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OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 

76/08, 79/09 in 51/10),  15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 

74/02), Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na 

območju občine Križevci (Ur.l. RS, št. 37/2011) je Občinski svet Občine Križevci na …. 

redni seji dne …..11.2013 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

 

 

Občinski svet Občine Križevci potrdi Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na 

območju Občine Križevci za leto 2014, katerega je izdelalo podjetje KSP Ljutomer d.o.o..  
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OBRAZLOŽITEV 

 

Izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja ter prevoza komunalnih 

odpadkov, Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. je v skladu z 19. členom 

Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju 

občine Križevci (Ur.l. RS, št. 37/2011) Občini Križevci posredoval Program zbiranja in 

odvoza komunalnih odpadkov v občini Križevci za leto 2014.  

Program zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v skladu z zgoraj navedenim odlokom 

pripravi izvajalec javnih služb, potrdi pa pristojni organ Občine Križevci. Vsebino programa 

določa 23. člen Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu 

komunalnih odpadkov na območju občine Križevci (Ur.l. RS, št. 58/2011).  

Občinskemu svetu Občine Križevci se predlaga, da Program obravnava in v predlagani obliki 

sprejme. 

 

 

Župan Občine Križevci 

mag. Branko BELEC 
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Naslov:  Program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Križevci za 

leto 2014 

Izvajalec:  Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o., Ulica 

Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer 

Pravna podlaga:   Koncesijska pogodba št. 1/2013 o izvajanju obveznih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje 

komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov 

na območju občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje z dne 

4.9.2013 

 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu 

komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci 

(Uradni list RS, št. 37/20011, v nadaljevanju Odlok) 

 Tehnični pravilnik o zbiranju komunalnih odpadkov ter 

prevozu komunalnih odpadkov na območju občine 

Križevci (Uradni list RS, št. 58/20011, v nadaljevanju 

Tehnični pravilnik) 

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 

108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 48/2012 in 57/2012) 

 Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) 

 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

(Uradni list RS, št. 21/2001) 

 Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi 

(Uradni list RS, št. 70/08) 

 Uredba o ravnanju z nagrobnimi svečami (Uradni list RS, 

št. 78/08) 

 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 

39/10) 

 Uredba o ravnanju z  embalažo in odpadno embalažo 

(Uradni list R, št. 84/06, 106/06 in 110/07) 

 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja ˝GJS˝  

ravnanja z ˝ OEEO˝ ( Uradni list RS, št. 118/04) 

 Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko 

opremo (Uradni list RS, št.  107/06) 

 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 

03/10) 

 Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 

119/06) 

 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami ( Uradni list RS, 

št. 63/09) 
Nosilec:  Zdravko LEBARIČ 

Kraj in datum:  Ljutomer, 29. oktober 2013 

Zbiranje in prevoz odpadkov 

Vodja: 

 KSP Ljutomer d.o.o. 

Direktor: 

Zdravko LEBARIČ  Damjan KLEMEN 
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I. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LETNEGA PROGRAMA 

1. Načrtovana letna količina zbranih komunalnih odpadkov na območju občine 

Izhodišče za pripravo letnega programa zbiranja komunalnih odpadkov je lokalna in 

državna zakonodaja. Slednja v temeljnem Zakonu o varstvu okolja določa, da je 

celotno ravnanje s komunalnimi odpadki pristojnost lokalnih skupnosti -  torej občin. 

Le-te zagotavljajo celotno ravnanje s komunalnimi odpadki z izvajanjem obveznih 

gospodarskih javnih služb in sicer: zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov obdelave 

komunalnih odpadkov.  

Količine komunalnih odpadkov je nemogoče natančno napovedati, vendar lahko 

zanesljivo predvidimo, da v letu 2014 lahko prej pričakujemo zmanjšanje količin 

komunalnih odpadkov, kot povečanje, saj je še vedno za pričakovati, da se bo trend 

povečevanje brezposelnosti in padanje standarda pri najštevilčnejših slojih družbe 

nadaljeval in se seveda občutil tudi pri količinah nastalih in predanih komunalnih 

odpadkov. 

Tako se v letu 2014 na območju celotne občine načrtuje prevzem 900 ton vseh vrst 

komunalnih odpadkov.  

2. Načini zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine 

Zbiranja komunalnih odpadkov se izvaja na več načinov in sicer predvsem glede na 

vrsto odpadka. V nadaljevanju so našteti načini prevzemanja odpadkov z vrsto 

odpadkov, razvrščeni po razširjenosti uporabe s strani povzročiteljev: 

 Zbiranje »od vrat do vrat«: izvaja se za območja z enodružinskimi hišami, podeželje, 

večstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih stavbah ali stavbah z 

etažnimi lastniki ter gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih (preostali 

odpadki, papirna, steklena in plastična embalaža, biološko razgradljivi odpadki). 

 Akcije zbiranja posamezne vrste komunalnih odpadkov: izvajajo se dejansko po 

sistemu »od vrat do vrat« po celotnem območju občine, vključno s skupinskimi 

prevzemnimi mesti. Namenjene so za pomoč povzročiteljem pri oddaji težjih 

odpadkov oz. vzpodbuda k ločevanju nevarnih odpadkov od nenevarnih 

(kosovni odpadki, OEEO, nevarni odpadki). Zakonsko je predpisana 1x letno akcija 

kosovnih odpadkov in 1x letno nevarnih odpadkov. 

 Zbiranje po zbiralnicah ločenih frakcij: na določenih mestih širom občine so 

razporejeni kompleti posebnih zabojnikov, v katere povzročitelji ločeno odlagajo 

embalažo (plastično embalažo, papirno in kartonsko embalažo, stekleno 

embalažo, kovinsko embalažo). Zbiralnice ločenih frakcij so zakonsko predpisane 

in sicer komplet na 500 prebivalcev. 

