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Zadeva: odgovor na vprašanje s 13. seje Občinskega sveta občine Žirovnica z dne
25.03.2021

Spoštovani,
1. Zakaj je cena za enako storitev različna za Jesenice in Žirovnico?
Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti in so zanjo, ker gre
za industrijski in ne komunalni odpadek, dolžni poskrbeti izvajalci kmetijske
dejavnosti, ki nosijo tudi finančno breme. Odlaganje folije v zabojnike za komunalne
odpadke ali na ekološke otoke ni dovoljeno. Kmetijskim gospodarstvom iz občine
Žirovnica omogočamo oddajanje odpadne silažne folije v zbirnem centru v Žirovnici,
kjer je nameščen zabojnik (7m^), večji zabojnik (30m^) pa je, glede na prostorsko
situacijo, postavljen na Jesenicah. Ta rešitev niža stroške za povzročitelje
industrijskih odpadkov, saj pooblaščeni prevzemnik silažne folije prevzema pošiljke
odpadka v količini 30m,^ pri čemer, če je pošiljka odpadka manjša, cena ostaja
enaka. Ko bo zabojnik v Žirovnici za odpadno silažno folijo napolnjen, bomo le-tega z
našim tovornim vozilom s hidravlično roko izpraznili in odpeljali na zbirni center
Jesenice, kjer bomo folijo preložili v večji zabojnik. Cena v Žirovnici je nekoliko višja
zaradi stroškov prevoza na Zbirni center Jesenice in skupno znaša 0,54€/kg brez
DDV. Kmetijska gospodarstva lahko odpadno silažno folijo oddajajo tudi neposredno
za to pooblaščenim prevzemnikom odpadne silažne folije.
2. Je mogoče dobiti kalkulacijo postavljene cene, saj so cene znatno višje, kot v
primerljivih, da ne govorim v sosednih občinah?
Kalkulacija cene za prevzem odpadne silažne folije je 450€/t (ravnanje, prevoz), k
ceni je prištet manipulativni strošek 90€ (prevoz na zbirni center Jesenice,
amortizacija tehtnice), skupaj 540€/t oziroma 0,54€/kg brez DDV.
S spoštovanjem.
Pripravil;
Vodja procesa ravnanja z odpadki
Željko Šmitran, kom. inž.

Direktor;
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.
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