PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
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Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št.
1/2015), 8. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 94/2015) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ___. seji
dne ____________ sprejel naslednji

SKLEP
o podaljšanju izvajanja obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov
in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1. Izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Gornja
Radgona se izvajalcu Komunali Radgona, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13 podaljša za deset (10) let do 31.3.2032.
2. Z izvajalcem javne službe se sklene aneks k Pogodbi za izvajanje GJS zbiranja komunalnih
odpadkov v Občini Gornja Radgona za čas desetih (10) let.
3. Potrdi se predloženi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine
Gornja Radgona za leto 2021, marec 2021, ki ga je izdelal izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov Komunala Radgona d.o.o..
4. Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne GJS zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov, predlagane z elaboratom iz prejšnje točke tega sklepa.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, točki
3. in 4. pa se začneta uporabljati s 1. 5. 2021.

Številka: 354-3/2021-U110
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
K točkam 1. in 2:
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 7. redni seji, dne 24. 9. 2015 sprejel Odlok o zbiranju
komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 94/2015). V 8. členu citiranega odloka je določeno, da se javna
služba opravlja v obliki javnega podjetja ali s podelitvijo koncesije na celotnem območju občine. O
konkretni obliki izvajanja javne službe odloči občinski svet s posebnim aktom. Kot akt občinskega
sveta se po določbi 54. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) šteje tudi sklep.
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 17.redni seji dne 23.3.2017 sprejel sklep o določitvi
izvajalca obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, št.2/2017). Izvajanje GJS je bilo podeljeno javnemu podjetju Komunala
Radgona d.o.o.za obdobje petih let in poteče 31.3.2022.
Slednja je po določbi 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
registrirana za izvajanje omenjene javne službe - O/90.021: Zbiranje in odvoz odpadkov. Ker so
oprema in materialno tehnična sredstva (ustrezni tovornjaki itd.) za izvajanje te dejavnosti
predstavljali izjemno velik strošek in jih Komunala ni bila zmožna zagotoviti je to lahko zagotovila
v sodelovanju z zunanjimi izvajalcem (Saubermacher Slovenija). Izbiro zunanjega izvajalca je
morala Komunala Radgona zagotoviti na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 91/15) saj se po določbi 9. člena tega zakona šteje za naročnika. Tudi veljavnost te pogodba
se izteče 31.12.2021 – pogodba KORA-SM, kar pomeni, da po sprejetju tega sklepa ima Komunala
zadosti časa za vodenje kvalitetnega postopka za izbiro najugodnejšega zbiralca komunalnih
odpadkov.
Komunala Radgona je kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zagotovila, da se je
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov udejanjil na celotnem območju Občine Gornja Radgona.
Pri tem je v veliki meri pripomogel tudi Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki. V
letu 2018 se je uvedlo zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu odvoza od vrat do vrat. Ta sistem
je zagotovil boljše pogoje za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v posodah uporabnikov na
njihovih domovih. S posodami za vse vrste komunalnih odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki
odpadki in mešani komunalni odpadki) na zbirnem mestu uporabnika (doma) se je olajšalo
ločevanje vseh vrst komunalnih odpadkov. Prav tako so se ukinili ekološki otoki. Poleg
uporabnikov iz gospodinjstev so v sistem odvoza bili vključeni vsi drugi povzročitelji odpadkov iz
javnega sektorja in tudi drugih dejavnosti.
K točkam 3. in 4.:
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009,
48/2012, 57/2012, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), so obvezne občinske gospodarske javne službe s
področja ravnanja z odpadki naslednje:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki z naslednjimi izvajalci:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.,
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-

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – Javno podjetje Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – Javno podjetje
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.

