OBČINSKI SVET
SODRAŽICA

ZADEVA: Elaborat o oblikovanju cen za cene izvajanja storitev gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok
PRAVNA PODLAGA:
-

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 102/12),
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 49/13, 71/14),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v
Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 02/17)

Občinski svet Občine Sodražica potrjuje:
1. Cene za posamezno storitev so sledeče:
- cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov znaša 0,0111 €/kg brez DDV
- cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša
0,1780 €/kg brez DDV
- cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša
0,0000 €/kg brez DDV
- cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1495 €/kg brez
DDV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. 5. 2019.

OBRAZLOŽITEV
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. je izvajalec obvezne občinske GJS ravnanja s
komunalnimi odpadki v občinah Ribnica, Sodražica in Loški Potok in tako predlagatelj Elaborata o
oblikovanju cene ravnanja s komunalnimi odpadki v navedenih občinah.
Elaborat o oblikovanju cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ribnica, Sodražica in
Loški Potok za leto 2019 je izdelan v skladu z vsebino 9. člena Uredbe. Elaborat poleg opisa
posamezne dejavnosti ravnanja z odpadki prikazuje količine zbranih, obdelanih in odloženih
odpadkov, ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki in stroške povezane z izvajanjem
posamezne dejavnosti. Končni rezultat je cena posamezne storitve prikazana v EUR/kg kot
predpisuje Uredba.
Glede na določbe veljavne Uredbe so cene določene v EUR/kg, zaračunajo pa se sorazmerno
glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke oziroma biološke odpadke in
pogostost praznjenja tega zabojnika.

1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Za zbiranje komunalnih odpadkov ostanejo cene nespremenjene.

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
Zbiranje bioloških odpadkov se izvaja v vseh blokovskih soseskah in kjer ni možno kompostiranje.
Za ostale uporabnike se storitev izvaja po naročilu.
Za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se uporablja najmanj 80 l zabojnik.
Odvoz bioloških odpadkov se izvaja enkrat na 14 dni v zimskem času in enkrat tedensko v
poletnem času.
Primer izračuna za 120 l zabojnik:
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Zbiranje bioloških odpadkov
- javna infrastruktura
120
3,33
399,6000
0,0954
38,1218
0,0000
0,0000
0,0000
0,00
- storitev
120
3,33
399,6000
0,0954
38,1218
0,1495
5,6992
0,5414
6,24
Skupaj
5,70
0,54
6,24
3* Povprečno število praznjenj zabojnika za mešane odpadke (40 odvozov / 12 mesecev = 3,33 odvozov / mesec); velja za leto 2019.
Opomba: Sodilo za preračun v kg/l je izračunano po ocenjenih količinah zbranih odpadkov in predvidenega volumna zabojnikov na terenu.

Skupna znesek, ki ga plača uporabnik za 120 litrski zabojnik znaša po novih cenah 6,24
EUR/mesec z DDV. V posamezni postavki je zajeto povprečno mesečno število praznjenj, ki je
izračunano na podlagi števila odvozov v letu 2019 in trenutno znanih količin. Poviša se cena
storitve zbiranja bioloških odpadkov, in sicer za 0,0252 EUR/kg brez DDV. Sedaj veljavna cena

znaša 0,1243 EUR/kg brez DDV, nova cena pa 0,1495 EUR/kg brez DDV. Cena javne infrastrukture
zbiranja bioloških odpadkov je enaka 0,00 EUR/kg, saj je infrastruktura, ki se uporablja za to
storitev že dokončno amortizirana, stroški zavarovanja pa so minimalni.
Vzrok povišanja cene zbiranja bioloških odpadkov je povišanje cene storitev obdelave bioloških
odpadkov s strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo bioloških odpadkov
in te storitve zaračunava Komunali Ribnica. Ti stroški so del cene zbiranja bioloških odpadkov.

Priloge:
- Elaborat o oblikovanju cen oblikovanju cen za cene izvajanja storitev gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Ribnica, Sodražica in Loški
Potok
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