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1. UVOD 
 

Zbiranje in prevoz odpadkov spada med obvezne gospodarske javne službe varstva 
okolja, ki ga ureja Uredba o odpadkih (Ul. RS št. 37/2015, 69/2015 in 129/2020) ter Odlok 
o zbiranju in prevozu  komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Ur. l. RS št 
60/2013) in Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju 
občine Lendava (Ul. RS št. 60/2013, 32/2014 in 2/16 ter spremembe z dne 26.04.2017). 
 
Zbiranje in prevoz odpadkov na območju Občine Lendava  na podlagi pogodbe št. 9691-
0140/2014 o izvajanju GJS zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava 
izvaja javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava (v nadaljevanju: podjetje).  
 
 

2. MATERIALNI TOK 
 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in BIO odpadkov od gospodinjstev ter 
pravnih oseb v zabojnikih od 120 l do 1.100 l izvaja Eko-park d.o.o. samostojno s svojim 
kamionom, odvoz industrijskih odpadkov ter ločenih frakcij v kontejnerjih 5-7 m3, ki 
nastajajo pri pravnih osebah pa delno  kot podizvajalec izvaja Cerop Puconci d.o.o., delno 
pa Eko-park d.o.o. s svojim kamionom. 
 
Frekvenca odvoza je v skladu s Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov na območju občine Lendava in je bila v obdobju poročanja sledeča: 
 
Tabela1: Frekvenca odvoza 
Vrsta odpadka Povzročitelj Frekvenca odvoza 

 
Posoda 
v litrih 

MKO gospodinjstva 30 dni 120,240,770 
MKO  bloki 7 dni 240,770 
MKO pravne osebe 30 dni oz po dogovoru 120 do 1.100 
BIO odpadki gospodinjstva 14 dni 120 
BIO odpadki bloki 7 dni 120-360 
Papir  gospodinjstva 30 dni 120 
Papir  bloki 14 dni 770 
Mešana embalaža vsi uporabniki 14 dni vreče 

zab. 770  
Ind. odpad/ločene 
frakcije 

pravne osebe na poziv 5-7 m3 kontejner 
preskontejner 

Ek. otoki gospodinjstva 14 dni oz. po potrebi 1.100 l 
 
 
Uporabnikom, ki imajo začasno večje količine odpadkov, je dana možnost nabave 
dodatnih namenskih vreč v katerih lahko dodatne količine zberejo in na dan odvoza 
odložijo na odjemnem mestu. Prav tako je ponujena dodatna možnost odlaganja odpadkov 
tistim uporabnikom storitev, ki imajo dojenčke ali starostnike, da lahko odpadne plenice 
odložijo v namenskih vrečah v posebnih zabojnikih pri sedežu izvajalca GJS ali na ZC v 
Dolgi vasi. 
 



Tudi v letu 2020 je podjetje zaznavalo  težave  predvsem pri tistih uporabnikih, ki ne 
upoštevajo navodil o ločevanju, nimajo primeren volumen zabojnika glede na 
število oseb v gospodinjstvu ali pa imajo iz določenih razlogov začasno večje 
količine odpadkov. Slednjim je  ponujena možnost, kot je opisano v prejšnjem 
odstavku. 
 
Pri zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v obdobju poročanja smo zaznali težave kot 
so: 

- večje količine odpadkov na posameznih ekoloških otokih 
- odlaganje kosovnih odpadkov pri ekoloških otokih in na divjih odlagališčih 
- ne upoštevanje navodil glede ločevanja odpadkov 
- odlaganje odpadkov (MKO in mešana embalaža) ob zabojnikih v nenamenske 

vreče (pravne osebe) 
 

Tabela 2: Število uporabnikov po posameznih volumnih 
Vrsta 
odpadka 

Povzročitelj Št. uporabnikov Posoda 

MKO gospodinjstva 3.006 120-770 
MKO bloki 746 770-1.100 
MKO pr. osebe 209 120-240 
MKO pr. osebe 98 770-1.100 
BIO gospodinjstva 1.069 120-240 
BIO pr. osebe 45 120-770 
EMBALAŽA gospodinjstva 3.005 vreče 
EMBALAŽA pr. osebe 246  
PAPIR gospodinjstva 3.005 120 
PAPIR bloki 673 770 
PAPIR pr. osebe 246 120-240 
PAPIR pr. osebe 117 770 
EKO OTOKI  26 1.100 
LOČENE FR pr. osebe  kontej. 
 