Glede na to, da je Komunala Radgona d.o.o. na območju občine Gornja Radgona izvajalec obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, je Elaborat o
oblikovanju cen pripravljen za navedeno javno službo, in sicer v skladu z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12, 109/12 – v nadaljnjem besedilu: Uredba). Elaborat in obrazložitev je bil občini
posredovan s strani družbe Komunala Radgona d.o.o. dne 1.4.2021.
Elaborat in oblikovanje cen za uporabnike
Ceno storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javne službe),
predlaga izvajalec javnih služb z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb (v
nadaljnjem besedilu: Elaborat), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Izvajalec Elaborat pripravi enkrat letno, mora pa ga pripraviti takoj in ga poslati pristojnemu
občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika med potrjeno ceno in
obračunsko ceno, glede na količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega
deset odstotkov od potrjene cene ali če se spremeni standard zbiranja komunalnih odpadkov.
Cene storitev javnih služb za uporabnike se oblikujejo, kot predračunske cene, na podlagi
predračunskih količin opravljenega dela (izraženo v kg) in predračunskih stroškov za prihodnje
obračunsko obdobje (v EUR).
Cena storitev javnih služb se bo uporabnikom obračunavala in zaračunavala sorazmerno glede na
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. Najmanj
enkrat letno se opravi obračun, na način, da se masa prevzetih komunalnih odpadkov v zadnjem
obračunskem obdobju porazdeli na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
V skladu z Uredbo o oblikovanju cen se cene oblikujejo ločeno za določene vrste komunalnih
odpadkov ter ločeno za biološko razgradljive odpadke in zeleni vrstni odpad.
Oblikovanje trenutno uporabljenih cen
Trenutno veljavne cene so bile potrjene z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 v
Občini Gornja Radgona, št. 3/2017, in so veljale od 1.1.2018.
Izhodišča za oblikovanje cen za leto 2021
Pri pripravi Elaborata o oblikovanju cen so izhajali iz naslednjih osnov:
- upoštevanje določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen,
- upoštevanje standarda zbiranja komunalnih odpadkov,
- upoštevanje količin odpadkov iz leta 2020,
- upoštevanje stroškov kalkulativnih elementov za oblikovanje cen,
Cene za uporabnike
Cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ravnanja s komunalnimi
odpadki se bodo zaračunavale kot akontacija cen oz. tarifnih postavk. Najmanj enkrat letno bo
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opravljen poračun, na podlagi primerjave med predračunskimi in obračunskimi količinami
komunalnih odpadkov ter predračunskim in obračunskim volumnom izpraznjenih posod in vrečk za
mešane komunalne odpadke, ob upoštevanju predračunskih in obračunskih stroškov.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da je cena za uporabnika odvisna od volumna
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza (ko gre za komunalne odpadke, razen
biološko razgradljive odpadke) ter volumna zabojnika za biološko razgradljive odpadke ter
pogostost odvoza, ko gre za biološko razgradljive odpadke.
Na podlagi določil Uredbe mora biti cena za obračunski liter zabojnika enaka ne glede na njegov
volumen.
V elaboratu (točka 4.10) je izračun predračunske cene storitev javne službe, ki velja za vse
uporabnike (gospodinjstva oz. fizične osebe ter pravne osebe). Cene na ceniku so cene za
uporabnike, ki pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov
uporabljajo lastne posode. Cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov znašajo za 0,16850 EUR/kg brez DDV, za zbiranje bioloških odpadkov pa 0,05400
EUR/kg brez DDV.
Primerjava trenutno veljavne cene z izračunom predvidenega povprečnega mesečnega
stroška:
Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Trenutno veljavna cena znaša 0,15169 €/kg, predračunska pa 0,1685 €/kg in je torej višja za 11,08
%. Preračunano na 120l zabojnik za MKO, bi bila cena višja za 0,69 €/mesec.
Storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov :
Trenutno veljavna cena znaša 0,03413 €/kg, predračunska pa 0,0540 €/kg. Preračunano na 120l
zabojnik za biološko razgradljive odpadke, bi bila cena višja za 1,13 €/mesec.
Na predlagani dvig cen so vplivali naslednji razlogi:
- odpiralni čas zbirnega centra (30 ur na teden),
- izvedba sortirnih analiz,
- nižje odkupne cene za papir in kovine,
- dodatna akcija zbiranja nevarnih odpadkov,
- zaračunavanje predane plastike s strani CEROP,
- povečano število odvozov iz zbirnega centra (v letu 2018 474 odvozov, v letu 2020 pa 642
odvozov,
- višje prevzemne cene za nevarne odpadke,
- višja minimalna plača (v letu 2021 znaša 1.024,24 €),
- ureditev zbirnega centra v skladu z veljavno uredbo (v okviru obstoječih možnosti).
Eden izmed razlogov za višje cene je tudi večja količina zbranih odpadkov. Skupna količina
odpadkov je bila v letu 2018 v primerjavi z letom 2017, večja za 98.765 kg oz. 4,55 %. Skupna
količina odpadkov v letu 2019 v primerjavi z letom 2017, pa je bila večja za 263.745 kg oz. 12,14
%.
Najbolj izstopata količini zbranih kosovnih odpadkov. V letu 2018 je bila zbrana količina v
primerjavi z letom 2017, večja za 45.120 kg ali 37,74 %. V letu 2019 pa je bila zbrana količina v
primerjavi z letom 2017, večja za 125.990 kg ali 105,37 %.
Večje količine zbranih odpadkov v zbirnem centru so vplivalo tudi na število odvozov iz zbirnega
centra. V letu 2017 jih je bilo 310, v letu 2018 pa 474, kar pomeni povečanje za 52,90 %. V letu
2019 je bilo odvozov iz zbirnega centra 480, v preteklem letu pa že 642.
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V primeru, da uporabniki uporabljajo zabojnike za zbiranje odpadkov, ki so last izvajalca zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov (Komunala Radgona d.o.o.) se le-tem dodatno zaračuna
najem.
Standard zbiranja komunalnih odpadkov
Standard zbiranja komunalnih odpadkov je prikazan v četrti in peti strani elaborata. Zbiranje vseh
vrst komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki, mešana komunalna embalaža, kosovni
odpadki, papir, steklo in biološki odpadki) se bo izvajalo po sistemu od vrat do vrat. Le zbiranje
nevarnih frakcij se bo izvajalo s premično zbiralnico nevarnih frakcij enkrat letno. Vse vrste
komunalnih odpadkov in nevarnih frakcij je možno oddajati v zbirnem centru Gornja Radgona
vsako sredo in soboto po urniku.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predložen sklep obravnava in ga potrdi.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o podaljšanju izvajanja
obvezne GJS zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

