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1. UVOD 

 
Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. je z okoljem povezano vsakodnevno. Sprejeli smo 
okoljsko politiko, v kateri izražamo osnovna načela naše okoljevarstvene miselnosti. Ekološko zavest 
udeležencev v poslovnem procesu razvijamo s pomočjo proaktivnega komuniciranja, ozaveščanja in 
usposabljanja. Tako skrbimo za premišljeno in varčno izrabo naravnih virov, pri izvajanju dejavnosti 
pa uporabljamo okolju prijazne tehnologije in se trudimo pri zmanjševanju odpadkov, zmanjševanju 
porabe vode in energije, s ciljem, da čim manj obremenjujemo okolje. 
 
K temu dokazujejo že pridobljeni mednarodni certifikati za sistem vodenja kakovosti ISO 9001, sistem 
ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistem za zagotavljanje zdravega in varnega dela po standardu 
OHSAS 18001, ki organizacijo usmerjajo in spodbujajo k nenehnemu izboljševanju zadovoljstva 
uporabnikov, zaposlenih, kakovosti in skrbnega ravnanja z okoljem. Tako omogočajo učinkovitejšo 
doseganje ciljev in kakovosti opravljenih storitev prav tako, dvigujejo ugled podjetja in njegovo 
okoljsko ozaveščenost.  
 
 
 

2. PREDSTAVITEV PODJETJA 

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. je koncesionar in s tem pogodbeni izvajalec 
obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za občine 
Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej in Apače. Dejavnost temelji na pomenu ločevanja komunalnih 
odpadkov na izvoru ter s tem zmanjševanju količin odpadkov, ki končajo na odlagališču. 

Opravljamo tudi tržno dejavnost upravljanje z večstanovanjskimi stavbami v občinah Ljutomer, 
Križevci, Veržej, Razkrižje, Lendava in Sv. Tomaž pri Ormožu. 

Ukvarjamo se s trgovinsko dejavnostjo, ki je že desetletja najperspektivnejši del podjetja in bo tudi v 
prihodnje sledila trendu približevanja ponudbe od malih obrtnikov, preko podjetij do končnih 
potrošnikov z vedno aktualnim asortimentom, s poudarkom na kvaliteti. 

Družba pridobiva z reorganizacijo pridih podjetja, ki je povsem odvisno od tržnih zakonitosti, zato 
smo prepričani, da bo racionalizacija poslovanja znižala stroške in povečala učinkovitost zaposlenih 
ter dala večji pomen razvoju posameznih dejavnosti ter predvsem večjemu izpolnjevanju potreb 
naših poslovnih partnerjev. 

 

3. DEJAVNOST ZBIRANJA IN PREVOZA ODPADKOV 

Zbiranje in prevoz odpadkov obsega prevzem odpadkov na odjemnih mestih v občinah Ljutomer, 
Križevci, Razkrižje, Veržej in Apače ter prevoz z vozili do CERO Puconci. Obdelava in odlaganje 
ostankov obdelave odpadkov se izvaja kot obvezna gospodarska lokalna javna služba varstva okolja v 
Centru za ravnanje z odpadki Puconci. 
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V letu 2015 je bilo skupno zbranih 5.473.234 kg komunalnih odpadkov, ki so po frakcijah prikazani v 
spodnji tabeli: 

 

 

 

 

 

Spodnji grafikon prikazuje gibanje zbranih količin komunalnih odpadkov po letih, iz katerega je 
razvidna 12 % rast, glede na preteklo leto. Na nekoliko višjo rast zbranih količin odpadkov vpliva 
dejstvo, da smo GJS zbiranja odpadkov opravljali v Občini Apače celo leto 2015, leta 2014 pa samo 
polovico leta. Od leta 2006 do 2013 smo GJS opravljali v občinah Ljutomer, Križevci, Razkrižje in 
Veržej. 