 Zbiranje odpadkov na Zbirnem centru Ljutomer: izvaja se prevzemanje vseh vrst 

odpadkov, ki jih povzročitelji z lastnim prevozom pripeljejo v oddajo na center in so 

nastali z normalnim delovanjem gospodinjstva (vse vrste komunalnih odpadkov, 

vse vrste embalaže, nevarni odpadki, avtomobilske pnevmatike, …). ZC je 

zakonsko predpisan glede na kriterij števila prebivalcev v občini, z možnostjo 

združitve več občin v en center. 

 Posebno naročilo za prevzem odpadkov: izvaja se dodatno prevzemanje 

občasnih oz. enkratnih večjih količin komunalnih odpadkov izven rednega zbiranja 

oz. načrtovanega akcijskega zbiranja (ostanki komunalnih odpadkov, kosovni 

odpadki, ločeno zbrani odpadki). 

3. Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 

Velike količine komunalnih odpadkov in njihova pestra sestava zahtevajo ločevanje 

odpadkov zaradi zmanjševanja onesnaževanja okolja z odlaganjem. Zakonodaja 
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poudarja ločevanje odpadkov na izvoru, kar skuša zagotoviti z zbiralnicami ločenih 

frakcij, zbirnimi centri in različnimi akcijami.  

V letu 2014 bo zagotovljeno popolno ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v 

skladu z veljavnimi predpisi. 

4. Nadomeščanje praznikov in dela prostih dni pri zbiranju komunalnih odpadkov 

Prazniki in dela prosti dnevi, ki sovpadajo z delovnimi dnevi v tednu, se praviloma 

nadomeščajo s prvim delovnim dnem po prazniku oz. dela prostem dnevu. V kolikor 

to ni mogoče, se praznik oz. dela prost dan nadomešča dan prej ali najbližjo soboto. 

Vsi prazniki in dela prosti dnevi so označeni ter opisani glede nadomeščanja na 

koledarjih v nadaljevanju. 

II. OBMOČJE IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

1. Podatki o razporejenosti in številu prevzemnih mest, na katerih se zagotavlja 

prevzemanje komunalnih odpadkov 

Evidence izvajalca temeljijo na načinu obračuna storitev in tako vsebujejo le število 

gospodinjstev po posameznih naseljih in povzročitelje iz industrije oz. drugih dejavnosti. 

Podatki v Tabeli 1 so izdelani na podlagi podatkov o načinu obračunavanja storitve. 

Žal nimamo podatkov o številu članov posameznih gospodinjstev, razen seveda za 

tista, ki prebivajo v večstanovanjskih stavbah in so le-ta v upravljanju KSP Ljutomer 

d.o.o. Prav tako niso navedeni podatki o številu gospodinjstev v posameznem naselju, 

saj so uradni statistični podatki iz leta 2002 in zato občutno nenatančni. 

Iz tabele je razvidno, da se z rednim odvozom po letnem razporedu za tekoče leto 

2013 zbira komunalne odpadke iz 1004 gospodinjstev, pri čemer je 51 gospodinjstvo v 

večstanovanjskih stavbah.  

Prav tako je iz priložene tabele razvidno število prevzemnih mest po velikosti zabojnika 

v gospodarstvu, t.j. pravnih osebah, samostojnih podjetnikih, davčnih zavezancih 

kmetijske dejavnosti in turističnih kmetijah.  

OBČINA KRIŽEVCI

Naselje
Povr.

km2

Štev. 

preb.

Gost. 

nasel.

Os. / 

km2

60 80 120 160 240 Vreč Kompost
Oseb 

(bloki)

Gosp. 

(bloki)

Skupni 

volum.

Štev.

vključ.

gosp.

80 120 160 240 500 700 770 900 1000 1100 5000
Skupni 

volum.

BERKOVCI 2,3 146 63 4 25 8 1 37 5,00 38

BERKOVSKI 

PRELOGI
2,3 33 14 10 1 1 12 1,52 12

BORECI 3,0 289 96 9 48 8 20 2 77 26 12 16,34 99 1 1 5 5,32

BUČEČOVCI 4,4 265 60 6 20 43 1 66 13,28 70 3 2 2,92

DOBRAVA 3,3 62 19 9 7 16 2,76 16

GAJŠEVCI 1,6 55 34 1 8 1 3 13 1,84 13

GRABE 2,0 118 59 1 19 1 11 32 5,08 32

ILJAŠEVCI 4,4 211 48 5 23 2 36 1 60 11,80 67 2 1 1,38

KLJUČAROVCI 2,6 357 137 10 36 5 47 4 90 17,52 102 3 2 1 1 1 3,21

KOKORIČI 1,3 132 102 1 25 1 10 1 35 5,64 38

KRIŽEVCI 2,1 490 233 18 70 11 42 3 118 41 21 28,77 165 2 7 3 16 2 2 9,32

LOGAROVCI 3,8 286 75 4 35 3 27 2 70 24 10 15,33 81 1 2 0,56

LUKAVCI 5,3 630 119 7 55 3 31 2 96 15,24 98 4 1 2 12,06

STARA NOVA 

VAS
2,7 348 129 5 41 39 1 81 14,36 86 1 1 0,36

VUČJA VAS 4,7 252 54 6 23 29 1 59 22 8 13,47 67 1 0,9

ZASADI 0,6 55 92 14 1 5 18 3,04 20

Skupaj: 46 3729 80 77 461 36 359 20 880 113 51 171 1004 3 12 3 30 2 1 10 5 2 36

GOSPODARSTVO

PODATKI O PREBIVALSTVU TER ŠTEVILU IN VRSTAH ZABOJNIKOV NA DAN 30.09.2013

STATISTIČNI PODATKI GOSPODINJSTVA

Tabela 1: Podatki o prebivalstvu ter številu in vrstah zabojnikov ter kompostnikih 
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IV. VRSTE ODPADKOV, POGOJI IN NAČINI ZAGOTAVLJANJA NJIHOVEGA 

PREVZEMANJA 

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

1. Vrste odpadkov, ki spadajo med mešane komunalne odpadke in načini zbiranja 

Mešani komunalnih odpadkov so po definiciji zakonodaje komunalni odpadki iz 

katerih so povzročitelji komunalnih odpadkov izločili ločene frakcije, biološko 

razgradljive odpadke, kosovne odpadke ter nevarne frakcije odpadkov in jih 

prepuščajo izvajalcu javne službe v posodah za mešane komunalne odpadke. 

