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PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN ZBIRANJA ODPADKOV 
 

 

 

1.ZAKONSKA PODLAGA 

 

Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18), Odlok 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica  (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
35/2002, spremembe in dopolnitve Uradni list RS št. 90/2011), Pravilnik o tarifnem 
sistemu ravnanja s  komunalnimi odpadki v občini Žirovnica (Uradni list RS št. 
56/2011), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/12, 76/17), 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS št. 17/00 in 
spremembe) ter 18. člen Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 18/19-UPB2). 

 

 

2. OBSTOJEČE STANJE 

 

V občini Žirovnica je cena za zbiranje komunalnih odpadkov oblikovana v skladu z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št.87/2012, 109/2012, 76/17, v 
nadaljevanju Uredba MEDO), ki je pričela veljati s 1.1.2013. Trenutno veljavne cene 
zbiranja komunalnih odpadkov so v veljavi od 01.04.2014 (272. in 275. sklep 23. 
redne seje občinskega sveta občine Žirovnica z dne 27.3.2014).  

 

 

3. OBRAZLOŽITEV 

 

Poslovanje podprocesa zbiranje odpadkov je bilo že od leta 2015 dalje negativno, saj 
so se v tem času povečali tako stroški dela, materiala in storitev. Kljub stalni 
racionalizaciji podprocesa je povečanje stroškov neizogibno, kar smo predvideli pri 
izdelavi Elaborata in Poslovnega načrta JEKO d.o.o. za leto 2020. 
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CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

Obstoječa cena zbiranja komunalnih odpadkov za uporabo javne infrastrukture, 
kamor sodi zbirni center in ekološki otoki znaša 0,0098 EUR/kg, za leto 2020 pa je 
predvidena cena 0,0059 EUR/kg. Cena uporabe javne infrastrukture zbiranja 
odpadkov je nižja za 39,8 % zaradi nižje najemnine (amortizacija), nižjih stroškov 
zavarovanja in planirane višje količine zbranih odpadkov. 

Obstoječa cena storitve zbiranja odpadkov iz leta 2014 znaša 0,1138 EUR/kg, za leto 
2020 pa predvidena cena znaša 0,1224 EUR/kg, kar predstavlja 7,56 % povečanje 
cene. V letih od 2014 do 2020 so se povečali stroški na vseh segmentih poslovanja, 
povečala se je tudi količina zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. V 
kalkulaciji cene za zbiranje odpadkov za leto 2014 je bilo upoštevano, da se v Občini 
Žirovnica zbere 1.282 ton komunalnih odpadkov, na osnovi dejansko zbranih količin 
v letih 2018 in 2019 je predvideno, da bo količina zbranih komunalnih odpadkov za 
leto 2020 znašala 1.880 ton. Predvideni stroški poslovanja enote za leto 2014 so 
znašali 154.858 EUR, na osnovi dejanskih stroškov v letih 2018 in 2019 smo za leto 
2020 predvideli 235.132 EUR. V zadnjih 5 letih so se povečali vsi stroški in sicer za 
61 % neposredni stroški materiala in storitev, za 42 % strošek dela, pri čemer je za 
leto 2020 upoštevana delna uskladitev plač zaposlenih v skladu z Zakonom o 
uskladitvi minimalne plače. Za 81 % so se znižali prihodki posebnih storitev, kamor 
sodijo prihodki od prodaje zbranih frakcij komunalnih odpadkov. Tržne vrednosti 
kovine in odpadnega papirja so v zadnjih letih močno nihale in v zadnjem letu 
dosegle najnižje vrednosti. Na primer: ena tona odpadnega papirja je v letu 2017 na 
tržišču dosegala vrednost 120,00 EUR/tono, za prevzem enake količine odpadnega 
papirja je danes potrebno plačati 30,00 EUR/tono.  

Skupna cena za zbiranje odpadkov (uporaba javne infrastrukture in storitev) je v letu 
2014 znašala 0,1236 EUR/kg, v predlogu za leto 2020 pa znaša 0,1283 EUR/kg. To 
predstavlja 3,80 % povišanja skupne cene zbiranja odpadkov.  

Glede na poslovanje zadnjih dveh let in trenutne razmere smo v podjetju pripravili 
predlog spremembe cene zbiranja odpadkov z upoštevanjem 3,80 % višjih stroškov 
za izvajanje storitve in višje količine zbranih komunalnih odpadkov. 

Cene zbiranja komunalnih odpadkov za gospodinjstva prikazujemo v skladu z 
Uredbo MEDO in sicer v kilogramih zbranih odpadkov na osebo, preračunano po 
ceni zbiranja v EUR/kg.  