 

 

 

Diagrami v nadaljevanju prikazujejo odstotek ločevanja odpadkov na izvoru, na osnovi mase vseh 
zbranih komunalnih odpadkov, biološko-razgradljivih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov za 

Vrsta odpadka

Količine 

odpadkov v kg

Mešani komunalni odpadki 2.173.530

Biološko razgradljivi odpadki 653.580

Embalaža 1.236.231

Ostale ločeno zbrane frakcije 1.409.893

Skupaj 5.473.234
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katere je JP CERO Puconci d.o.o. obračunalo povzročiteljem obdelavo odpadkov in odlaganje 
ostankov obdelave odpadkov. Pri tem, kot izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov nimamo 
podatkov, koliko odpadkov je po obdelavi, ki je po zakonodaji obvezna pred odlaganjem, dejansko 
bilo odloženih na odlagališče v Puconcih. Odstotek odlaganja je izračunan na podlagi zaračunanih 
količin s strani regijskega centra in pomeni 35% obdelanih zbranih mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Iz prvega časovno primerjalnega diagrama je jasno razvidno, da uspešnost ločevanja na izvoru iz leta 
v leto raste in se je v letu 2015 glede na preteklo leto povišala za dobre 3%. 

 

 

 

Drugi tortni grafikon prikazuje deleže ločeno zbranih frakcij v Občinah Ljutomer, Križevci in Razkrižje, 
katerih delež ločeno zbranih odpadkov v letu 2015 znaša slabih 58%.  
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V Občini Veržej je bilo v letu 2015 ločeno zbranih dobrih 54% vseh komunalnih odpadkov.  

 

 

 

Izstopa Občina Apače, ki oddaja na izvoru dobro četrtino mešanih komunalnih odpadkov. 73,84% pa 
ločeno zberemo na izvoru, oziroma pri gospodinjstvih in pravnih osebah. Poudariti je treba, da se je 
na podlagi koncesijskih določil pričelo uvajati zbiranje tako mešane embalaže, kakor papirne in 
steklene embalaže ter papirja in kartona po sistemu od vrat do vrat, t.i. ekološki otoki pa so bili 
odstranjeni. 
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V spodnjem grafikonu so prikazani še mesečni odstotki ločevanja na izvoru, ki so najvišji v sezonskih 
mesecih, v novembru 66,51% in v juniju 65,31%. Najnižji odstotek ločevanja pa je bil dosežen v 
mesecu aprilu 53,50%.  

 

 

Ločeno zbiranje odpadkov  

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru je najboljši način zbiranja odpadkov, katerega se močno 
zavedamo, in sicer vsebuje: 

a) prevzem mešanih komunalnih odpadkov od povzročiteljev na prevzemnih mestih 
b) prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih 
c) prevzem mešane embalaže (plastenk, pločevink in embalaže iz sestavljenih materialov ter 

folij) na prevzemnih mestih 
d) prevzem kosovnih odpadkov v akciji na klic 
e) prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v akciji 
f) prevzem odpadne embalaže na zbiralnici ločenih frakcij (ekološki otoki) in prevzemnih mestih 
g) zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov 

a) prevzem mešanih komunalnih odpadkov od povzročiteljev na prevzemnih mestih 

Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) izvajamo v skladu s terminskim 
planom odvozov iz posameznih občin, objavljen v »Koledarju zbiranja komunalnih odpadkov 2015«, 
katerega so vsa gospodinjstva prejela po pošti.  
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Vozni park dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov vključuje štiri smetarska vozila, eno 
samonakladalno vozili, en tovornjak z dvigalom, en tovornjak za prevoz abbrol zabojnikov ter en 
delovni stroj. Pogodbeni odvoz odpadkov izvajamo na odpoklic pri uporabnikih, kjer za odlaganje 
odpadkov uporabljajo zabojnike volumne 3 m3 ali več, na osnovi sklenjenih pogodb o ravnanju s 
komunalnimi odpadki. 

Primerjava zbranih MKO v letih 2009 - 2015 

 

 

 

Količine MKO so v letu 2015 porasli za 22 ton v primerjavi z letom 2014 zaradi širitve območja zbiranja 
komunalnih odpadkov. 

 

b) prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih 

V skladu z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (v nadaljevanju biološki odpadki) zagotavljamo ločevanje bioloških odpadkov s 
kompostiranjem v hišnem kompostniku ali z dodatnim zabojnikom in odvozom odpadkov v obdelavo 
in kompostiranje v center za ravnanje z odpadki.  