Način zbiranja mešanih komunalnih odpadkov je načeloma s specialnimi smetarskimi 

vozili  po principu »od vrat do vrat«. Povzročitelji pripravijo mešane komunalne 

odpadke v zabojnikih ob določenem dnevu na določenem prevzemnem mestu, ki je 

načeloma ob parcelni meji med povzročiteljem in javnim dobrim. Izjemoma je 

mogoče zbiranje mešanih komunalnih odpadkov tudi v posebej označenih vrečah, 

vendar samo za gospodinjstva, ki so na nedostopnih mestih za smetarsko vozilo, ali v 

primeru občasno povečane količine preostalih komunalnih odpadkov. 

2. Časovna razporeditev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 

Časovna razporeditev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji 

prepuščajo v posodah na prevzemnih mestih je natančno definirana s Koledarjem 

zbiranja odpadkov v nadaljevanju tega programa. Načrtovana je 14-dnevna 

dinamika zbiranja tega segmenta komunalnih odpadkov po celotni občini.  

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov se bosta uporabljali dve smetarski vozili, ki 

bosta po celotni občini zbirali odpadke v ponedeljek, po točno določenem dnevnem 

planu. Tako bo mogoče voditi natančno evidenco glede na zahteve zakonodaje. 

3. Izjeme pri prevzemanju mešanih komunalnih odpadkov. 

Posamezna odvzemna mesta, ki so izjemoma zaradi nedostopnosti opremljena z 

vrečami se praznijo v okviru rednih terminov zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, 

ki so določeni za prepuščanje odpadkov v zabojnikih. Prav tako imajo nekatera 

enočlanska gospodinjstva z odločbo občine dodeljeno zbiranje odpadkov v reči 

Izvajalec upravičencem oddajanja odpadkov v vrečah v evidencah dodelil poseben 

status in vodi evidenco nakupa posebnih vreč. Število oddaje odpadkov v takih 

vrečkah ni mogoče kontrolirati in evidentirati, saj povzročitelj lahko pripravi vrečo za 

oddajo kjer koli na relaciji smetarskega vozila. 

Enake vreče se uporabljajo tudi za občasno povečane količine odpadkov, ki se 

pojavijo pri povzročitelju s stalnim oddajanjem v ustreznem zabojniku. 

Način prodaje vreč uporabnikom storitve javne službe 

Izvajalec ima vedno na zalogi zadostno število vreč za zbiranje mešanih komunalnih 

odpadkov. Vreče so izdelane po naročilu, neprozorne in z oznako izvajalca tako, da 

so na terenu razpoznavne in da ne more prihajati do zlorab. 

Vreče je mogoče kupiti :  

 na Zbirnem centru Ljutomer s plačilom po položnici in 

 na blagajni sedeža družbe. 

Cena vrečke je določena s cenikom in vključuje stroške celotne storitve ravnanja z 

odpadki. 

ZBIRANJE LOČENIH FRAKCIJ 

1. Način zagotavljanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
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Za zagotavljanje kakovostne javne službe je na celotnem območju občine uvedeno 

ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje komunalnih 

odpadkov in uporabnike vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo 

prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja 

dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki. 

Skladno z veljavno zakonodajo se ločeno zbiranje frakcij zagotavlja: 

 v zbiralnicah ločenih frakcij – tako imenovanih EKOLOŠKIH OTOKIH in 

 v Zbirnem centru Ljutomer. 

Zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center so opremljeni z namenskimi zabojniki za 

ločeno zbiranje tako kot to določa predpis o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju obvezne gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih 

odpadkov. 

Glede na ugotovitve, opisane v izhodiščih za pripravo letnega programa, načrtujemo 

v tem programu za leto 2014 dodatno tudi zbiranje plastenk, pločevink in embalaže iz 

sestavljenih materialov po sistemu »od vrat do vrat«, kar bo, glede na izkušnje, 

občutno povečalo količine ločenih frakcij. 

2. Prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij po naseljih 

Zbiralnice ločenih frakcij so na območju opravljanja obvezne gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki v skladu z odredbo urejene v stanovanjskih 

območjih, ob večjih trgovinah ter na območju mestnega oz. vaških jeder in sicer tako, 

da je na vsakih 500 prebivalcev zagotovljena vsaj ena zbiralnica. Število in razpored 

zbiralnic ločenih frakcij  je sledeč: 

Občina Križevci: V času priprave tega programa je na območju občine urejenih 

13 zbiralnic ločenih frakcij in sicer v Križevcih, Logarovcih, 

Lukavcih (brez plastične embalaže), Stari Novi vasi, Ključarovcih, 

Bučečovcih, Kokoričih, Vučji vasi, Berkovcih Zasadih (steklo), 

Dobravi (steklo), Grabah (steklo), Gajševcih (steklo) in Iljaševci 

(steklo). 

 

 

Vse zbiralnice ločenih frakcij so urejene na enak način in se imenujejo ekološki otoki. 

Posamezni ekološki otok sestavljajo trije poliesterski zabojniki, ki so postavljeni na 

tlakovano, betonirano ali gramozirano podlago ter opremljeni s tablo, na kateri so 

jasno napisani osnovni podatki otoka in obvestilo čemu so namenjeni. Zabojniki so 

volumna 1,80 m3 za plastično in papirno embalažo ter 1,25 m3 ali 1,80 m3 za stekleno 

embalažo. Konstruirani so tako, da se praznijo z avtodvigalom, preko vrat na dnu, v 

kontejnerje za odpadke na tovornem vozilu. Vsak zabojnik je svoje karakteristične 

kombinacije barv ter opremljen z velikim nazivnim napisom (PAPIR, STEKLO, PLASTENKE) 

in manjšo nalepko z natančnimi podatki, kaj se lahko v njega odlaga. 