V količini zbranih odpadkov za gospodinjstva so upoštevane količine zbranih 
mešanih komunalnih odpadkov, količine zbrane embalaže v sistemu ¨od vrat do vrat¨, 
zbrana embalaža na ekoloških otokih, kosovni odpadki, nevarni odpadki in količine 
zbranih odpadkov v Zbirnem centru Žirovnica. 

 

Predlog

količina odpadkov kg število komitentov  kg/komitenta/leto  kg/komitenta/mesec skupna cena v EUR/kg mesečni znesek/ komitenta

1.880.000 4.309 436,30 36,358 0,1283 4,6647 EUR

uporaba infrastrukture 0,2145 EUR

storitev 4,4502 EUR

IZRAČUN - GOSPODINJSTVO
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Predlog Obstoječe cene (od 1.1.2014)

mesečni znesek/ komitenta mesečni znesek/ komitenta

4,6647 EUR 2,8283 EUR

uporaba infrastrukture 0,2145 EUR 0,2243 EUR

storitev 4,4502 EUR 2,6040 EUR  

 

Cene zbiranja komunalnih odpadkov za ostale povzročitelje, ki so vključeni v 
izvajanje GJS so oblikovane glede na velikost posode za zbiranje odpadkov. V to 
kategorijo uporabnikov sodijo: poslovna dejavnost, društva in vikendi, ki so vključeni 
v redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov po ustaljenem razporedu. Odvoz po 
naročilu in odvoz na območjih izven naselij se šteje kot pogodbena dejavnost. 

Predlog spremembe cene vključuje uskladitev s ceno uporabe javne infrastrukture in 
izvajanje storitve v skladu s cenami iz Plana Jeko d.o.o za leto 2020. Cene so 
oblikovane za praznjenje zabojnikov na 14 dni. 

za 1 liter oz. 1 m2
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR) Indeks 

uporaba infrastrukture 0,0039 0,0023 0,6020

storitev 0,0451 0,0485 1,0756

skupaj 0,0490 0,0509 1,0380

80 l zabojnik
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR) Indeks 

uporaba infrastrukture 0,3120 0,1878 0,6020

storitev 3,6080 3,8808 1,0756

skupaj 3,9200 4,0686 1,0380

120 l zabojnik
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR) Indeks 

uporaba infrastrukture 0,4680 0,2818 0,6020

storitev 5,4120 5,8211 1,0756

skupaj 5,8800 6,1029 1,0380

240 l zabojnik
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR) Indeks 

uporaba infrastrukture 0,9360 0,5635 0,6020

storitev 10,8240 11,6423 1,0756

skupaj 11,7600 12,2058 1,0380

770 l zabojnik
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR) Indeks 

uporaba infrastrukture 3,0030 1,8079 0,6020

storitev 34,7270 37,3524 1,0756

skupaj 37,7300 39,1603 1,0380

1100 l zabojnik
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR) Indeks 

uporaba infrastrukture 4,2900 2,5828 0,6020

storitev 49,6100 53,3605 1,0756

skupaj 53,9000 55,9433 1,0380  
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CENA ZBIRANJA BIORAZGRADLJIVIH  KUHINJSKIH ODPADKOV 

 

V občini Žirovnica od leta 2011 dalje poteka utečen sistem ločenega zbiranja 
kuhinjskih odpadkov. Na območju občine je postavljenih 23 kosov zabojnikov za 
ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov (od tega v Zbirnem centru Žirovnica 15 kosov), 
katerih storitev praznjenja izvajamo redno tedensko. Večstanovanjski objekti so v 
sistem zbiranja kuhinjskih odpadkov vključeni sistemsko, individualni objekti, ki ne 
želijo kompostirati biološke odpadke pa izbirno. V skladu z Uredbo MEDO se 
izvajanje storitve spremlja tako iz količinskega kot tudi iz stroškovnega vidika.  

Cena ravnanja s kuhinjskimi odpadki v Občini Žirovnica je bila prav tako sprejeta v 
letu 2014 in je znašala 0,4961 EUR/kg, oziroma 0,3342 EUR/l/mesec. V skladu z 
Elaboratom za leto 2020 cena ravnanja s kuhinjskimi odpadki znaša 0,4856 EUR/kg, 
oziroma 0,3369 EUR/l/mesec, kar predstavlja  2,12 % znižanje cene. 