Uporabniki storitev v večstanovanjskih objektih so avtomatično vključeni v sistem rednega ločenega 
zbiranja in odvoza bioloških odpadkov, medtem ko imajo stanovalci v individualnih objektih možnost, 
da se sami opredelijo, na kakšen način bodo ločevali svoje biološke odpadke. Biološki odpadki morajo 
biti za predajo pripravljeni v zabojniku za odpadke rjave barve, katerega si načelom zagotovi 
povzročitelj sam. 

Odvoz bioloških odpadkov v poletnem času poteka tedensko, v zimskem času pa se zbirajo na 14 dni. 
 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3.755,0 
3.536,7 

2.708,3 

2.312,0 
2.090,5 2.085,0 2.173,53 

Mešani komunalni odpadki 20 03 01 v tonah 
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Spodnji graf prikazuje letne količine zbranih bioloških odpadkov  v letih 2006 - 2015. 
 

 
 

c) prevzem mešane embalaže (plastenk, pločevink in embalaže iz sestavljenih materialov ter folij) 

V štirih občinah, in sicer Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej je že šesto leto potekalo zbiranje mešane 
embalaže od vrat do vrat in sicer v 14 dnevni dinamiki, izmenično z odvozom mešanih komunalni 
odpadkov. 

Tudi v Občini Apače je bil utečen ta nadstandard z razliko, da se tam uporabljajo rumene vreče. 

Količina zbranih plastenk, pločevink in embalaže iz sestavljenih materialov ter folij se je v letu 2015 v 
primerjavi z letom 2014 povečala za 11,24 %.  

 

d) prevzem kosovnih odpadkov v akciji 

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov za gospodinjstva je potekala od vrat do vrat. V letu 2013 je bil 
uveden nov način zbiranja kosovnih odpadkov v akciji na klic, ki se je izkazal za primernejšega in 
uspešnejšega. 
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 Količina zbranih kosovnih odpadkov v akciji ter v obeh zbirnih centrih v obdobju 2009 – 2015 

 

Zgoraj prikazani graf prikazuje trend ponovnega povečevanja zbranih kosovnih odpadkov v akciji, saj 
se je količina kosovnih odpadkov v letu 2015 povečala za cca. 17,7 % v primerjavi z letom 2014. Trend 
zbiranja kosovnih odpadkov v Zbirnem centru Ljutomer še vedno narašča dodatno pa je prispeval 
novi center v Občini Apače. Naraščanje količin tako v akciji kot na zbirnem centru, lahko pripišemo 
novemu načinu akcije, dobri obveščenosti in vedno višji okoljski uzaveščenosti občanov. 

e) prevzem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v akciji 

Akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo izvedli s premično zbiralnico za vsako občino 
posebej, kraj ter čas zbiranja pa je bil objavljen v Koledarju zbiranja komunalnih odpadkov 2015. 
Dodatno imajo gospodinjstva možnost, da nevarne odpadke oddajo v obeh zbirnih centrih. 

 Količina ločeno zbranih nevarnih odpadkov v akciji ter v zbirnih centrih v obdobju 2009 – 
2015 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

219,4 
195,9 

161,6 155,0 
182,4 

395,5 

491,9 

12,5 13,9 
68,2 

110,2 
133,8 

196,4 205,0 

Prevzem kosovnih odpadkov  
v tonah 

Akcija kosovnih odpadkov Zbirni center Ljutomer in Apače 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

45,2 

33,4 

19,3 
15,0 

4,7 7,5 
2,9 

0,0 

53,5 51,9 54,0 

35,8 
39,1 

48,4 

Prevzem nevarnih odpadkov v tonah 

Akcija nevarnih odpadkov Zbirni center Ljutomer in Apače 
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Količina nevarnih odpadkov tako v akciji kot v zbirnih centrih narašča v primerjavi z letom 2013, 2014. 
V letu 2015 je bilo na Zbirnem centru Ljutomer zbranih 35,5 t nevarnih odpadkov, na Zbirnem centru 
Apače pa 12,9 t nevarnih odpadkov. 

f) prevzem odpadne embalaže na zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otoki) 

V občinah Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej so urejene zbiralnice ločenih frakcij, ki so opremljene 
z zabojniki za zbiranje papirja, stekla in mešane embalaže. Zadostujemo zakonskemu določilu, ki 
določa, da je potrebno ekološke otoke urediti na vsakih 500 prebivalcev. V Občini Apače so bile 
zbiralnice ločenih frakcij z uvedbo nadstandarda umaknjene. 