V letu 2014 bo ohranjeno 21 dnevno praznjenje zbiralnic ločenih frakcij po natančno 

določenem koledarju. Dosedanje izkušnje kažejo, da večina zabojnikov za papir in 

karton ter zabojnikov za steklo ni bila polna v tri tedenskem obdobju niti do ¾. Obstaja 

pa nekaj zbiralnic, kjer se zabojniki z vsemi frakcijami embalaže napolnijo že po enem 

tednu, kar pa je posledica dejstva, da vanje odlagajo odpadke pravne osebe 

oziroma samostojni podjetniki, natančneje nekateri »iznajdljivi« gostinci, lastniki 

turističnih kmetij in lastniki vikendov, ki vztrajno trdijo, da odpadkov nimajo. Pravne 

osebe in samostojni podjetniki namreč v sklopu zbiranja odvoza komunalnih 

odpadkov ne plačujejo tudi odvoza ločenih frakcij iz ekoloških otokov in jih zato tudi 

nimajo pravice uporabljati. Lastniki vikendov pa se izgovarjajo, da je vikend 

nenaseljen in zato ni odpadkov. Problematika se več ali manj rešuje z Medobčinskim 

inšpektoratom. 

Zbrane količine po zbiralnicah se po posameznih frakcijah tehtajo, evidentirajo in 

predajo nacionalnim shemam v deležih, ki jih določi na letnem nivoju Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje. 
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3. Zbiranje komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ljutomer 

Zbirni center Ljutomer je delno pokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in 

prehodno skladiščenje vseh vrst ločenih frakcij komunalnih odpadkov kjer povzročitelji 

iz širše okolice izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki prepuščajo te 

frakcije in kosovne odpadke.  

V okviru javne službe je v zbirnem centru  zagotovljeno ločeno zbiranje: 

 papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in 

lepenke, 

 stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

 plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 

 odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 

 lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 

 oblačil, 

 tekstila, 

 jedilnega olja in maščob, 

 barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

 detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

 baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 

v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z 

odpadki, 

 električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi, in 

 kosovnih odpadkov. 

Zbrane ločene frakcije se do predaje začasno hranijo v šestih kontejnerjih volumna 20 

m3, petih kontejnerjih volumna 7 m3 in sedmih namenskih zabojnikih volumna 1 m3 z 

možnostjo zaklepanja. 

Zbirni center obratuje po naslednjem delovnem času: 

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK :  7h – 15h 

SREDA :      7h – 17h 

SOBOTA - vsaka prva delovna v mesecu:   8h – 12h 

4. Zbiranje mešane embalaže po sistemu »od vrat do vrat« po običajnih prevzemnih 

mestih 

Zbiranje mešane embalaže po običajnih prevzemnih mestih pri gospodinjstvih po 

sistemu »od vrat do vrat«.  

Praksa dokazuje, da z zakonodajo predpisanim načinom ločevanja komunalnih 

odpadkov s pomočjo zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra ni mogoče doseči 

zadovoljivega ločevanja frakcij odpadkov. Predvsem tu izstopa plastična, kovinska in 

embalaža iz sestavljenih materialov ter folije.  

V letu 2009 je bila uvedena tako imenovana rumena vreča, ki je prinesla pričakovano 

dobre rezultate ločevanja te frakcije od mešanih komunalnih odpadkov.  

Časovna razporeditev zbiranja mešane embalaže 

Časovna razporeditev zbiranja mešane embalaže, ki jo bodo povzročitelji prepuščali v 

zabojnikih z rumenim pokrovom na običajnih prevzemnih mestih, je natančno 

definirana s koledarjem. Načrtovana je 14-dnevna dinamika zbiranja tega segmenta 

odpadkov po celotni občini.  

Za zbiranje mešane embalaže se bosta uporabljali isti dve smetarski vozili, kot za 

zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po sistemu en teden mešani komunalni 

odpadki, drugi teden mešana embalaža. Tako bosta vozili tedensko in izmenično po 

vrsti odpadkov po celotni občini zbirali odpadke v torek, sredo ter četrtek in sicer po 

točno določenem dnevnem planu. Tako je mogoče voditi natančno evidenco glede 

vrst, količin in lokacij nastanka odpadkov. 

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNI ODPADKI – AKCIJA NA KLIC 
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1. Prevzemanje kosovnih in kovinskih odpadkov ter hladilne tehnike na prevzemnih 

mestih 

Izvajalec javne službe za leto 2014 ponovno predlaga leta 2013 uveden nov način 

zbiranja kosovnih odpadkov v akciji na klic, ki se je izkazal za primerno in uspešno.  Kot 

je že dolgoletna praksa se bo zbiralo predvsem: 

 kosovne odpadke, 

 kovinske odpadke, 

 odpadno hladilno tehniko iz gospodinjstev. 

2. POTEK IZVEDBE NAROČILA AKCIJE KOSOVNIH ODPADKOV NA KLIC 

Naročnik lahko v teku leta naroči odvoz kosovnih odpadkov v akciji zbiranja kosovnih 

odpadkov na klic. Ob naročilu se mora odločiti o predvideni količini odpadkov in 

temo primerno navesti velikost zabojnika oz. se v primeru manjše količine odločiti za 

dostavno vozilo. 

Interes za odvoz kosovnih odpadkov v okviru akcije kosovnih odpadkov na klic izkaže 

v sistem zbiranja komunalnih odpadkov vključeno gospodinjstvo z izpolnitvijo in 

posredovanjem pisnega naročila v papirni ali elektronski obliki. 

Obrazec naročila v papirni obliki prejme vsako gospodinjstvo v sklopu Koledarja 

zbiranja komunalnih odpadkov 2014. Izpolnjeni obrazec naročila je potrebno ločiti od 

koledarja, zaradi varstva osebnih podatkov vstaviti v pisemsko ovojnico in predati na 

pošto. 

Na spletni strani www.ksp-ljutomer.si je mogoče opraviti naročilo tudi elektronsko. 