V Gornji Radgoni, april 2021

Obrazložitev pripravila:
OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Priloga:
- Elaborat in obrazložitev
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1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06 s
spremembami) so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja z
odpadki naslednje:
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Zakon o gospodarskih javnih službah določa, da organizacijski način opravljanja
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki predpiše lokalna
skupnost z odlokom.
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., je izvajalec obvezne gospodarske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Gornja Radgona.
Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 7. redni seji, dne 24. 9. 2015 sprejel
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona. V 8.
členu citiranega odloka je določeno, da se javna služba opravlja v obliki javnega
podjetja ali s podelitvijo koncesije na celotnem območju občine. O konkretni obliki
izvajanja javne službe odloči občinski svet s posebnim aktom.
Glede na sprejet Odlok in na podlagi Sklepa o določitvi izvajalca obvezne
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in potrditvi Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.2/2017), je za izvajalca
obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Gornja
Radgona določena KOMUNALA RADGONA, javno podjetje, d.o.o. Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13 in sicer za obdobje 5 let, s pričetkom 1. 4. 2017.
Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2012 izdalo Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(v nadaljevanju tudi: uredba) s katero je na podlagi določil Zakona o varstvu okolja
določena metodologija za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
Uredba v svojem 5. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za
območje občine predlaga izvajalec javnih služb z elaboratom in ga predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Namen elaborata, ki je pripravljen na podlagi uredbe, je torej v oblikovanju cene
posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in predstavlja podlago ter
nujen predpogoj za njihovo potrditev s strani pristojnega občinskega organa.
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2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE
SLUŽBE
2.1. Zavezanec za izdelavo Elaborata

Zavezanec za izdelavo Elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je
izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
Podatki o zavezancu za izdelavo Elaborata:
• naziv:
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.
• naslov:
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
• matična številka:
2117975000
• ID za DDV:
SI69673195
• Šifra glavne dejavnosti: 36.000 (zbiranje, prečiščevanje in distribucija
vode)
• vpis v sodni reg.:
Okrožno sodišče v Murski Soboti
• vložna številka:
1/02952/0

2.2. Območje izvajanja javne službe

Območje izvajanja javne službe predstavlja celotno območje Občine Gornja Radgona
z naslednjimi podatki:
•
•
•
•

1
2

površina območja:
število prebivalcev1:
število gospodinjstev2:
število naselij:

75 km2
8.439
3.350
30

Na dan 1.7.2020 (vir: www.stat.si)
Na dan 1.1.2018 (vir: www.stat.si)
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3. OSNOVE ZA IZDELAVO ELABORATA
Osnove za izdelavo elaborata so veljavni državni in lokalni predpisi.

4. ELEMENTI ELABORATA V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE
4.1. Pojasnila

Cena posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
• cene javne infrastrukture in
• cene opravljanja storitev,
in se oblikuje v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba).
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za
posamezno javno službo in storitve znotraj posamezne javne službe:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
• ločeno zbrane odpadne embalaže,
• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
• mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
Izvajalec je dolžan uporabniku storitev na računu ločeno prikazati in zaračunati
naslednje storitve:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: zbiranje
(komunalnih) odpadkov)
2. Obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: obdelava
(komunalnih) odpadkov)
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju tudi: odlaganje (komunalnih) odpadkov)
4. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada (v nadaljevanju tudi: zbiranje bioloških odpadkov).
V tem elaboratu so prikazani podatki za storitev zbiranje komunalnih
odpadkov in storitev zbiranje bioloških odpadkov.
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Uredba določa, da se pri oblikovanju cen javnih služb upoštevajo standardi in ukrepi
za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski
predpisi za posamezno javno službo. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo
načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za
prihodnje obdobje.
Izvajalec javne službe z elaboratom pripravi predračunsko ceno (v €/kg) za
prihodnje obdobje na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev (v kg)
in načrtovanih stroškov izvajanja javne službe (v €) v prihodnjem obdobju.
Pristojni občinski organ na podlagi predloženega elaborata potrdi oz. sprejme
potrjeno ceno (v €/kg) in morebitno subvencijo (v €/kg), izvajalec pa v skladu s
potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno
običajen način. Izvajalec lahko uporabnikom storitev zaračunava zgolj potrjeno ceno
(v €/kg) s strani pristojnega občinskega organa.
Izvajalec javne službe za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko
količino opravljenih storitev (v kg) in nastale stroške (v €) v preteklem obračunskem
obdobju in določi obračunsko ceno (v €/kg).
Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno
ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno
ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v
preteklem obračunskem obdobju, se v elaboratu upošteva pri izračunu
predračunske cene za naslednje obdobje.
4.2. Standard zbiranja odpadkov v prihodnjem obdobju