Zbiralnica je pokrit ali nepokrit, posebej urejen in opremljen prostor z namensko predpisanimi 
posodami  za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij (na primer steklene, papirne, 
plastične in podobne embalaže), kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Lokacije, zemljišče, objekte 
in potrebni dostop z vozilom za odvoz odpadkov zagotavlja pristojni organ lokalne skupnosti. Kadar je 
ogrožena funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ lokalne skupnosti drugo primerno 
zemljišče in dostop. 

 Količina zbranega papirja in kartona, stekla in plastične embalaže na zbiralnici ločenih frakcij 
v obdobju 2009 – 2015 v občinah L, K, R,  V 

 

Zgornji graf prikazuje padec zbranih frakcij na zbiralnicah pri papirni embalaži,  steklu in mešani 
embalaži za 16,4 %. 

g) zbirna centra za ločeno zbiranje odpadkov 

Zbirni center Ljutomer je delno pokrit, posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh 
vrst frakcij, kjer jih povzročitelji iz gospodinjstev, ki bivajo na območju občin Ljutomer, Križevci, 
Razkrižje, Veržej lahko brez dodatnega plačila prepuščajo izvajalcu javne službe.  Zbirni center Apače 
je manjši nepokrit prostor z enako funkcijo, vendar v manjšem obsegu. Oba sta hkrati urejena tudi 
kot zbiralnici nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

107,5 110,9 

140,9 

97,9 
90,2 88,2 

70,7 

124,4 

155,5 

197,8 

167,9 
180,2 185,6 

155,0 

26,4 24,5 25,72 25,04 24,3 24,1 23,42 

Prevzem odpadne embalaže na zbiralnicah ločenih frakcij  

papir in karton steklo mešana embalaža 

http://www.ksp-ljutomer.si/uploads/File/ravnanje_z_odpadki/Koledar_2010_Ljutomer_6.pdf
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 Celotna količina zbranih komunalnih odpadkov po vrstah v obeh zbirnih centrih v letu 2015 v 
primerjavi z leti 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (vse občine, v tonah) 

 

Klasif. št. Naziv odpadka 
Zbrani 

odpadki 2010 
Zbrani 

odpadki 2011 
Zbrani 

odpadki 2012 

Zbrani 
odpadki 

2013 

Zbrani 
odpadki 

2014 

Zbrani 
odpadki 

2015 

20 01 – Ločeno zbrane frakcije     

20 01 01 Papir in karton 0 5,778 9,7 15,596 15,932 20,910 

20 01 10 Oblačila 13,313 10,302 9,97 7,940 8,800 1,711 

20 01 15 Alkalije 0,02 0,006 0,02 0 0,031 0 

20 01 19 Pesticidi 0,406 0,23 0,233 0,649 0,512 0,645 

20 01 21  Fluorescentne cevi, ki vsebujejo živo srebro 0,068 0 0,099 0,648 0,394 0,310 

20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike 10,2 3,88 9,1 7,791 6,186 11,363 

20 01 25 Jedilno olje in maščobe 0,643 1,161 1,45 2,198 2,000 1,474 

20 01 26* Olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25  1,785 1,179 0,782 1,999 1,409 2,250 

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

2,579 3,573 4,656 5,656 3,316 7,952 

20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 0,066 0,01 0,012 0 0 0 

20 01 32 Zdravila, ki niso navedena pod  20 01 31 0,034 0 0 0,088 0,273 0,063 

20 01 33* 
Bat. in akum., ki niso navedeni pod 16 06 01, 16 06 
02 ali 16 06 03 ter nesortirane bat. in akum., ki 
vsebujejo te bat.  in  akum. 

