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Predlog sklepa:

Na podlagi 19. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov na območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/2013) in
Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na
območju občine Lendava (Ur. l. RS, št. 60/2013, 32/14, 2/16, 25/17), je
Občinski svet Občine Lendava na svoji …………. redni seji, dne
…………….sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet sprejema predlog Programa izvajanja gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine
Lendava za leto 2020, predložen s strani JP EKO-PARK d.o.o.
Lendava ÖKO-PARK Kft Lendva v predloženi obliki oziroma z
naslednjimi predlogi sprememb:
…………………………………….
2.
Sklep velja z dnem sprejema.
Priprava gradiva:

EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft Lendva

Predhodna
obravnava:
Povzetek vsebine:

Odbor za okolje in prostor, 9.12.2019
Program izvajanja GJS zbiranja in prevoza odpadkov v Občini Lendava
za leto 2020, je narejen na podlagi Odloka in Tehničnega pravilnika o
zbiranju in prevozu odpadkov na območju občine Lendava.
V programu so prikazane naslednji vsebinski sklopi:
-

zakonske podlage za izvajanje GJS,
strnjen pregled izvedenih aktivnosti preteklega leta,
predlagan režim zbiranja odpadkov v letu 2020,
materialni tok, kot so število odjemnih mest, frekvenca odvoza
in količina odpadkov po posameznih skupinah odpadkov,
načrtovana ekonomika izvajanja GJS,

Presoja posledic:

načrtovana investicijska vlaganja,
priloge programa, ki so predpisane z občinskimi akti.

Skladno z Odlokom, ki ureja način izvajanja te javne službe, program
potrjuje občinski svet. Potrjen program zavezuje izvajalca javne službe
k izvajanju nalog iz programa (zbiranje posameznih vrst komunalnih
odpadkov, čiščenje zabojnikov, zbiranje nevarnih frakcij, zbiranje
kosovnih odpadkov, idr, skladno z urnikom oz. koledarjem iz
programa).
Finančnih posledic za uporabnike oz. povzročitelje s sprejetjem
programa v tej fazi ni. Sprejet program izvajalcu javne službe
predstavlja izhodišče za oblikovanje predračunske cene za obdobje od
01.04.2020 do 31.03.2021. Izvajalec ocenjuje, da drastične spremembe
predračunske cene javne službe, ni za pričakovati.

Dodatna
obrazložitev:

Izvajalec predlaga ohranitev načina izvajanja javne službe z enako
frekvenco odvozov, kot je bila le ta predhodno leto, saj zaznava, da je
takšen način ustrezen, kakor tudi utečen in sprejemljiv za uporabnike.
Glede na dejstvo, da se zbiranje vseh oz. večine (brez stekla)
komunalnih odpadkov že izvaja na izvoru, izvajalec predlaga popolno
ukinitev zbiralnic ločenih frakcij (eko otokov) na območjih krajevnih
skupnosti. Pri tem bi ohranili le posode za steklo, ki bi jih namestili pri
vaških domovih oz. na lokacijah v dogovoru s posamezno krajevno
skupnostjo. Ohranitev zabojnikov za steklo na obstoječih lokacijah eko
otokov, bi namreč predstavljalo tveganje za nadaljnje odlaganje
neprimernih odpadkov na teh lokacijah.
V letu 2020 izvajalec javne službe načrtuje pozitiven poslovni izid v
višini nekaj manj kot 3 tisoč €, pri čemer načrtovani prihodki znašajo
430.300,00 € in načrtovani odhodki 427.500,00 EUR. Finančni rezultat
temelji na trenutno veljavnih cenah javne službe.
Načrtovana Q zbranih komunalnih odpadkov za leto 2020 znaša 2.980
ton.
Finančni kazalniki bodo/bi lahko malenkostno odstopali, in sicer zaradi
določitve nove predračunske cene javne služb za obdobje od
01.04.2019 do 31.03.2020, katero je izvajalec dolžan predložiti Občini
Lendava v potrditev najkasneje do konca marca letošnjega leta. V
kolikor gre pri novi predračunski ceni storitve za 10% - no ali višje
odstopanje, je potrjevanje cene v pristojnosti Občinskega sveta Občine
Lendava, v nasprotnem primeru pa ne.
Problematika ločevanja odpadkov pri ostalih uporabnikih je podobna
kot v večstanovanjskih objektih. Večinoma se pravilno ločujejo BIO
odpadki in papir, medtem ko se med MKO še zmeraj odlagajo odpadki,
ki tja ne sodijo. Za večji red na tem področju bo potrebno ponovno
izvesti preverjanje ločevanja odpadkov pri uporabnikih s strani

nadzornega organa in izvajalca GJS ter uporabnike z opozorili oz. v
skrajnem primeru s predpisanimi globami prisiliti k spoštovanju
predpisov.
Presežne odpadke, ki niso v posodah ali vrečah, označenih z znakom
izvajalca javne službe, izvajalec JS ni dolžan odpeljati. Ta problem je v
letu 2019 postal izrazit predvsem pri zbiranju in odvozu mešane
embalaže, saj se na posameznih odjemnih mestih pojavlja večja
količina embalaže v nenamenskih vrečah (problematika je izrazita tudi
pri uporabnikih iz romskega naselja v Dolgi vasi). V letu 2020
izvajalec JS ne bo odvažal odpadkov, ki niso pripravljeni za odvoz v
predpisanih posodah oz. namenskih večah.
Izvajalec JS je že večkrat opozoril Občino Lendava za ureditev
lastništva zbirnega centra v Dolgi vasi. Pogoj, ki ga more izpolnjevati
izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
skladno z Uredbo o odpadkih je tudi ta, da ima izvajalec javne službe v
upravljanju vsaj en zbirni center. Dokler pa Občina Lendava ni lastnica
zbirnega centra v Dolgi vasi v celoti, le tega ne more prenesti v
upravljanje izvajalcu javne službe.

Priloga:
- program izvajanja gospodarske javne službe
odpadkov v občini lendava za leto 2020,
- mnenje odbora za okolje in prostor k programu.

zbiranja in prevoza komunalnih