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov se bo izvajalo na naslednjih mestih:
• prevzemna mesta (pri povzročiteljih odpadkov »od vrat do vrat«),
• premična zbiralnica (zbiranje nevarnih odpadkov),
• zbirni center.
Tabela 1: Standard zbiranja odpadkov za prihodnje obdobje v občini Gornja Radgona
1. Prevzemna mesta (od vrat do vrat)
Mešani komunalni odpadki
Mešana embalaža
Kosovni odpadki
Papirna in kartonska embalaža, papir in karton
Steklena embalaža
Biološki odpadki
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Št. prevzemov na
leto
(indiv.gospod.)

Št. prevzemov na
leto (bloki)

21
17
1 x na klic
13
7
37

26
26
1 x na klic
17
7
37

2. Premična zbiralnica
Določene frakcije nenevarnih in nevarnih komunalnih
odpadkov

Št. prevzemov na
leto

Št. prevzemov na
leto

1 x zbirna akcija
(2 x v naselju
G.Radgona)

1 x zbirna akcija
(2 x v naselju
G.Radgona)

3. Zbirni center G. Radgona, Industrijska cona

Odpiralni čas

Določene frakcije nenevarnih in nevarnih komunalnih
odpadkov

do 30 ur na teden

Posamezne klasifikacijske številke odpadkov, ki spadajo v posamezno skupino
odpadka, so glede na mesto zbiranja podrobneje navedene v prilogi, ki je sestavni
del tega elaborata.
V skladu z veljavno uredbo o obvezni občinski GJS zbiranja komunalnih odpadkov,
mora izvajalec javne službe (od julija 2019 naprej) odpadke v zbirnem centru
prevzemati najmanj 30 ur na teden. Novi odpiralni čas je potrebno prilagoditi
zahtevam.
Predvidena sprememba standarda v prihodnjem obdobju:
- podaljšanje odpiralnega časa zbirnega centra (30 ur na teden),
- dodatno zbiranje s premično zbiralnico v naselju Gornja Radgona.
Sprememba standarda je potrebna zaradi uveljavitve določil uredbe o GJS in je
upoštevana v elaboratu.
4.3. Predračunske in obračunske količine opravljenih storitev javne

službe za preteklo obračunsko obdobje
Za preteklo obračunsko obdobje je izvajalec v elaboratu, predloženem v letu 2020 (v
nadaljevanju: Elaborat 2020), oblikoval predračunske količine opravljenih storitev.
Predračunske in obračunske količine za leto 2020 so navedene v spodnji tabeli.
Tabela 2: Predračunske in obračunske količine opravljenih storitev v letu 2020
Vrste odpadkov

1

2

Predračunske količine
opravljenih storitev v
letu 2020 (kg)

Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov brez biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Skupaj
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Obračunske količine
opravljenih storitev v
letu 2020 (kg)

2.015.000

1.980.356

380.000

446.880

2.395.000

2.427.236

Skupne obračunske količine odpadkov za leto 2020, presegajo planirane količine za
1,34%.
Podrobnejši podatki o količinah odpadkov v preteklem obdobju po posamezni javni
službi in skupini odpadkov so prikazani v prilogi, ki je sestavni del tega elaborata.
V količinah odpadkov so upoštevani samo odpadki, ki so zbrani v okviru izvajanja
gospodarske javne službe in ravnanje z njimi (zbiranje, obdelava in odlaganje) ni bilo
plačano ob njihovi predaji ali oddaji.
4.4. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za

preteklo obračunsko obdobje
Za preteklo obračunsko obdobje je izvajalec v elaboratu, predloženem v letu 2020 (v
nadaljevanju: Elaborat 2020), oblikoval predračunske stroške opravljenih storitev.
Predračunski in obračunski stroški za leto 2020 so navedene v spodnji tabeli.
Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Vrste storitev

1

2

Predračunski stroški za
leto 2020 (v €)

Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov brez biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Skupaj

Obračunski stroški za
leto 2020 (v €)

332.153,86

296.272,38

22.439,74

22.299,71

354.593,60

318.572,09

Podrobnejši podatki o predračunskih stroških za preteklo obdobje so prikazani v
prilogi, ki je sestavni del tega elaborata.
Podrobnejši podatki o obračunskih stroških v preteklem obdobju so prikazani v
spodnjih tabeli.
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Tabela 4: Obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov (brez bioloških odpadkov) in zbiranja bioloških razgradljivih odpadkov v
občini Gornja Radgona za preteklo obračunsko obdobje.
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4.5. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene

cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Na odmike med obračunsko in predračunsko ceno vplivajo razlike med dejanskimi in
planiranimi stroški ter dejanskimi in planiranimi količinami zbranih odpadkov.
Trenutno so veljavne cene, ki so bile potrjene na podlagi Elaborata 2018 s
strani Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 29.9.2017, in se
uporabljajo od 1.1.2018.
Predračunske, obračunske in potrjene cene izvajanja storitev za leto 2020 so
navedene v spodnji tabeli.
Tabela 5: Predračunske in obračunske cene izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Vrste storitev