1,273 1,364 0,923 1,156 1,344 2,094 

 
20 01 35* 

Zavržena elektronska in  električna oprema, ki 
vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21 in 20 01 
23 

15,338 25,315 20,28 17,748 13,105 18,870 

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

19,57 14,39 14,25 20,650 23,608 25,245 

20 01 38 
 

Drugi les, ki ni naveden v 20 01 37 
 

32,52 34,4 29,40 5,930 0 0 

20 01 40 Kovine 27,95 12,2 23,7 37,060 26,713 46,935 

20 02 - Odpadki iz vrtov in parkov     

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 0 13,83 6,48 8,730 13,540 19,800 

20 02 03 Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi 0 32,09 0 0 0 0 

20 03 - Drugi komunalni odpadki     

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 9,42 75,088 1,14 5,611 46,930 15,550 

20 03 07 Kosovni odpadki 13,89 68,18 110,221 133,789 171,701 204,956 

15 01 - Embalaža vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek     

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 3,5 9,846 2,442 6,098 8,129 4,250 

15 01 06 Mešana embalaža 0 0 0 40,489 21,142 31,818 

15 01 07 Steklena embalaža 155,42 17,88 7,39 9,162 8,251 28,996 

15 01 10 Embalaža z ostanki nevarnih snovi 1,472 0,357 0,07 0,043 0 0,262 
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15 02 02 – Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila     

15 02 02 
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitna 
oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi 

0 0,003 0 0 0 0 

16 01 - Izrabljena vozila iz različnih vrst transporta (vključno z mobilnimi stroji), odpadki iz razstavljanja 
izrabljenih vozil in vzdrževanja vozil (razen 13, 14, 16 06 in 16 08) 

    

16 01 03 Izrabljene gume 54,48 26,78 37 24,100 55,150 31,623 

16 01 07* Oljni filtri 0 0,087 0,029 0,029 0,175 0,078 

16 01 14* 
Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne 
snovi  

0 0,001 0 0 0 0 

16 06 01* Svinčeve baterije 0 0,355 0 0 0 0 

17 02 – Les, steklo in plastika     

17 02 02 Steklo 5,6 12,86 2,31 1,340 0 0 

17 04 – Kovine (vključno z zlitinami)     

17 04 05 Železo in jeklo 0 2,26 0 0 0 0 

SKUPAJ 370,347 385,274 291,768 354,500 428,461 477,214 

  
 
 

4. STANOVANJSKA DEJAVNOST 

Je tržna dejavnost upravljanja z večstanovanjskimi stavbami v občinah Ljutomer, Križevci, Veržej, 
Razkrižje, Lendava in Sv. Tomaž pri Ormožu, ki obsega stanovanjske storitve, vzdrževanje, 
obratovanje večstanovanjskih hiš, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, 
skrb za varstvo bivalnega okolja ter vse storitve s tem v zvezi.  

Prav tako upravljamo poslovne prostore, katerih obseg storitev je enak kot pri upravljanju s 
stanovanji. S strankami sklepamo posebne pogodbe o upravljanju za poslovne prostore, pri tem pa 
velja pravilo, da se izdela posebna ponudba za vsak poslovni prostor, glede na njegovo namembnost. 

 

Na stanovanjski dejavnosti smo v letu 2015 z realizacijo in izvajanjem aktivnosti največji okoljski 
učinek dosegli z: 

 ozaveščanjem stanovalcev o pomenu ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov 

Naše podjetje si prizadeva s pomočjo sredstev javnega obveščanja (radio, brošure, internet) ter z 
obvestili na oglasnih deskah večstanovanjskih stavb stanovalce ozaveščati, da bi predvsem z 
premišljenimi nakupi vplivali na zmanjševanje količin odpadkov ter jih vzpodbujati k ločevanju 
odpadkov že na izvoru, torej pri povzročiteljih samih. Zato je ločeno zbiranje odpadkov zelo 
pomembno za ohranjanje oz. izboljšanje zdravega okolja – to mišljenje želimo čim bolj približali 
stanovalcem. Tako je stanovalcem v večstanovanjskih stavbah omogočeno ločeno zbiranje: 

o mešanih komunalnih odpadkov (zeleni zabojnik),  
o plastenk, pločevink in embalaže iz sestavljenih materialov in folij (zeleni zabojnik z rumenim 

pokrovom), 
o biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zeleni vrtni odpad (rjavi zabojnik), 
o papirja in papirne ter kartonske embalaže. 
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 zamenjavo slabše izoliranih oken 

