10, 107/10, MUV 06/14 je  Občinski  svet  Občine  
Sveta  Ana  na  17. redni seji dne  20.12.2017  sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VRTCA  

V OBČINI SVETA ANA  
 
 

1. V javnem  vrtcu  na območju občine Sveta Ana-vrtec Sveta Ana in Lokavec se za 
vzgojno varstveni program od 01.01.2018 določijo naslednje cene programov:  

 

Vrsta programa 
Cena 
v EUR 

Dnevni program 

- prvo starostno obdobje 373,99 

- drugo starostno           
   Obdobje 

 
288,13 

- kombinirani oddelek 332,44 

 
 
2. V  cenah   programa   javnega  vrtca   iz   točke  1.  tega  sklepa  so  upoštevani 

naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz  4., 5., in 7.  
točke tega sklepa: 

 

Strošek živil v cenah programov 

Mesečni znesek v EUR 
Informativni dnevni 

znesek v EUR 

31,15 1,41 

  
 Cena živil ter cena programa je preračunana na 22 dni.  
 
 
3. Višina plačil staršev se določi na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe 

v vrtcih (Ur. list RS št.  129/06,  79/08,  119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS in 40/11) in Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Ur. list št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 

99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ), upoštevajoč 
vse spremembe in dopolnitve. 

 
4. Za  stroške  neporabljenih  živil  znižana  cena  programa  je  v  primeru 

napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med  
ceno  programa  in  plačilom  staršev, ki  ga  krije  lokalna skupnost zavezanka. V 
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kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot 
osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.  

 
5. Starši lahko za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo (odsotnost ) v času šolskih 

počitnic med 1. 7. in 31. 8. tekočega leta v višini 50 % tako, da plačajo, ko je 
otrok odsoten, njim določen znesek po odločbi, brez stroškov živil. V nasprotnem 
primeru za ta čas lahko otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok 
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. Rezervacija je možna za 
najmanj 31 dni oz. največ 62 nepretrganih dni v času šolskih počitnic in ni vezana 
na koledarski mesec. 

      To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v     
      občini Sveta Ana in so vpisani v vrtec Sveta Ana.  
      Starši s stalnim prebivališčem v  drugih občinah, ki imajo otroke vpisane v vrtec       
      Sveta Ana, lahko rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z občino plačnico            
      razlike med ceno programa in  plačilom staršev. 
 
6. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po 

svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku 9,60 EUR za vsako začeto uro 
zamude. 

  
7. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka vrtec s soglasjem občine 

na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev 
za program vrtca za čas odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvih 
nepretrganih 31 dni in več odsotnosti 50 % njim določenega plačila brez stroškov 
živil, vendar najkasneje do konca šolskega leta. To določilo velja samo za starše 
s stalnim prebivališčem v občini Sveta Ana.       

       

8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se staršem obračuna polna cena 
programa ne glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali 
izpisa. Odbije se samo cena prehrane za dneve odsotnosti.  

 

9. Zbirne  račune  za  plačilo  razlike  med ceno  programov vrtca in plačilom 
staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na 
podlagi obračunov vrtca,  Občinska uprava Občine Sveta Ana.  

  
10.   Z  dnem  uveljavitve  tega  sklepa  preneha  veljati  Sklep  o  določitvi cen 

programov  storitev  v javnem vrtcu na območju Občine Sveta Ana  št. 60204-
01/2013 z dne 03.04.2013 (MUV 07/13).  

  
11. Ta sklep  začne veljati  naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem   

vestniku, uporablja pa se od  01.01.2018. 

 
 
 
Številka: 60204-01/2017 
Sveta Ana, dne 20.12.2017 
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                                                                                  Silvo Slaček dipl. ekon, ing.gr.    
                                                                                                    župan 
                                                                                                 

 

Obrazložitev: 
 
Način oblikovanja izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS št. 97/03,  77/05,  120/05, 93/15). Tako izračunane cene so 
podlaga  za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, 
ki jo je v vrtcu v skladu z 28. členom zakona o vrtcih dolžna zagotoviti  lokalna skupnost, v 
kateri imajo otrokovi starši stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če je vsaj eden o 
staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 
 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 
- stroški dela 

vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške kot so 
regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov 
prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči  v skladu z zakoni, 
kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje  dejavnosti predšolske vzgoje. 