V roku dveh delovnih dni po prejetju naročila bo preko kontaktnih številk oz. e-naslova 

naročnik obveščen o sprejetju naročila in načrtovanem datumu izvedbe odvoza.  

Čakalno vrsto za odvoz kosovnih odpadkov na klic je mogoče s pomočjo številk 

prevzemnih mest spremljati na naši spletni strani www.ksp-ljutomer.si . 

Tri delovne dni pred izvedbo naročila bo naročnik obveščen o datumu odvoza oz. 

postavitvi naročenega zabojnika. 

V primeru odvoza kosovnih odpadkov z dostavnim vozilom in ob postavitvi 

naročenega zabojnika, mora biti prisoten naročnik ali član njegovega gospodinjstva, 

ki pomaga pri nakladanju v dostavno vozilo oz. pokaže vozniku mesto za postavitev 

zabojnika. Mesto postavitve zabojnika je načeloma na dvorišču naročnika. 

Odvoz odpadkov z manjšim dostavnim vozilom se izvede takoj, odvoz polnega 

zabojnika pa načeloma naslednji delovni dan. Izjemoma in po predhodnem 

dogovoru, je mogoč odvoz tudi isti dan ali čez dva delovna dneva. 

Glede pravilnega polnjenja zabojnika in vrste odpadkov, ki jih lahko preda v zabojnik, 

prejme naročnik navodilo. 

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov v okviru akcije kosovnih odpadkov na klic se 

izvede brez dodatnega plačila, stroški izvedbe so zajeti v ceni zbiranja komunalnih 

odpadkov po gospodinjstvih. 

Potek akcije, število opravljenih prevozov in delovnih ur se bo sproti evidentiralo in 

predložilo k letnem poročilu o akciji. 

V nadaljevanju je predlagan vzorec naročila z navodili, ki bo sestavni del Koledarja 

zbiranja komunalnih odpadkov 2014 in ga bo prejelo vsako gospodinjstvo v občini 

pred novim letom. 
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Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer 

 

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V 
OKVIRU AKCIJE KOSOVNIH ODPADKOV NA KLIC 

OB.09.09-4 

Velja od: 1.1.2013 

Priimek in ime naročnika:  

Naslov naročnika:  

Naslov prevzemnega mesta:  

Številka prevzemnega mesta:  

Kontaktna telefonska številka:  

Kontaktni e-naslov:  

Glede na količino odpadkov naročam sledeče (označi s križcem): 

 Manjše dostavno vozilo do 3 m3 za vsaj 50 kg odpadkov 

 5 m3 zabojnik za vsaj 400 kg odpadkov 

 7 m3 zabojnik za vsaj 400 kg odpadkov 

   Podpis naročnika: 

Datum:    
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE NAROČILA 

 
1. »Priimek in ime naročnika« - vpiše se priimek in ime plačnika računov storitve ravnanja s 

komunalnimi odpadki 
2. »Naslov naročnika« - vpiše se naslov plačnika računov storitve ravnanja s komunalnimi odpadki 
3. »Naslov prevzemnega mesta« - vpiše se naslov objekta, v katerem odpadki nastajajo, če je 

drugačen od naslova plačnika 
4. »številka prevzemnega mesta« - vpiše se številka prevzemnega mesta, ki je navedena na 

računu storitve ravnanja s komunalnimi odpadki 
5. »Kontaktna telefonska številka« - vpiše se mobilna ali stacionarna telefonska številka, preko 

katere vas bomo lahko zanesljivo obveščali o poteku naročila 
6. »Kontaktni e-naslov« - vpiše se elektronski naslov, v kolikor želite prejemati obvestila o poteku 

naročila v elektronski obliki 
 
VSAJ EN KONTAKTNI PODATEK JE OBVEZEN, SICER NAROČILO NE BO IZVEDENO!!! 

 
7. Glede na količino odpadkov, ki jo želite oddati v akciji kosovnih odpadkov na klic, določite velikost 

zabojnika. Zaradi racionalnosti akcije prosimo, da naročite tako velikost, ki bo zagotovila čim 
večjo polnost zabojnikov. V primeru male količine odpadkov predlagamo majhno dostavno vozilo. 

 
DODATNE INFORMACIJE:      T 02 582 10 89;          M 051 680 608;         e-pošta: 

zbirni.center@ksp-ljutomer.si 
 
Izpolnjeno naročilo vstavite v pisemsko ovojnico in pošljite na naslov: KSP Ljutomer d.o.o., 
Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer. 

 
Na naši spletni strani www.ksp-ljutomer.si je mogoče opraviti naročilo tudi elektronsko. 
 
Po prejetju naročila vas bomo preko kontaktnih številk oz. e-naslova obvestili o sprejetju naročila in 
načrtovanem datumu izvedbe odvoza v roku dveh delovnih dni.  
Čakalno vrsto za odvoz kosovnih odpadkov na klic je mogoče s pomočjo številk prevzemnih mest 
spremljati na naši spletni strani www.ksp-ljutomer.si . 

ZBIRANJE NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO - AKCIJA 

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja v skladu s predpisi 

prevzemanje nevarnih frakcij odpadkov s premično zbiralnico nevarnih frakcij z akcijo 

prevzemanja enkrat letno. 

Akcijo organizira in izvede pogodbeni izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za prevzemanje 

nevarnih frakcij odpadkov s premično zbiralnico. 

V letu 2013 se bo akcija izvajala 8. marca po urniku, ki je razviden iz tabele v 

nadaljevanju. 

Izvajalec zagotavlja v skladu s predpisom (Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi 

frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki) zbiranje 

nevarnih frakcij s premično zbiralnico, ki jo pridobi s pogodbo s pooblaščenim 

zbiralcem. 

Podobno kot pri kosovnih odpadkih se bo akcija opravila v skladu z določili odloka 

glede časa trajanja postankov premične zbiralnice na posameznem območju in 

določila o načinu obveščanja občanov. 