V večstanovanjskih stavbah, ki so v našem upravljanju, smo pričeli s postopno zamenjavo lesenih 
balkonskih vrat ter oken z bolj izoliranimi PVC balkonskimi vrati in okni, saj bomo tako pripomogli k 
varčevanju z energijo. Tako smo v letu 2015 zamenjali: 
 

o Zamenjava vhodnih vrat v stanovanje Vučja vas 2 
o Zamenjava vhodnih vrat in notranjih vrat v poslovni prostor Križevci 34a  
o Zamenjava vhodnih vrat v stanovanje Križevci 3a 
o Zamenjava kletnih oken na stavbi Slavka Osterca 10, Ljutomer 
o Zamenjava oken in balkonskih vrat v stan. Št. 1, Postružnikova 4, Ljutomer 
o Zamenjava oken v stanovanju Slavka Osterca 12 
o Zamenjava vhodnih vrat v stanovanje Užiška 1, Ljutomer 
o Zamenjava vhodnih vrat v šestih stanovanjih Fulneška 6 in v stanovanju Ormoška 19, 

Ljutomer 
o Zamenjava strešnih oken z obnovo toplotne izolacije v stanovanju Razlagova 32, Ljutomer 
o Zamenjava strešnih oken v stanovanju Stari trg 1 

 

 investicijskimi vzdrževanji v večstanovanjskih stavbah 

V letu 2015 smo izvedli sledeča vzdrževalna dela: 
o Obnova dveh stanovanj Presika 28 (podi, vrata, slikanje, inštalacije) 
o Obnova stanovanja Glavni trg 5, Ljutomer (podi, vrata, slikanje, etažno ogrevanje)  
o Zamenjava toplovoda iz kurilnice Fulneška 3 za stavbe Ormoška 17,19 in 21, Ljutomer 
o Zamenjava toplovoda iz kurilnice Užiška 3a za stavbe Užiška 5,7,9, Fulneška 2,4 in 

Fulneška 6, Ljutomer 
o Izvedba etažnega ogrevanja na zemeljski plin v treh stanovanjih Ormoška 46 in enem 

stanovanju Razlagova 5, Ljutomer 
o Izvedba toplotne izolacije stropa stanovanja proti neogrevanemu podstrešju 

(mansardnega stanovanja) Križevci 3a 
 
 

5. TRGOVINSKA DEJAVNOST IN UPRAVA 

 
Tudi v trgovini in upravi posvečamo veliko pozornosti okolju, o pomenu ločenega zbiranja in 
recikliranja odpadkov, saj svoje zaposlene redno ozaveščamo o njihovem pomenu. Prav tako imamo 
zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, in sicer:   

 za mešane komunalne odpadke, 
 za plastenke, pločevinke in embalažo iz sestavljenih materialov in folij,  
 za papir in papirno ter kartonsko embalažo, 
 za biorazgradljive odpadke. 

 
Odpadke ustrezno odlagamo v zato namenjene posode za odpadke. V kolikor v samem podjetju 
nastanejo odpadki, za katere nimamo zabojnika ali pa nastanejo večje količine odpadkov, odpadke 
zbiramo ter jih po določenem času oddamo v Zbirni center Ljutomer. 
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Količina letno »proizvedenih« odpadkov v KSP Ljutomer d.o.o. v kg: 
 

200301 Mešani komunalni odpadki 461 

150106 Mešana embalaža 1.711 

150101 
Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz 
lepenke 

2.122 

200201 Biorazgradljivi odpadki 1.448 

200307 Kosovni odpadki 1.220 

200140 Kovine 2.330 

200101 Papir ter karton in lepenka 810 

 
 

6. ENERGIJA 

V sodobnem svetu si življenja in kvalitetne globalizacije brez energetskih virov, ki jih predstavljajo 
zemeljski plin, električna energija, toplotna energija, enostavno ne moramo več predstavljati, saj nas 
vsakodnevne želje po zadovoljitvi kolektivnih potreb enostavno priganjajo k potrošnji in izrabljanju 
energetskih virov. Tako se tudi v družbi KSP Ljutomer d.o.o. poslužujemo izrabljanja energetskih virov 
z naslova uporabe v delavnicah, pisarnah in trgovini. 