1

2

Predračunske
cene za leto 2020
(v €/kg)

Obračunske cene
za leto 2020
(v €/kg)

Potrjene cene
veljajo od 2018
(v €/kg)

0,16480

0,1496

0,15169

0,05910

0,0499

0,03413

Zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov brez
biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada
Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada

V predračunskih stroških za leto 2020 smo upoštevali stroške podaljšanja odpiralnega
časa zbirnega centra in dodatne akcije zbiranja nevarnih odpadkov, kar pa ni bilo
realizirano. To je tudi razlog za odmik obračunske cene od predračunske.
Na ugotovljene odmike med obračunsko in predračunsko ceno vplivajo razlike med
dejanskimi in planiranimi stroški ter dejanskimi in planiranimi količinami zbranih
odpadkov.
4.6. Primerjava cen javne službe s cenami storitev javne službe na

primerljivih območjih
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 28. člena uredbe zavezano k opredelitvi
primerljivih območij ter pripravi in objavi podatkov o povprečni potrjeni, zaračunani
in obračunski ceni za vsako primerljivo območje. Zavezanec za pripravo elaborata pa
je na podlagi 9. člena uredbe dolžan v elaboratu primerjati cene iz posamezne občine
s cenami v primerljivem območju te občine.
Izvajalec mora v elaboratu prikazati:
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
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- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
- primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje
cena, s primerljivimi območji.
Ker Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo cen v
primerljivih območjih za leto 2020, primerjava cen storitev iz občine s primerljivimi
območji v Sloveniji na podlagi 27. člena uredbe ni potrebna, niti mogoča.
4.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge

Primerjalni kazalniki so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, ki jih pripravlja Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost »38.11 Zbiranje
in odvoz nenevarnih odpadkov«.
Tabela 6: Primerjava izvajalca s povprečjem panoge za leto 2020:
Komunala
Radgona (2020)

Povprečje panoge
38.11 (2019)

Pospešena pokritost kratkoroč.obveznosti

1,36

1,4

Gospodarnost poslovanja

0,99

1,02

1.646,43 EUR

1.567,00 EUR

Kazalnik

Povprečna plača na zaposlenca
Vir: AJPES

4.8. Predračunske količine opravljenih storitev javne službe za prihodnje

obračunsko obdobje
Predračunske količine odpadkov so načrtovane količine v prihodnjem obračunskem
obdobju, ocenjene na podlagi realiziranih količin iz preteklih let ter predvidevanj za
prihodnje obračunsko obdobje.
Tabela 7: Predračunske količine opravljenih storitev za prihodnje obdobje v občini Gornja
Radgona
Predračunske količine
opravljenih storitev za leto
2021 (kg)

Vrste odpadkov

1

Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov,
razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

480.000

2

Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

720.000

3

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada

405.000
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4

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

792.000

Skupaj (1,2 in 4)

1.992.000

Skupaj vsi odpadki

2.397.000

V količinah odpadkov so upoštevani samo odpadki, ki so zbrani v okviru izvajanja
gospodarske javne službe in ravnanje z njimi (zbiranje, obdelava in odlaganje) ni bilo
plačano ob njihovi predaji ali oddaji.

4.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje

obračunsko obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitev so pripravljeni na podlagi načrtovane količine
opravljenih storitev (v kg) in načrtovanih stroškov izvajanja javne službe izvajalca v
prihodnjem obdobju (v €).
Tabela 8: Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje v občini Gornja Radgona
Vrste storitev

Predračunski stroški Predračunski stroški
storitev za leto 2021 javne infrastrukture
(v €)
za leto 2021 (v €)

1

Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov brez biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

335.696,14

0

2

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

21.859,04

0

357.555,19

0

Skupaj vsi stroški

Podrobnejši podatki o stroških v prihodnjem obdobju so prikazani v prilogi, ki je
sestavni del tega elaborata (priloga 3).
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Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje in predračunske cene javne infrastrukture za
prihodnje obračunsko obdobje

4.10.

