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ZAINTERESIRANIM PRAVNIM SUBJEKTOM  
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1. Osnovni podatki sortirnice CERO Gajke 

 

Upravljavcu se dovoli predelovati odpadke iz Preglednice 1, na napravi sortirnica, Dornavska 

cesta 26, 2250 Ptuj, v skupni količini 10.000 ton odpadkov/leto po postopku: R12 -  izmenjava 

odpadkov za predelavo, s katerim koli postopkom od R1 – R11. 

Odpadke se transportira preko magnetnega izločevalca v sortirno kabino, kjer se ročno odbere 

posamezne frakcije, ki se jih oddaja v prostor pod kabinami. Preostanke odpadkov se nato vodi 

preko magnetnega izločevaleca. Izločene frakcije se ločeno zbalirajo na stiskalnici, bale ločenih 

frakcij se skladišči na za to določenem skladišču. 

 

2. Odpadki, ki se jih sme predelovati na napravi – SORTIRNICA 

 

Preglednica 1: Seznam nenevarnih odpadkov, ki se jih lahko predeluje v sortirnici 

 

Klas.št Naziv odpadka 

 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 

15 01 02 Plastična embalaža 

15 01 03 Lesena embalaža 

15 01 04 Kovinska embalaža 

15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža 

15 01 06 Mešana embalaža 

15 01 09 Embalaža iz tekstila 

19 12 01 Papir in karton 

19 12 02 Železne kovine 

19 12 03 Barvne kovine 

19 12 04 Plastika in gume 

19 12 12 
Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave 

odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11 

20 01 01 Papir in karton 

20 01 39 Plastika 

 

 

 

 



 

 

 

Preglednica 2: Seznam izločenih frakcij, pridobljenih po predelavi na SORTIRNICI LZF 

 

Klas. št. Naziv odpadka Nadaljnje ravnanje 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

15 01 02 Plastična embalaža 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

15 01 03  Lesena embalaža 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

15 01 04 Kovinska embalaža 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

15 01 05 Sestavljena kompozitna embalaža 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

15 01 07 Steklena embalaža 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

15 01 09 Embalaža iz tekstila 
Oddati v nadaljnje ravnanje družbam za ravnanje z 

odpadno embalažo 

19 12 04 Plastika in gume 

Oddati v nadaljnje ravnanje zbiralcem ali 

obdelovalcem, ki so vpisani v evidenco zbiralcev ali 

obdelovalcev odpadkov 

19 12 12 Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) 

Oddati v nadaljnje ravnanje zbiralcem ali 

obdelovalcem, ki so vpisani v evidenco zbiralcev ali 

obdelovalcev odpadkov ali dodatno predela v 

tehnološki enoti N5.1 

20 01 01 Papir in karton 

Oddati v nadaljnje ravnanje zbiralcem ali 

obdelovalcem, ki so vpisani v evidenco zbiralcev ali 

obdelovalcev odpadkov 

20 01 39 Plastika 

Oddati v nadaljnje ravnanje zbiralcem ali 

obdelovalcem, ki so vpisani v evidenco zbiralcev ali 

obdelovalcev odpadkov 

 

 

 

 

 



 

 

3. Opredelitev suporabe potrebne infrastrukture in OVD-ja. 

 

Za souporabe objektov, ki predstavljajo potrebno infrastrukturo za nemoteno obratovanje 

sortirnice (tehnica, manipulacijske površine, dovozne poti, izvozne poti, potrebna 

infrastruktura, ki je vezana na objekt sortirnice, elektrika, voda, požarna vranost, prostori za 

delavce,……), je predhodno potrebno opredeliti časovno obratovanja, oz. predviden dnevni 

čas obratovanja najemne infrastrukture.  

CERO Gajke obratuje na podlagi  OKOLJEVARSTVENEGA  DOVOLJENJA s št: 35407-3/2013-24, 

z dne, 24.4.2015, ki je pisano na upravljalca Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 

Ptuj. Upravljalec/najemodajalec in najemnik pristopita k vprašanju izpolnjevanju EEL za 

odpadke, ki jih bo najemodajalec obdeloval na napravi, ki je predmet najema. 

 

Površino osnovnega najema tvori sortirnica in nepokrito skladišče ob sortirnici, ki skupaj znaša 

cca. 2.360 m3.  
  

 
 

 



 

 

4. Obstoječa kadrovska zasedba sortirnice 

 

Najemodajalec Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj zahteva, da obstoječi 

delavci na sortirnici ohranijo delovno mesto. Sortirnica trenutno obratuje z osmimi 

zaposlenimi:  

 

- En preddelavec, 

- Šest komunalnih delavcev – sortircev, 

- En strojnik (balirke in viličarja). 

 

Način ohranjanja obstoječih delovnih mest se Javne službe Ptuj in najugodnejši najemnik 

dogovorita v interesu zaposlenih na sortirnici. 

 

5. Stroški obratovanja sortirnice 

 

Fiksni stroški in variabilni stroški obratovanja sortirnice se opredelijo na podlagi časovne 

komponente dnevnega obratovanja, ki jo poda potencialni najemnik. Na podlagi dnevnega 

obratovanja sortirnice, najemodajalec najemniku poda okvirne fiksne in variabilne stroške 

obratovanja sortirnice. 

 

 
 

 



 

 

6. Kontakti za dodatna vprašanja 

 

Za vsa dodatna vprašanja, oziroma ogled naprave se obrnete na: 

 

- mag. Alen Hodnik, direktor družbe; alen.hodnik@jsp.si 

- Vilibald Šabeder, vodja področja ravnanja z odpadki; vilibald.sabeder@jsp.si 

- Ervin Vidovič, operativni vodja CERO Gajke; ervin.vidovic@jsp.si 
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