Za odstranjevanje oz. nadaljnje ravnanje z zbranimi nevarnimi odpadki poskrbi izbrani 

pooblaščeni zbiralec. Tega se pridobi glede na ponujene pogoje in ceno za opravljeno 

storitev. 

ZBIRANJE IN ODVOZ NAGROBNIH SVEČ NA POKOPALIŠČIH 

Uredba o ravnanju z nagrobnimi svečami določa, da mora izvajalec lokalne javne 

službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov zagotoviti ločeno prevzemanje 

http://www.ksp-ljutomer.si/
http://www.ksp-ljutomer.si/
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nagrobnih sveč z javnih površin (ob spomenikih in drugih javnih obeležjih) ter pri 

upravljavcih pokopališč katerih površina ne presega 15 ha.  

Prav tako mora izvajalec javne službe zagotoviti izločanje odpadnih nagrobnih sveč pri 

obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in ločenih frakcij na zbirnem centru pred 

oddajo, pri čemer mora zagotoviti tudi zmogljivosti za prehodno skladiščenje najmanj 

14 dni. 

Na vseh pokopališčih v občini so v skladu z zakonodajo urejeni zabojniki za zbiranje 

odpadnih nagrobnih sveč, zbiranje pa utečeno in nemoteno. Zato v tem programu 

načrtujemo v letu 2014 prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč tudi v štirinajstdnevni 

dinamiki ločeno s smetarskim vozilom. Oktobra in novembra je načrtovano pogostejše 

prevzemanje delno 1x in delno 2x tedensko. Natančen koledar zbiranja je razviden v 

nadaljevanju. 

Odpadne nagrobne sveče se po odbiranju do predaje zbiralcu, državnemu 

koncesionarju, lahko prehodno skladiščijo na Zbirnem centru Ljutomer. 

ZBIRANJE IN ODVOZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN 

ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom določa, da mora izvajalec lokalne javne službe zbiranja komunalnih 

odpadkov zagotoviti ločeno zbiranje teh odpadkov iz gospodinjstev pri čemer 

omogoča povzročitelju prosto odločitev med hišnim kompostiranjem in oddajanjem 

izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. 

Nadalje predpis nalaga izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov vodenje 

evidenc o hišnih kompostnikih. Pred uvedbo zbiranja teh odpadkov je bil izveden popis 

hišnih kompostnikov. Evidenca se sproti spreminja glede na odločanje povzročiteljev 

Trenutno stanje je razvidno v II. poglavju.  

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je tako 

na glede število zabojnikov po vzpostavljeni evidenci in dejstvu, da je večina 

gospodinjstev v blokovskih naseljih načrtovana v poletnih in jesenskih mesecih v 

tedenski dinamiki in v zimskem obdobju v 14-dnevni dinami. Zbiranje se bo na celotno 

območju občine izvajalo ob ponedeljkih. 

ZBIRANJE IZRABLJENIH GUM NA ZBIRNEM CENTRU LJUTOMER 

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami nalaga izvajalcu lokalne javne službe zbiranja 

in odvoza komunalnih odpadkov, da na zbirnem centru zagotovi prevzemanje 

izrabljenih gum od gospodinjstev ter ustrezno prehodno skladiščenje le-teh. 

Zbiranje izrabljenih gum na Zbirnem centru Ljutomer se izvaja, vendar prehodno 

skladiščenje ni ustrezno, saj ne izpolnjuje pogojev uredbe. Potrebno je preprečiti 

izpostavitev  gum vremenskim vplivom, predvsem dežju in snegu. 

V. FREKVENCA IN ČASI PREVZEMANJA POSAMEZNIH VRST ODPADKOV  

KOLEDARJI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

Časovna razporeditev prevzemanja različnih vrst komunalnih odpadkov pri 

povzročiteljih je natančno definirana in načrtovana s koledarjem zbiranja komunalnih 

odpadkov. Koledar je izdelan za vse vrste komunalnih odpadkov, ki jih izvajalec zbira 

po sistemu »od vrat do vrat«. 

 Koledar zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2014: 
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NEDELJA

30. 31. 1. 2. 3. 4. 5.

 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12.

 13.  14. 15. 16. 17. 18. 19.

 20.  21. 22. 23. 24. 25. 26.

 27.  28. 29. 30. 31. 1. 2.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

T
E

D
E

N
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

PONEDELJEK TOREK SREDA

Novo leto

JANUAR

2014

ČETRTEK PETEK SOBOTA

1

2

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

3

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

4

LEGENDA:

 

 

 

 

 

NEDELJA

27. 28. 29. 30. 31. 1. 2.

 3.  4. 5. 6. 7. 8. 9.

 10.  11. 12. 13. 14. 15. 16.

 17.  18. 19. 20. 21. 22. 23.

 24.  25. 26. 27. 28.  1. 2.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

Prešernov dan

SREDA

9

SOBOTA

5

T
E

D
E

N

6

7

PONEDELJEK TOREK

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

LEGENDA:

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

ČETRTEK PETEK

8

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

FEBRUAR

2014
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NEDELJA

24. 25. 26. 27. 28. 1. 2.
Pust

 3.  4. 5. 6. 7. 8. 9.

 10.  11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pomladni ekvinocij

 17.  18. 19. 20. 21. 22. 23.
Premik ure 2.00>3.00

 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30.

 31.  1. 2. 3. 4. 5. 6.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

10

MAREC

2014

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

T
E

D
E

N

LEGENDA:

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

12

13

14

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

9

11

AKCIJA ZBIRANJA

NEVARNIH ODPADKOV

 

 

 

 

 

NEDELJA

31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 7.  8. 9. 10. 11. 12. 13.

 14.  15. 16. 17. 18. 19. 20.
Velika noč

 21.  22. 23. 24. 25. 26. 27.
Dan upora

 28.  29. 30. 1. 2. 3. 4.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

T
E

D
E

N

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

PONEDELJEK SOBOTA

APRIL

2014

TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

16

17

18

14

15

NADOMEŠČANJE 22.apr.