V tabeli je izkazano število uporabnikov GJS po posameznih volumnih zabojnikov.  
 
Po KS-ih se nahaja še 26 ekoloških otokov , od katerih je 11 EO kompletnih (vsi zabojniki), 
na 14 ih EO oziroma ob vaških domovih je ostal samo zabojnik za steklo medtem ko so bili 
ostali zabojniki na zahtevo KS in ob soglasju občine odstranjeni, v KS gorice pa je bil EO 
odstranjen v celoti.  
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Tabela 3: Količina zbranih odpadkov v kg 1.1.2020 – 31.12.2020 
Storitev Planirane 

količine 2020  
v kg 

Zbrane količine 
od 1.1.2020 -

31.12.2020 v kg 

% 
realizacije 

Ločene frakcije in kosovni 
odpad 

420.000 486.805 
115,7 

Ločeno zbrana odpadna 
embalaža 

430.000 392.730 
91,33 

BIO razgradljivi kuhinjski odpad 
in vrtni odpad 

350.000 362.720 
103,63 

Mešani komunalni odpadki 980.000 971.275 99,08 
Industrija  MKO -GJS 800.000 706.735 88,34 
Skupaj GJS 2.980.000 2,920.265 97,99 
Industrija ostalo  

250.000 
149.710 

99 Gradbeni material-razni, blato iz 
ČN 

97.800 

Blato iz ČNL – samo evidenčno  (194.390)  
Skupaj brez ČNL 3,230.000 3,167.775 98,05 
 
Skupna količina zbranih odpadkov s področja občine Lendava v obdobju poročanja znaša 
3,167.775  kg, kar predstavlja 98,45 % načrtovanih količin za leto 2020. 
 
Pregled po posameznih skupinah kaže, da so zbrane količine v mejah planiranih količin, 
nekaj višja je količina zbranih ločenih frakcij, na račun akcije zbiranja kosovnih 
odpadkov, količina katerih je v obdobju poročanja za cca 93 % več kot leta 2019.   
 
V obdobju poročanja se je začel odvoz blata iz ČNL na Cero, ki se izvaja mimo GJS, 
vendar pa se te količine v Cero izkazujejo kot prevzete količine odpadkov z območja 
občine Lendava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. EKONOMIKA IZVAJANJA GJS 
 

3.1 Prihodki GJS 
 
Zbiranje in odvoz odpadkov na območju občine se izvaja na podlagi Programa zbiranja in 
prevoza odpadkov na območju občine Lendava ter veljavnih občinskih in državnih 
predpisov. 
 
Cene izvajanja GJS je na podlagi predloženega Elaborata o oblikovanju cen izvajanja GJS 
zbiranja in prevoza odpadkov, potrdil OS Občine Lendava.  
 
Tabela 4:Cene izvajanja GJS oziroma mesečni strošek odvoza 

Volumen posode Faktor cene Cena odvoza brez DDV /mesec 
 

Do 01.07.20 Od 01.07.20 
ZBIRANJE IN ODVOZ DOLOČENIH VRST ODPADKOV  
120 l obračun 60 l 0,50  2,0605 2,1504 
120 l 1 4,121 4,3008 
Vreča gričevnati del 1 4,0692 (1/3 oz. 