Kot vir primarne energije se uporabljajo tudi pogonski derivati za potrebe voznega parka in službenih 
vozil družbe. Službena vozila so osebna vozila in tovorna vozila. V letu 2011 smo pričeli voditi 
evidence porabe goriva za vsako tovorno vozilo. Tako smo vzpostavili strožjo kontrolo med porabo 
goriva in prevoženimi kilometri. Prav tako pa smo zmanjšali nepotrebno uporabo vozil v službene 
namene.  

Primerjava porabe pogonskega goriva v letu 2011 - 2015 

Dejavnost Količina 
porabljenega 

goriva (l) 2011 

Količina 
porabljenega 

goriva (l) 2012 

Količina 
porabljenega 

goriva (l) 2013 

Količina 
porabljenega 

goriva (l) 2014 

Količina 
porabljenega 

goriva (l) 2015 

Zbiranje in prevoz 
odpadkov 

41.344 35.341 41.563 51.217 65.866 

Stanovanjska 
dejavnost 

315 453 423 442 390 

Trgovinska dejavnost 2.197 2.828 2.750 2.880 3.010 

Uprava 992 1.169 1.506 1.420 1.030 

SKUPAJ 44.849 39.791 46.242 55.959 70.296 
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Poraba električne energije v letih 2010 – 2015  v kWh. 
 

Objekt  2011 2012 2013 2014 2015 

 VT* MT* VT* MT* VT* MT* VT* MT* VT* MT* 

ZC Ljutomer 8.108 7.600 8.090 7.150 8.626 8.434 5.300 4.915 6.182 6.177 

ZC Apače       260 120 314 620 

Trgovina 22.950 12.615 20.265 11.920 12.758 7.938 11.920 7.560 9.356 5.176 

Uprava 9.836 5.406 9.230 4.595 19.138 11.908 20.230 10.220 21.831 12.079 

SKUPAJ 
40.894 25.621 37.585 23.665 40.524 26.280 37.710 22.815 37.683 24.052 

66.515 61.250 66.804 60.525 61.735 

  Opomba: VT* - visoka dnevna tarifa 
     MT* - manjša dnevna tarifa 
 
V letu 2015 smo porabili za 2 % več električne energije v primerjavi z letom 2014. Na povečanje 
električne energije vpliva delovanje Zbirnega centra Apače skoz celo leto. 
 

7. FOTOVOLTAIKA 

 
V letu 2012 je bila na razpoložljive strešne kritine upravne stavbe, skladišč in garaž zgrajena sončna 
elektrarna kapacitete 49,98 kWp. Postavitev modulov je na podlagi meritev izvedena direktno na 
streho. 
Predvideno zmanjšanje emisije CO 2 zgrajene sončne elektrarne je bila 41.500 kg/leto. Iz letnega 
pregleda za leto 2015 je razvidno, da je predvideno povprečje CO2 preseženo, saj je 111.690 kg/leto. 
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Spremljanje delovanja sončne elektrarne je omogočeno preko stalnega daljinskega nadzora s 
pomočjo računalniške in programske opreme. 
 
Iz grafov v nadaljevanju so razvidni vsi pomembni podatki o celoletnem delovanju elektrarne v letih 
2012 - 2015: 
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8. HRUP 

 
V letu 2006 so bile izvedene prve meritve hrupa v okolici Zbirnega centra Ljutomer. Ugotovljeno je 
bilo, da omenjeni vir hrupa ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, saj so vrednosti vseh 
parametrov hrupa pod predpisanimi mejnimi vrednostmi.  
 
V letu 2015 nismo izvedli nobene aktivnosti, ki bi povzročila prekomerni hrup. 
 

9. OKOLJSKE NESREČE V LETU 2015 

 
V letu 2015 ni bilo nobene okoljske nesreče. 

10. IZREDNI DOGODKI V LETU 2015 

 
V poletnem času, visokih temperatur, se občasno pojavlja pri biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkih in zelenem vrtnem odpadku problem hitrega razkrajanja in s tem širjenja smradu. 
 