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena
iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
V prihodnjem obračunskem obdobju izvajalec ne načrtuje stroškov javne
infrastrukture.
Predračunska cena izvajanja storitev je izračunana (v €/kg) na podlagi
načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov izvajalca v
prihodnjem obračunskem obdobju. Predračunska cena opravljanja storitev javne
službe je prikazana v spodnji tabeli.
Tabela 9: Predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje v občini Gornja Radgona
Storitev javne službe

Predračunska cena za
prihodnje obdobje leto 2021 (v €/kg brez
DDV)

CENA STORITVE
Zbiranje komunalnih odpadkov

0,16850

Zbiranje bioloških odpadkov

0,05400

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE
Zbiranje komunalnih odpadkov

0,00000

Zbiranje bioloških odpadkov

0,00000

SKUPAJ
Zbiranje komunalnih odpadkov

0,16850

Zbiranje bioloških odpadkov

0,05400

Pristojnemu občinskemu organu se predlaga, da potrdi zgoraj navedene
predračunske cene z začetkom veljavnosti:
- od prvega dne naslednjega meseca po potrditvi cen s strani pristojnega
občinskega organa.

4.11.

Preračun predračunske cene na volumen posode

Uredba določa, da izvajalec ceno:
- zbiranja komunalnih odpadkov (razen zbiranja bioloških odpadkov),
izraženo v €/kg, zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju
11

zbranih komunalnih odpadkov (zbrane ločene frakcije določenih vrst komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže ter zbranih
mešanih komunalnih odpadkov) na uporabnike, glede na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
Uredba prav tako določa, da izvajalec ceno:
- zbiranja bioloških odpadkov,
izraženo v €/kg, zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino
zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer tako,
da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na
uporabnike, glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske
odpadke in zeleni vrtni odpad in pogostost odvoza tega zabojnika.
Izvajalec bo potrjeno ceno (v €/kg) uporabnikom od začetka veljavnosti potrjenih cen
zaračunaval tako, da bo maso (količino) zbranih odpadkov v zadnjem obračunskem
obdobju, razdelil med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne odpadke oz. biološke odpadke in pogostost odvoza posameznega
zabojnika v skladu z določili uredbe, ki so povzete zgoraj.
Izvajalec bo izvajal obračun na podlagi dejansko opravljenih storitev v zadnjem
obračunskem obdobju.
Predvideni volumen zabojnikov za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke v
prihodnjem obdobju je prikazan v spodnji tabeli.
Tabela 10: Podatki o volumnu zabojnikov
Povprečni mesečni predračunski volumen v
prihodnjem obdobju - leto 2021 (v litrih)
Zabojniki za mešane komunalne
odpadke

430.000

Zabojniki za biološke odpadke

65.000

V zgornji tabeli so upoštevani volumni vseh zabojnikov do vključno volumna 1.100
litrov. Kontejnerji volumna nad 1.100 l niso zajeti v podatkih. ker jih ni moč prazniti z
navadnimi smetarskimi vozili, ampak le s posebnimi vozili. Uporabnik, ki uporablja
kontejnerje večje od 1.100 litrov, plača storitev posebej po posebnem ceniku
izvajalca javne službe. Vsled navedenega v podatkih v tem elaboratu niso zajeti ne
stroški, niti količine tako zbranih odpadkov.
Primer izračuna povprečnega mesečnega stroška za zabojnik volumna 120l
za prihodnje obdobje z upoštevanjem vseh v tem elaboratu navedenih podatkov za
prihodnje obdobje je prikazan v spodnji tabeli.
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Opomba: Spodnji primer je naveden zgolj kot primer izračuna povprečnega
mesečnega stroška za izbran volumen zabojnika na temelju navedenih
predpostavk! Dejanski strošek za izbran volumen posode bo odvisen od dejansko
zbranih količin odpadkov v obračunskem obdobju in dejanskem pobranem volumnu
zabojnikov za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke v tem obračunskem
obdobju.
Tabela 11: Primer izračuna povprečnega mesečnega stroška za izbran volumen za prihodnje
obdobje

Zbiranje odpadkov
Zbiranje bioloških odpadkov

Predračunske
količine v
prihodnjem
obdobju - leto
2021 (v kg)

Predračunska
cena v
prihodnjem
obdobju - leto
2021 (v €/kg
brez DDV)

Povprečni
mesečni
predračunski
volumen v
prihodnjem
obdobju - leto
2021 (v litrih)

1.992.000

0,16850

430.000

405.000

0,054

65.000

Volumen
posode(v
litrih)

Povprečni
mesečni
strošek za
izbran
vol.(€/mesec)

0,38605

120

7,80586

0,51923

120

3,36462

Sodilo za
preračun
(kg/l)

Primerjava trenutno veljavne cene z izračunom predvidenega povprečnega
mesečnega stroška, na temelju navedenih predpostavk:
Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov:
Trenutno veljavna cena znaša 0,15169 €/kg, predračunska pa 0,1685 €/kg in je torej
višja za 11,08 %. Preračunano na 120l zabojnik za MKO, bi bila cena višja za
0,69 €/mesec.
Storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov :
Trenutno veljavna cena znaša 0,03413 €/kg. Preračunano na 120l zabojnik za
biološko razgradljive odpadke, bi bila cena višja za 1,13 €/mesec.