2/3) 
 

240 l 2 8,242 8,6016 
360 l 3 12,363 12,9024 
770 l 6,42 26,4568 27,5968 
990 l 8,25 33.998 35,4816 
1.100 l 9,86 40,623 39,424 
Kontejner 5 m3 pogodba  90,15 94,154 
Kontejner 7 m3 pogodba 120,89 131,80 
Kontejner 10 m3 pogodba 180,24 188,29 
Dostava kontejnerja do 10 
km 

 34,00 34,00 

Najem kontejnerja-na dan  4,00 4,00 
BIO ODPADKI 
120 l gosp. hiše 1 1,4975 1,6056 
30 l/osebo za odvoz - 
bloki 

1,4975:120x30lxfre
kvenca 

0,3743  

Obdelava in odlaganje 
kosovnih odpadkov 

 0,296 €/mesec  

Namenska vreča za 
odpadke 

 4,16 4,3008 

 
Cena zbiranja in odvoza odpadkov je oblikovana kot mesečni strošek zbiranja in odvoza, 
ki zajema zbiranje in odvoz MKO, papirja, EO, kosovnih odpadkov ter nevarnih odpadkov.  
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Tabela 5: Prihodki GJS od 1.1.-31.12.2020 
Vrsta prihodka Vrednost v EUR 

MKO fizične osebe kante 120-770 l 142.778,67 
BIO odpadki fizične osebe 14.342,54 
Bloki MKO 27.535,79 
Bloki BIO 24.057,55 
Pravne osebe BIO 1.375,25 
Pravne osebe GJS, 120-1.100 l 88.415,80 
Prihodki skupaj 298.505,60 
Kontejnerski odvoz 80.491,84 
Prihodki skupaj GJS 378.997,44 
Prihodki delež splošnih stroškov 13.171,65 
Drugi prihodki-odškodnine, izvršbe… 38.877,91 
Prihodki skupaj 431.044,65 
Planirani prihodki 2020 430.300,00 
Realizacija/plan 100,23 

 
V obdobju poročanja so bili ustvarjeni skupni prihodki v višini 431.044 €, od česar odpade 
na del, ki predstavlja GJS, 378.997,44 € ter 52.046,65 € kot delež iz naslova splošnih in 
drugih prihodkov. 
 

3.2 Odhodki GJS 
Vrsta stroška Planirana 

vrednost 
Realizacija  % 

realizacije 
Leto 2020 01.01 do 31.12.  
Neposredni stroški 303.000 292.454 96,50 
Stroški materiala 18.000 13.783,00  
Stroški goriva 28.000 24.413,00  
Stroški storitev 75.000 53.802,00  
Stroški vzdrževanja 20.000 12.866,00  
Stroški zavarovanja 6.000 5.532,00  
Stroški dela 145.000 180.676,00  
Drugi neposredni stroški - najem 11.000 1.382,00  
Posredni stroški 68.000 81.065 119,12 
Amortizacija 65.000 76.426,00  
Drugi posredni stroški 3.000 4.639,00  
Splošni stroški 56.500 55.752 98,58 
Posredni stroški nabave 2.500 3.777,00  
Posredni stroški prodaje 14.000 14.984,00  
Stroški uprave 40.000 36.991,00  
Skupaj 427.500 429.272,90 100,46 



Skupni stroški SM zbiranje in prevoz odpadkov za obdobje poročanja  znašajo 429.272 €, 
kar predstavlja   100,46 % od planiranih odhodkov za leto 2020. Odstopajo predvsem 
stroški dela , predvsem zaradi povečanega obsega zbiranja kosovnih odpadkov. 
 

3.3 Poslovni izid 
  GJS 
Prihodki iz rednega poslovanja 378.997,44 
Ostali prihodki (delež splošnih prihodkov, drugo) 52.047,21 
Prihodki skupaj 431.044,65 
Odhodki 429.272,90 
Poslovni izid  1.771,75 

 
Razlika med prihodki in odhodki v obdobju poročanja kaže pozitiven rezultat v višini 
1.771,75 €.  
 
 

4. Aktivnosti- izvedene v obdobju poročanja 
 

- odvoz odpadkov samo v namenskih embalažah 
- zbiranje odpadkov pri nenaseljenih objektih 
- odvoz kosovnih odpadkov 
- čiščenje ekoloških otokov in divjih odlagališč 
- izvedba sortirne analize 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                               Direktor: 
                                                                                               Jožef  Gerenčer  
 