Sprejeti ukrep: 
Pogostejše čiščenje in razkuževanje vodotesnih zabojnikov za biološko razgradljive kuhinjske odpadke 
in zeleni vrtni odpad 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. 
 

11. IZPOLNJEVANJE ZAKONODAJNIH IN DRUGIH ZAHTEV 

 
Zakonodaja se nenehno spreminja, zato je postopek prepoznavanja in sporočanja zahtev okoljske 
zakonodaje kontinuiran proces. 
 
V družbi KSP Ljutomer d.o.o. izvajamo in vzdržujemo formalni postopek za spremljanje zakonodaje, ki 
je ena od zahtev standarda ISO 14001. 
 
Na podlagi spremljanja zakonskih in drugih zahtev s področja varstva okolja, rezultatov monitoringov, 
rezultatov inšpekcijskih pregledov ugotavljamo, da je delovanje družbe KSP Ljutomer d.o.o. 
usmerjeno k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev. 
 

12. DOSEŽENI OKOLJSKI CILJI 2015 

 
Doseženi okoljski cilji so: 

- prostovoljno sodelovanje v lokalnih čistilnih akcijah; 
- dopolnjevanje ločenega zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat za embalažo; 
- sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami in gimnazijo v ozaveščanje povzročiteljev odpadkov v 

sklopu vodila za oddajo komunalnih odpadkov; 
- obveščanje uporabnikov komunalnih storitev o aktualnih okoljskih zadevah; 
- natančno sledenje porabe pogonskega goriva smetarskih vozil; 
- elektronska indentifikacija zabojnikov za odpadke; 
- prodaja komposta pridobljenega iz biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpadom v centru za ravnanje z odpadki; 
- zagotavljanje zbiranja gradbenih odpadkov; 
- nadaljevanje zamenjave slabše izoliranih oken s PVC okni v večstanovanjskih stavbah; 



 Stran 20 Okoljsko poročilo 2015 
 

 

- investicijska vzdrževanja v večstanovanjskih hišah; 
-    generalno popravilo najstarejšega smetarskega vozila; 
- postavitev zabojnikov za zbiranje oblačil in čevljev na terenu, načeloma ob ekoloških otokih; 
- izvedba notranjih presoj standarda ISO 14001; 
- čiščenje po naročilu s čistili eco; 
- izvedba zunanje redne presoje; 

 
 

13. PLANIRANI OKOLJSKI CILJI 2016 

 
- nadaljevanje uvajanja elektronske indentifikacije zabojnikov za odpadke; 
- vzpostavitev novih registrov povzročiteljev; 
- nakup drugega novega modernega smetarskega vozila za zbiranje odpadkov po sistemu »od 

vrat do vrat«; 
- sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami in gimnazijo v ozaveščanje povzročiteljev odpadkov v 

sklopu vodila za oddajo komunalnih odpadkov; 
- mesečno obveščanje uporabnikov komunalnih storitev o aktualnih okoljskih zadevah; 
- priprava in kandidiranje za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na novih območjih; 
- širitev Zbirnega centra Ljutomer; 
- nakup dodatnih zabojnikov za zbiranje in prevoz odpadkov; 
- nakup zabojnikov za oddajo v najem; 
- izobraževanje dodatnega voznika tovornih vozil; 
- investicijska vzdrževanja v večstanovanjskih hišah; 
- zamenjava stavbnega pohištva; 
- pri postopkih zbiranja ponudb se med drugim upošteva tudi zakonodaja s področja zelenega 

javnega naročanja; 
- čiščenje po naročilu s čistili eco; 
- spremljati porabo električne energije s poudarkom na upravnih prostorih in ugotoviti vzrok 

povišanja porabe v 2015; 
- spremljanje sprememb zakonodaje na področju ravnanja z okoljem, določanje novih okoljskih 

ciljev ter ažuriranje in izvajanje okoljskih programov; 
- informiranost zaposlenih s področja ravnanja z okoljem z internimi sestanki; 
- izdelava okoljskega poročila za celotno družbo KSP Ljutomer d.o.o.; 
- izvedba notranjih presoj standarda ISO 14001:2004; 
- izvedba obnovitvene presoje ISO 14001:2004; 
 

 
         Pripravil:   
Tim sistema vodenja  