Velikonočni ponedeljek

LEGENDA: Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik  
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NEDELJA

28. 29. 30. 1. 2. 3. 4.

 5.  6. 7. 8. 9. 10. 11.

 12.  13. 14. 15. 16. 17. 18.

 19.  20. 21. 22. 23. 24. 25.

 26.  27. 28. 29. 30. 31. 1.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

MAJ

2014

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

ČETRTEK PETEKT
E

D
E

N
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

20

21

22

19

Praznjenje 

EO

PONEDELJEK TOREK SREDA

Praznik dela

SOBOTA

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

18

LEGENDA:

Praznik dela

 

 

 

 

 

NEDELJA

26. 27. 28. 29. 30. 31. 1.
Binkošti

 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dan P. Trubarja

 9.  10. 11. 12. 13. 14. 15.

 16.  17. 18. 19. 20. 21. 22.

 23.  24. 25. 26. 27. 28. 29.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

24

T
E

D
E

N

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

SOBOTA

JUNIJ

2014

SREDA ČETRTEK PETEK

LEGENDA:

PONEDELJEK TOREK

22

23

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

25

26
Dan državnosti

Poletni solsticij

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik  
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NEDELJA

30. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

 7.  8. 9. 10. 11. 12. 13.

 14.  15. 16. 17. 18. 19. 20.

 21.  22. 23. 24. 25. 26. 27.

 28.  29. 30. 31. 1. 2. 3.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

JULIJ

2014

PETEK SOBOTA

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

PONEDELJEK ČETRTEKSREDA

31

28

27

29

T
E

D
E

N

TOREK

30

LEGENDA:

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik  

 

 

 

 

NEDELJA

28. 29. 30. 31. 1. 2. 3.

 4.  5. 6. 7. 8. 9. 10.
Združitev

 11.  12. 13. 14. 15. 16. 17.
prekmurskih Slovencev

 18.  19. 20. 21. 22. 23. 24.

 25.  26. 27. 28. 29. 30. 31.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

32

T
E

D
E

N

AVGUST

2014

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK SOBOTA

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

31

33

PETEK

Marijino vnebovzetje

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

LEGENDA:

34

35
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NEDELJA

 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7.

 8.  9. 10. 11. 12. 13. 14.
Jesenski ekvinocij

 15.  16. 17. 18. 19. 20. 21.

 22.  23. 24. 25. 26. 27. 28.

 29.  30. 1. 2. 3. 4. 5.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

SEPTEMBER

2014

T
E

D
E

N
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

TOREKPONEDELJEK SOBOTASREDA ČETRTEK PETEK

DESNJAK, MEKOTNJAK, STARA 

CESTA, RADOMERJE, 

RADOMERŠČAK, ŽELEZNE 

DVERI, PLEŠIVICA, CUBER, 

JERUZALEM, GRESOVŠČAK, 

ILOVCI, SLAMNJAK

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

37

GODEMARCI, BODISLAVCI, 

MORAVCI, MORAVSKI VRH, 

DRAKOVCI, MALA NEDELJA, 

BUČKOVCI, KURŠINCI, 

SITAROVCI, PRECETINCI, 

RADOSLAVCI

LJUTOMER (Ob progi, V.Megla, J.Ribiča, 

Poljska pot, Cvetlična, Bratov Pihlar, 

Lendavska, S.Rozmana, A.Trstanjaka, 

Ul.V.prekomorske, Jeruzalemska, Aškrčeva, 

Jurčičeva, Kidričeva, Ul.9.maja, Cesta na 

Vilo), SP. in ZG. KAMENŠČAK, 

VIDANOVCI, VOGRIČEVCI, 

BRANOSLAVCI, CEZANJEVCI

VEŠČICA, ŠPRINC, KOPRIVA, 

RAZKRIŽJE, ŠAFARSKO, 

GIBINA

+ GLOBOKA 47, 53, 55, 56b, 57, 

57a, 57b, 57c, 58, 60, 60a in 60b

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

36

LEGENDA:

38

39

40

Vrnitev Primorske

 

 

 

 

 

NEDELJA

29. 30. 1. 2. 3. 4. 5.

 6.  7. 8. 9. 10. 11. 12.

 13.  14. 15. 16. 17. 18. 19.
Premik ure 3.00>2.00

 20.  21. 22. 23. 24. 25. 26.

 27.  28. 29. 30. 31. 1. 2.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

42

43

44

ČETRTEK PETEK

41

TOREKPONEDELJEK

40

Dan reformacije

OKTOBER

2014

T
E

D
E

N

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

SOBOTASREDA

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

LEGENDA:
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NEDELJA

27. 28. 29. 30. 31. 1. 2.

 3.  4. 5. 6. 7. 8. 9.

 10.  11. 12. 13. 14. 15. 16.

 17.  18. 19. 20. 21. 22. 23.
Dan R. Maistra

 24.  25. 26. 27. 28. 29. 30.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

NOVEMBER

2014

T
E

D
E

N
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

TOREKPONEDELJEK SOBOTASREDA ČETRTEK PETEK

Dan spomina na mrtve

44

45

LEGENDA:

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

47

48

46

Praznjenje 

EO

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik  

 

 

 

 

NEDELJA

 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7.

 8.  9. 10. 11. 12. 13. 14.
Zimski solsticij

 15.  16. 17. 18. 19. 20. 21.

 22.  23. 24. 25. 26. 27. 28.

 29.  30. 31. 1. 2. 3. 4.