 
- stroški materiala in storitev 

vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve in sicer funkcionalni stroški 
objektov: kurjava, dimnikarske storitve, stroški porabljene elektrike, plina, vode, 
komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, 
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, 
uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane; funkcionalne stroške osnovne 
dejavnosti: stroški za didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje v 
skladu z kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno 
perilo, pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske storitve 
ipd); 
drugi specifični namenski stroški. 
 

-    stroški živil za otroke 
se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v 
posameznem programu. 

 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije in vsi drugi 
stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa. Te stroške krije vrtcu 
ustanovitelj v skladu z zakonom in drugimi predpisi na tem področju 
 
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto- elementov  za 
oblikovanje cen, se cena programa izračuna tako, da se stroški delijo s številom otrok, ki je 
določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil. 
 
Cene programov vrtca so nespremenjene že od leta 2013. Spremembo cen narekujejo 
sproščena napredovanja zaposlenih v plačne razrede in nazive. Stroški dela predstavljajo 
največji element v strukturi ekonomske cene, višji pa so tudi materialni stroški in stroški živil.  
 
Na podlagi navedenega pravilnika  je finančna služba  Osnovne šole Sveta  Ana izračunala  
ceno programa vrtca za posamezne starostne skupine otrok in jih  predlaga občinskemu 
svetu v potrditev. 
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Trenutno znaša cena programa  za 1. starostno obdobje 352,05 EUR,  predlagana zvišana 
cena znaša 373,99 EUR oz. je za 6, 23 % višja. 
 
  
 
 
Za drugo starostno obdobje  je veljavna cena 286,34 EUR, predlagana zvišana cena je 
288,13 EUR oz. je  višja za 0,63 % €.  
 
Za kombinirani oddelek znaša trenutna cena 332,44 EUR in se ne spremeni oz. ostane 
enaka. 
 
V  vrtcu  Sveta  Ana  imamo trenutno šest (6) oddelkov otrok in sicer tri (3) v prvem 
starostnem obdobju in tri (3) v drugem starostnem obdobju. 
V vrtcu  Lokavec  imamo  en kombinirani oddelek od starosti enega pa do šest let. 
 
 
V spodnji tabeli prikazujemo cene programov vrtca v naših sosednjih občinah in sicer: 
 

OBČINA 
PRVO 

STAROSTNO 

OBDOBJE 

DRUGO 

STAROSTNO 

OBDOBJE 

KOMBINIRANI 

ODDELEK 

 

STROŠKI 

ŽIVIL 

MESEČNO 

oz. NA DAN 

 

REZERVACIJE  V 

POLETNIH 

MESECIH 

BOLEZENSKA 

ODSOTNOST 

OTROKA 

BENEDIKT 
Od 01.12.2017 425,16 

 

337,37 

 

/ 

 

33,81 

1,61 

65%  
določenega 

zneska brez 

stroškov živil  

65%  
določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

 

CERKVENJAK 
Od 01.10.2017 388,68 

 

361,60 

 

/ 

 

34,92 

1,75 

50%  
določenega 

zneska brez 

stroškov živil  

 

50 % 
določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

najmanj 15 

delovnih dni 

LENART 
Od 01.09.2013 420,39 

 

321,15 

 

/ 

 

26,03 

1,24 

35% 

določenega 

zneska brez 

stroškov živil  

 

35%  

določenega 

zneska brez 

stroškov živil  
najmanj 30 

koledarskih dni 

SVETA ANA 
od 01.01.2018 

373,99 

 

 

288,13 

 

 

332,44 

 

 

 

 

31,15 

1,41 

50%  

določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

50%  

določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

nad 31 dni 

 

 

SVETA TROJICA 
Od 01.10.2017 

 

424,20 

 

316,38 

 

341,36 

 

23,08 

1,06 

35% 

določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

 

35% 
določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

več kot 14 

delovnih dni 
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SVETI JURIJ  V 
SLOVENSKIH  
GORICAH 
Od 01.05.2012 

455,00 

 

355,00 

 

375,00 

 

39,60 

1,80 

30% 

določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

30%  

določenega 

zneska brez 

stroškov živil 

nad mesec dni 

 
 
Ob pregledu cen programov vrtcev v naših sosednjih občinah  ugotavljamo, da smo tudi z 
predlaganim povišanjem  cen programov vrtca najcenejši med občinami na območju 
Upravne enote Lenart. 
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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
Številka: 03202-003/2014 
Datum: 12. 12. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