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje
storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

4.12.

Za izvajanje storitev v preteklem obračunskem obdobju smo skupaj s podizvajalcem
uporabljali naslednja osnovna sredstva:
• zabojniki in kontejnerji za zbiranje komunalnih odpadkov pri povzročiteljih,
• zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
• vozilo za pranje zabojnikov za biološko razgradljive odpadke,
• vozila in oprema za zbiranje nevarnih odpadkov,
• računalniška oprema in
• ostala osnovna sredstva…
Vso navedeno opremo bomo uporabljali tudi v prihodnjem obračunskem obdobju.
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V prihodnjem obračunskem obdobju bo izvajalec GJS v to postavko zajel vsa tista
osnovna sredstva, ki so za izvajanje te GJS potrebna in jih bo sam nabavil.
Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje

4.13.

Družba splošne (posredne) stroške na posamezna stroškovna mesta prerazporedi na
podlagi deleža neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta ali GJS v
seštevku vseh neposrednih stroškov.
Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih
storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

4.14.

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo ali prodaja stranskih proizvodov, ki
nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe.
V primeru nastanka prihodkov posebnih storitev, ki bi jih izvajalec zbiranja
komunalnih odpadkov ustvaril na podlagi opravljanja posebnih storitev, se bodo
prednostno znižali stroški zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
Pri storitvah javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je podjetje v okviru
prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve, ustvarilo prihodke od prodaje odpadkov, ki
so upoštevani pri izračunu cene storitve javne službe.
4.15.

Donos izvajalca za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Uredba v svojem 2. členu določa, da donos izvajalca javne službe ne sme presegati
pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje javne službe.
Izguba izvajalca v preteklem obdobju je znašala 1.436,09 €, kar je bilo upoštevano
pri izračunu cene za prihodnje obdobje.
Donos izvajalca v prihodnjem obdobju bo predvidoma znašal 3.565,25 €.

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

4.16.

Predvideno število zaposlenih za izvajanje javne službe v prihodnjem obračunskem
obdobju: neposredno 3 delavci, posredno pa tudi delavci skupnih služb. Za prihodnje
obračunsko obdobje bosta dodatno zajeta 2 delavca za 30 urni odpiralni čas zbirnega
centra.
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Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture

4.17.

Izvajalec za izvajanje storitev javne službe ne bo imel stroškov najema javne
infrastrukture.
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena
izvajanju javne službe

4.18.

Izvajalec za izvajanje storitev javne službe ne bo imel stroškov najema javne
infrastrukture.
Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po
dejavnostih ter po občinah

4.19.

Družba splošne (posredne) stroške na posamezna stroškovna mesta prerazporedi na
podlagi deleža neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta ali GJS v
seštevku vseh neposrednih stroškov.
Družba splošne (posredne) prihodke na posamezna stroškovna mesta prerazporedi
na podlagi deleža neposrednih prihodkov posameznega stroškovnega mesta ali GJS v
seštevku vseh neposrednih prihodkov.
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5. ZAKLJUČEK
Na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov prihaja v zadnjem času kar
do velikih sprememb. Tako kot na drugih področjih, bomo morali tudi na področju
ravnanja z odpadki stremeti k temu, da bomo postali kot država samozadostni. To
pomeni, da bomo morali za povzročene količine odpadkov poskrbeti sami.
Nekaj na novo uvedenih sprememb bo seveda vplivalo tudi na ceno zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v prihodnje.
Nujne spremembe, ki smo jih upoštevali v predračunski ceni:
- odpiralni čas zbirnega centra (30 ur na teden),
- izvedba sortirnih analiz,
- nižje odkupne cene za papir in kovine,
- dodatna akcija zbiranja nevarnih odpadkov,
- zaračunavanje predane plastike s strani CEROP,
- povečano število odvozov iz zbirnega centra (v letu 2018 474 odvozov, v letu 2020
pa 642 odvozov,
- višje prevzemne cene za nevarne odpadke,
- višja minimalna plača (v letu 2021 znaša 1.024,24 €),
- ureditev zbirnega centra v skladu z veljavno uredbo (v okviru obstoječih možnosti).
Eden izmed razlogov za višje cene je tudi večja količina zbranih odpadkov. Skupna
količina odpadkov je bila v letu 2018 v primerjavi z letom 2017, večja za 98.765 kg
oz. 4,55 %. Skupna količina odpadkov v letu 2019 v primerjavi z letom 2017, pa je
bila večja za 263.745 kg oz. 12,14 %.
Najbolj izstopata količini zbranih kosovnih odpadkov. V letu 2018 je bila zbrana
količina v primerjavi z letom 2017, večja za 45.120 kg ali 37,74 %. V letu 2019 pa je
bila zbrana količina v primerjavi z letom 2017, večja za 125.990 kg ali 105,37 %.
Večje količine zbranih odpadkov v zbirnem centru so vplivalo tudi na število odvozov
iz zbirnega centra. V letu 2017 jih je bilo 310, v letu 2018 pa 474, kar pomeni
povečanje za 52,90 %. V letu 2019 je bilo odvozov iz zbirnega centra 480, v
preteklem letu pa že 642.
Kot pozitivno se je izkazala tudi ukinitev ekoloških otokov. Rešili smo se kar nekaj
večjih »divjih odlagališč«. Zavedati pa se moramo, da je čisto okolje povezano tudi s
stroški.
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gornja
Radgona, posredujemo pristojnemu organu občine v obravnavo ta elaborat ter
predlagamo potrditev predlaganih cen za prihodnje obdobje, kot je navedeno v tem
elaboratu.
Pripravil:
Miran Dokl