MKO Papir Plastika Steklo BIO Sveče

TOREKPONEDELJEK

49

BORECI, KLJUČAROVCI, 

LUKAVCI, GAJŠEVCI, GRABE, 

LOGAROVCI, KOKORIČI, 

BERKOVCI, BERKOVSKI 

PRELOGI

51

52

53

Božič

50

SREDA ČETRTEK PETEK

Praznjenje 

EO

DECEMBER

2014

T
E

D
E

N

KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA 

NOVA VAS, BUČEČOVCI, 

VUČJA VAS, DOBRAVA, ZASADI

SOBOTA

Izobešanje zastav  za 

držav ni praznik

Dan samostojnosti

LEGENDA:
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 Koledar akcije zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2014: 

 

Zap. 

dan
Ura akcije Mesto zbiranja Za kraje

1 8.00 - 9.00 ure Gasilski dom Bučečovci
Bučečovci, Zasadi, Vučja vas, Stara 

Nova vas in Dobrava

2 9.00 - 10.00 ure Osnovna šola Križevci Križevci, Iljaševci in Boreci

3 10.00 - 11.00 ure Gasilski dom Ključarovci Ključarovci, Lukavci in Grabe

4 11.00 - 12.00 ure Gasilski dom Kokoriči
Kokoriči, Berkovci, Berkovski Prelogi, 

Logarovci in Gajševci

 KOLEDAR AKCIJE ZBIRANJA
NEVARNIH ODPADKOV

 V SOBOTO 8.3.2014

 
 

Letni koledar zbiranja komunalnih odpadkov potrdi v sklopu tega programa Občinski 

svet. Po  potrditvi se s koledarjem seznanijo vsi občani, povzročitelji odpadkov, preko 

brošure, ki se po pošti razdeli vsem gospodinjstvom v občini med božičnimi in 

novoletnimi prazniki. 

V. RAVNANJE S PREVZETIMI ODPADKI 

Prevzete komunalne odpadke izvajalec na zbirnem centru stehta in evidentira v 

dnevnik zbirnega centra, izvede vizualno kontrolo ter odbere neustrezne odpadke. Po 

opravljeni kontroli in odbiranju se zbrane odpadke po pripravi vrstah za transport in  

nato prehodno skladišči.  

Ločeno pripravljeni odpadki za transport se predajo v skladu z zakonodajo regijskemu 

centru za ravnanje z odpadki in posameznim državnim shemam za ravnanje z različnimi 

vrstami odpadkov (embalaže, OEEO, sveče, zdravila, gume, fitofarmacevtska sredstva 

itd.). Za vse količine predanih odpadkov vodi izvajalec evidenco in arhivira z Uredbo o 

ravnanju z odpadki predpisane evidenčne liste. Slednji vsebujejo podatke o vrsti in 

masni količini predanih odpadkov in so potrjeni s strani prejemnika in prevoznika 

odpadkov.  

VI. DELO Z JAVNOSTJO PRI IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE 

Kot doslej bo izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov o vseh zadevah, ki 

so povezane z izvajanjem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov komuniciral z 

uporabniki in jih obveščal o načinu izvajanja na sledeče načine: 

 vsak uporabnik prejme pred iztekom tekočega leta koledar s podrobnimi 

informacijami o potrebnem ravnanju s komunalnimi odpadki ter natančno 

časovno opredelitvijo zbiranja posameznih vrst odpadkov v občini, 

 s seznanjanjem z aktualnimi problemi in predpisi preko dopisov in obvestil na 

posebnih položnicah, 

 s pošiljanjem obvestil in zloženk s tematiko ravnanja z odpadki, ki so izdelane za 

določeno temo, 

 z osebnim informiranjem uporabnikov (operativni delavci na terenu, vodstvo 

službe), 
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 s pisnim komuniciranjem s posamezniki ali z vsemi uporabniki v konkretnih primerih, 

 z izvedbo skupnih akcij osveščanja v povezavi s šolami, lokalnimi skupnostmi in 

ministrstvom, 

 preko spletne strani izvajalca, 

 s sodelovanjem z vrtci in šolami (predstavitve, ogledi zbirnega centra, razlage, 

članki), 

 izvajalec pričakuje ustrezno vključevanje v obveščanje in osveščanje 

povzročiteljev na svojem območju tudi od občine. 

VII. DRUGE STORITVE, POTREBNE ZA NEMOTENO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ZABOJNIKOV IN UKREPI ZA PREPREČEVANJE 

ONESNAŽEVANJA OKOLJA V ZBIRALNICAH IN ZBIRNEM CENTRU 

Glede na določila odloka in lastništvo posod za ostanke komunalnih odpadkov, 

izvajalec javne službe ni dolžan čistiti in prati posod v okviru del, ki zadevajo izvajanje 

javne službe zbiranja ostankov komunalnih odpadkov. Delo se lahko opravi po naročilu 

povzročiteljev. 

Drugače je v primeru Uredbe o biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih in zelenem 

vrtnem odpadu, ki zahteva storitev pranja zabojnikov gospodinjstvom, ki so se odločili te 

odpadke predajati izvajalcu javne službe. Pri tem mora biti strošek vključen v storitev 

javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov.  

Čiščenje in razkuževanje vodotesnih zabojnikov za biološko razgradljive kuhinjske 

odpadke in zeleni vrtni odpad poskusno zagotavljamo s preparatom AGRANETT, 

proizvajalca Eurovix S.r.l., ki je kot kompleks proencimov in mikroorganizmov kompleksen 

biološki aktivator za higiensko sanacijo komunalne tehnološke opreme in transportnih 

sredstev. 

Vzdrževanje zabojnikov na zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru opravlja 

izvajalec javne službe in s tem zagotavlja nemoteno uporabnost zbiralnic in centra. 

Kontrola in čiščenje zbiralnice se opravi ob vsakokratnem praznjenju zabojnikov. 

Dezinfekcija zaradi vrste frakcij in načina ureditve zbiralnic ni potrebna. V kolikor se bo 

izkazala potreba po pranju zabojnikov ima izvajalec na razpolago v garažah smetarskih 

vozil visokotlačno napravo z ogreto vodo in ustreznimi sredstvi za pranje smetarskih vozil 

na ustreznem platoju, ki se lahko uporabi tudi za pranje in čiščenje zabojnikov. 

Zbirni center je urejen tako, da se vsa dela z odpadki opravljajo na asfaltiranih in 

ustrezno odvodnjavanih površinah, kar omogoča čiščenje vseh površin z visokotlačno 

napravo in ogreto vodo. 

Pripravil: Zdravko LEBARIČ 