Po preračunu na velikost posod tako storitev znaša: 

Velikost zabojnika (litri)
obstoječa cena iz 
leta 2014 (EUR)

predlog cene za 
2020 (EUR)

80 27,536 26,9522  

 

4. VPLIV SPREMEMBE CENE ZBIRANJA NA POLOŽNICO 

Kol. ME CENA
VRED. 
BREZ 
DDV

DDV
VRED. Z 

DDV

ZBIRANJE Javna infrastruktura 91,52 kg 0,0098 0,8969 0,0852 0,9821

ODPADKOV Storitev zbiranja MKO 91,52 kg 0,1138 10,4150 0,9894 11,4044

SKUPAJ MKO 11,3119 12,3865

Storitev zbiranja BIO 80 l 0,3442 27,5360 2,6159 30,1519

Najem zabojnika 1 mes 0,2000 0,2000 0,0440 0,2440
SKUPAJ BIO 27,74 30,40

Kol. ME CENA
VRED. 
BREZ 
DDV

DDV
VRED. Z 

DDV

ZBIRANJE Javna infrastruktura 154,60 kg 0,0059 0,9121 0,0867 0,9988

ODPADKOV Storitev zbiranja MKO 154,60 kg 0,1224 18,9230 1,7977 20,7207

SKUPAJ MKO 19,84 21,72

Storitev zbiranja BIO 80,00 l 0,3369 26,9520 2,5604 29,5124

Najem zabojnika 1,00 mes 0,2000 0,2000 0,0440 0,2440

SKUPAJ BIO 27,15 29,76

Kol. ME CENA
VRED. 
BREZ 
DDV

DDV
VRED. Z 

DDV

ZBIRANJE Javna infrastruktura 63,08 kg 2,4629 0,0152 2,6969 0,0167

ODPADKOV Storitev zbiranja MKO 63,08 kg 0,0913 8,5081 0,0999 9,3163

SKUPAJ MKO 8,52 9,33

Storitev zbiranja BIO 0,00 l 1,2528 -0,5840 1,3718 -0,6395

Najem zabojnika 0,00 mes 0,0423 0,0000 0,4632 0,0000

SKUPAJ BIO -0,58 -0,64

4 ČLANI 

ŽIROVNICA RAZLIKA  

4 ČLANI 

ŽIROVNICA TRENUTNO VELJAVNE CENE

4 ČLANI 

ŽIROVNICA PREDLAGANE CENE PO ELABORATU - 2020

 
Opomba: MKO - mešani komunalni odpadki, BIO - biorazgradljivih  kuhinjskih odpadkov 
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5. PREDLOGI  SKLEPOV 

 

Na podlagi 18. člena Statuta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 UPB2) ter 68. 
člena Poslovnika občinskega sveta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/19) 
predlagam v razpravo in sprejem naslednje sklepe: 

 

SKLEPI 

 
 

1. Potrdi se cena za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za 
gospodinjstva, ki znaša: 
- Za uporabo javne infrastrukture 5,9 EUR/tono 
- Za storitev 122,4 EUR/tono 

           ( v ceno ni zajet 9,5% DDV). 
 
 

2. Potrdi se cena ravnanja s komunalnimi odpadki za ravnanje s 
komunalnimi odpadki za ostale povzročitelje vključene v GJS (poslovna 
dejavnost, društva, vikendi) 
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za 1 liter oz. 1 m2 EUR/mesec

uporaba infrastrukture 0,0023

storitev 0,0485

skupaj 0,0509

80 l zabojnik EUR/mesec

uporaba infrastrukture 0,1878

storitev 3,8808

skupaj 4,0686

120 l zabojnik EUR/mesec

uporaba infrastrukture 0,2818

storitev 5,8211

skupaj 6,1029

240 l zabojnik EUR/mesec

uporaba infrastrukture 0,5635

storitev 11,6423

skupaj 12,2058

770 l zabojnik EUR/mesec

uporaba infrastrukture 1,8079

storitev 37,3524

skupaj 39,1603

1100 l zabojnik EUR/mesec

uporaba infrastrukture 2,5828

storitev 53,3605

skupaj 55,9433  
 
V cenah ni zajet 9,5% DDV. 
 
V primeru, ostalih velikosti zabojnika se cena za liter ravnanja s komunalnimi 
odpadki pomnoži z prostornino posode. 
Cene za ostale povzročitelje so oblikovane za 14 dnevni odvoz  in se 
obračunavajo na osnovi velikosti posod za zbiranje odpadkov.  
 

3. Potrdi se cena za zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov za 
gospodinjstva, ki znaša: 
- Za storitev 485,6 EUR/tono oz. 0,3369 EUR/l/mesec 

           ( v ceno ni zajet 9,5% DDV). 
 

4. Cene pričnejo veljati s 1.3.2020. 
 
 

Pripravil:                                                                                         Direktor: 
Željko Šmitran, kom.inž                                                     Uroš BUČAR, univ.dipl.ekon. 

 

Priloga: Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov za leto 2020 za Občino Žirovnica 