Direktor:
dr. Boštjan Vaupotič
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PRILOGA 1: Podrobnejši seznam odpadkov, ki se zbirajo v okviru javne službe

1. KOMUNALNI ODPADKI, KI SE ZBIRAJO PRI POVZROČITELJIH »OD VRAT DO
VRAT«
Klasif.št.odpadka
15 01 01
15 01 06
15 01 07
20 02 01
20 03 01
20 03 07

Opis odpadka
Papirna in kartonska embalaža
Mešana embalaža, Plastična kovinska in sestavljena embalaža.
Steklena embalaža
Biorazgradljivi odpadki
Mešani komunalni odpadki
Kosovni odpadki (odvoz na klic)

2. KOMUNALNI ODPADKI, KI SE ZBIRAJO V ZBIRNEM CENTRU
Klasif.št.odpadka
15 01 10*
15 01 11*
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13*
14*
15*
17
19
21*
23*
26*
27*
29*
31*
33*

20 01 35*
20
15
15
15
15
15
15
15
15
16
20
20
20
20
20
20
20

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

37*
01
02
03
04
05
06
07
09
03
01
02
10
11
25
28
30

Opis odpadka
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z
nevarnimi snovmi.
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz
azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami.
Topila
Kisline
Alkalije
Fotokemikalije
Pesticidi
Fluorescenčne cevi
Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25.
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi.
Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi.
Citotoksična in citostatična zdravila
Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06
03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in
akumulatorje.
Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni
zajeta v 20 01 21 in 20 01 23 (5)
Les, ki vsebuje nevarne snovi.
Papirna in kartonska embalaža
Plastična embalaža
Lesena embalaža
Kovinska embalaža
Sestavljena (kompozitna) embalaža
Mešana embalaža, Plastična kovinska in sestavljena embalaža.
Steklena embalaža
Embalaža iz tekstila
Izrabljene gume (4 gume na leto na povzročitelja)
Papir in karton
Steklo
Oblačila
Tekstil
Jedilno olje in maščobe
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27.
Čistila, ki niso navedena pod 20 01 29.
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20
20
20
20
20
20
20

01
01
01
01
01
01
02

32
34
36
38
39
40
01

20 03 07

Zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31.
Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 33.
Zavržena električna in elektronska oprema
Les, ki ni naveden pod 20 01 37.
Plastika
Kovine
Biorazgradljivi odpadki (zeleni vrtni odpad), za povzročitelje, ki so
vključeni v odvoz bioloških odpadkov; za ostale plačljivo
Kosovni odpadki

3. KOMUNALNI ODPADKI, KI SE ZBIRAJO V PREMIČNI ZBIRALNICI
Nevarni komunalni odpadki
Klasif.št.odpadka
15 01 10*
15 01 11*
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13*
14*
15*
17*
19*
26*
27*
29*
31*
33*

Opis odpadka
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z
nevarnimi snovmi.
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz
azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami
Topila
Kisline
Alkalije
Fotokemikalije
Pesticidi
Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25.
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi.
Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi.
Citotoksična in citostatična zdravila
Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06
03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in
akumulatorje.

Nenevarni komunalni odpadki
Klasif.št.odpadka
20 01 25
20 01 28
20 01 30
20 01 32
20 01 34

Opis odpadka
Jedilno olje in maščobe.
Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
Čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi.
Zdravila
Baterije in akumulatorji
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PRILOGA 2: Količine zbranih odpadkov v preteklem obdobju
Zbrane količine odpadkov v okviru gospodarske javne službe v preteklem obdobju
Naziv skupine odpadka

SKUPAJ (kg) v letu 2020

1 Mešani komunalni odpadki

791.550

2 Kosovni odpadki

211.590

3 Papir in papirna embalaža

220.690

4 Mešana embalaža

380.426

5 Steklo in steklena embalaža

113.303

6 Akcija nevarnih odpadkov

6.721

7 Ostale ločeno zbrane frakcije(z akcijo nev.odp.)
SKUPAJ

256.076
1.980.356

8 Biološko razgradljivi odpadki

446.880

SKUPAJ VSI ODPADKI

2.427.236
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PRILOGA 3: Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
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PRILOGA 4: Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
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