CENIK RAVNANJA Z ODPADKI ZA PRIREDITVE V ZG. SAVINJSKI DOLINI

Velenje, 1.10.2018

Tehnični pravilnik sprejet v občinah Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava v 32. členu predvideva, da organizatorji
prireditev, na katerih se pričakuje nastanek odpadkov, so le-te dolžni priglasiti izvajalcu gospodarske javne službe (GJS) PUPSaubermacher d.o.o., najmanj sedem dni pred datumom izvedbe prireditve in z njim skleniti ustrezen dogovor o načinu izvedbe
odvoza odpadkov in načinu plačila stroškov zbiranja, obdelave in odstranjevanja (izpolniti obrazec za prireditve). Stroške ravnanja
z odpadki, nastalimi na prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov, nosi organizator prireditve in ne smejo
bremeniti stroškov rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.
Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov v dogovoru z organizatorjem zagotovi izvajalec GJS. Minimalna količina
odpadkov, za katere izvajalec GJS zagotavlja storitev je 240l za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru
nastanka odpadka.
Organizator mora po zaključku prireditve vse zbrane odpadke, razen BIO (biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov – pomije), predati
izvajalcu GJS. Izvajalec mora najkasneje en delovni dan po zaključku prireditve prevzeti odpadke na dogovorjenem mestu.
Zaključek prireditve mora biti jasno naveden s strani organizatorja prireditve (na obrazcu naročanja odvoza oz. naknadno pisno na
e-pošto podjetja).
Ponudnik gostinskih storitev (hrane) na prireditvi mora svoje BIO (biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov – pomije), ki tam nastanejo,
kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki.

Tabela 1: Veljavni cenik ravnanja s komunalnimi odpadki za zabojnike za odpadke, (ki so predmet v nadaljevanju)
NAZARJE, GORNJI GRAD, LJUBNO, LUČE, SOLČAVA
STORITEV
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE (KO)
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV (KO)
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE KO-SIMBIO

1.10.2017
EUR/KG brez DDV
0,01978
0,20812
0,02592

OBDELAVA KO - SIMBIO
0,06769
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE ODLAGANJE KO-SIMBIO*
0,03024
ODLAGANJE KO PO OBDELAVI – SIMBIO*
0,03948
*se obračunava za 35% v obdelavo sprejetih odpadkov
Cenik se spreminja glede na potrjene lastne cene za ravnanje z odpadki za GJS.

1.10.2017
EUR/KG brez DDV

0,09361
0,06972

Tabela 2: Cenik dostave in odvoza enega zabojnika 240l oz. 700l
KRAJ
NAZARJE
LJUBNO
GORNJI GRAD
LUČE
SOLČAVA

LOKACIJA POSTAVITVE IN ODVOZA
NAZARJE
LJUBNO
BOČNA
GORNJI GRAD
NOVA ŠTIFTA
LUČE
SOLČAVA
LOGARSKA DOLINA

CENA brez DDV
40,00 €
44,50 €
44,50 €
49,00 €
55,00 €
58,50 €
75,00 €
82,00 €

Zgoraj navedene cene (tabela 2) veljajo za dostavo in odvoz enega zabojnika (240l oz. 700l). V primeru, da gre za dostavo več
zabojnikov je za vsak naslednji zabojnik cena dostave in odvoza 14,35 €/kos. V ceni je zajeto dostava, pranje, najem in označevanje
zabojnikov.
Maksimalno število zabojnikov (240l ali 700l) je pet za posamezno frakcijo, v primeru večjih količin je potrebno naročiti kesone
(4m3 – 7m3).

Tabela 3: Informativni izračun ravnanja z odpadki z zabojniki 240l oz. 700l
Volumen

Odpadek
CENA brez DDV
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (20 03 01)
*18,00€/zabojnik
PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA (15 01 01)
240l
MEŠANA EMBALAŽA (15 01 06)
**7,02 €/zabojnik
STEKLENA EMBALAŽA (15 01 07)
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (20 03 01)
*50,00€/zabojnik
PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA (15 01 01)
700l
MEŠANA EMBALAŽA (15 01 06)
**12,09 €/zabojnik
STEKLENA EMBALAŽA (15 01 07)
*Izhajajoč iz cenika (tabela 1) so zneski odvisni od skupnih količin odpadkov na mesec v posamezni občini, cena v ceniku je zgolj
informativna (izdelana na osnovi letnega povprečja).
**cena za praznjenje zabojnikov za embalažo velja v primeru, da se za prireditev naročijo samo zabojniki za embalažo, brez
zabojnika za mešane komunalne odpadke, v nasprotnem primeru pa je praznjenje zabojnikov za embalažo brezplačno, ob
predpostavki, da je embalaža primerna za oddajo v sortiranje in predelavo.

Tabela 4: Cenik dostave in odvoza kesona (4m3 – 7m3)
KRAJ
NAZARJE
LJUBNO
GORNJI GRAD
LUČE
SOLČAVA

LOKACIJA POSTAVITVE IN ODVOZA
NAZARJE
LJUBNO
BOČNA
GORNJI GRAD
NOVA ŠTIFTA
LUČE
SOLČAVA
LOGARSKA DOLINA

CENA brez DDV
80,00 €
89,00 €
89,00 €
98,00 €
110,00 €
117,00 €
150,00 €
164,00 €

Tabela 5: Cenik prevzema odpadkov - ravnanja z odpadki iz kesonov (4m3 – 7m3)
Volumen

Odpadek
CENA brez DDV
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (20 03 01)
129,33€/t
PAPIRNA
IN
KARTONSKA
EMBALAŽA
(15
01
01)
(4m3 – 7m3)
MEŠANA EMBALAŽA (15 01 06)
*0,00€/t
STEKLENA EMBALAŽA (15 01 07)
TEHTANJE
4,6€/vozno enoto
(4m3 – 7m3)
*cena prevzema embalaže je brezplačno, ob predpostavki, da je embalaža primerna za oddajo v sortiranje in predelavo, v
nasprotnem velja cena kot za mešane komunalne odpadke
Pomembno:
Za storitve, za katere so naročila oddana v manj kot 48 urah pred pričetkom prireditve, se cena posamezne storitve
poveča za 15%.
Za storitve, za katere so naročila oddana v manj kot 24 urah pred pričetkom prireditve, se cena posamezne storitve
poveča za 25%.
Za storitve, katere je potrebno izvesti izven delovnega časa podjetja (delovni čas podjetja pon. – pet. med 6.00 in 14.00)
in prazničnih dnevih oz. nedeljah, se cena posamezne storitve poveča za 35%.
Vse zgoraj omenjene cene so brez zakonsko predpisanega ddv - ja.
Kontaktni podatki za naročilo zabojnikov oz. kesonov:
PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, e pošta: podjetje@pup-saubermacher.si oz. tel.št. 038968711 in
038968718
Organizator je dolžan 7 dni pred prireditvijo naročiti zabojnike oz. keson za odvoz odpadkov oz. embalaže.
Cenik velja od 1.10.2018.
Ob spremembi cenika za ravnanje z odpadki se avtomatsko spremeni tudi cenik za prireditve.
Uprava PUP-Saubermacher d.o.o.

