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Zadeva Dodatek k Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2019 in 2020

Spoštovani,
na podlagi zahteve Odbora za gospodarstvo in turizem, občinskega sveta občine Bled, ki je bila
podana na seji dne 4.6.2019, vam posredujemo dodatna pojasnila kot dodatek k posredovanemu
Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki za leto 2019 in 2020.
V nadaljevanju vam posredujemo:
1. strnjeno primerjavo obstoječih cen storitev obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov (obdelava odpadkov) in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (odlaganje odpadkov) v €/kg in za izbran volumen posode za
mešane komunalne odpadke (120 l), kot to izhaja iz točk 4.4.1, 4.4.4. in 4.4.5 predhodno
poslanega elaborata
2. navedbo ključnih razlogov za novi ceni storitev, kot predlagano v elaboratu
3. cene storitev v okoliških občinah, kot izhaja iz javno dostopnih cenikov izvajalcev
javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v posamezni občini.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na razpolago.
S spoštovanjem,
Primož Gjerkiš
strokovni sodelavec v prodaji
T +386 2 620 23 34
M +386 51 280 847
E p.gjerkis@saubermacher.si
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Dodatek k elaboratu
1. Strnjena primerjava obstoječih cen storitev obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov (obdelava odpadkov) in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (odlaganje odpadkov) v €/kg in za izbran
volumen posode za mešane komunalne odpadke (120 l), kot to izhaja iz točk
4.4.1, 4.4.4. in 4.4.5 predhodno poslanega elaborata
Primerjava obstoječe in predlagane cene v €/kg:

Storitev javne službe

Potrjena cena v
preteklem
obdobju - leto
2018
(velja od
1.4.2015)
(v €/kg)

Predračunska
cena v
prihodnjem
obdobju - leto
2019
(v €/kg)

Predračunska
cena v
prihodnjem
obdobju - leto
2020
(v €/kg)

0,09220
0,13310

0,11078
0,16796

0,16029
0,13694

CENA STORITVE
Obdelava odpadkov
Odlaganje odpadkov
CENA JAVNE INFRASTRUKTURE
Obdelava odpadkov
Odlaganje odpadkov
SKUPAJ
Obdelava odpadkov
Odlaganje odpadkov

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,09220
0,13310

0,11078
0,16796

0,16029
0,13694

SKUPAJ obdelava in odlaganje

0,14420

0,17683

0,20822

Cena za preteklo obdobje (2018) velja in je bila nespremenjena od 1.4.2015.
Pri primerjavi cen obdelave in odlaganja se v letih 2015-2019 pri javni službi obdelave upošteva
100% prevzetih količin mešanih komunalnih odpadkov, pri javni službi odlaganja odpadkov pa
40 % prevzetih količin mešanih komunalnih odpadkov in 100 % količin kosovnih odpadkov. V
letu 2020 pa se pri javni službi obdelave upošteva 100% prevzetih količin mešanih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov, pri javni službi odlaganja odpadkov pa 35 % prevzetih količin
mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, kar ustreza dejanskemu stanju.
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Primerjava stroška za uporabnika, ki uporablja volumen posode 120 l za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov:
Volumen
posode pri
uporabniku
(v litrih)

Od 1.4.2015
naprej
(v €/mesec)

Predlog 2019
(v €/mesec)

Predlog 2020
(v €/mesec)

0,97
0,72
1,69

1,03
0,83
1,86

1,71
0,51
2,22

Razlika mesečno na 120 l zabojnik

0,17

0,53

Razlika letno na 120 l zabojnik

2,04

6,36

Obdelava odpadkov
Odlaganje odpadkov

120
120

2. Navedba ključnih razlogov za novi ceni storitev, kot predlagano v elaboratu
Kot smo navedli v spremnem dopisu ob posredovanju elaborata so ključni razlogi za novi
predlagani ceni za leti 2019 in 2020 naslednji:
V zadnjih letih so se na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji in tudi na področju celotne
Evrope zgodile bistvene spremembe na področju obvladovanja snovnih tokov materialov po
obdelavi odpadkov. Zaradi zaprtja vzhodnega (kitajskega) trga na področju sekundarnih
surovin, so se v Evropi pojavili presežki frakcij po obdelavi, ki se morajo termično obdelati,
kapacitete za termično obdelavo teh odpadkov pa se niso bistveno spremenile. Posledično to
pomeni, da je na področju celotne Evrope manjko teh kapacitet, kar je bistveno zvišalo cene
termične obdelave odpadkov. To se zelo pozna tudi v Sloveniji, kjer je na področje embalaže
posegla država z interventnim zakonom v izogib zlomu celotnega sistema ravnanja z odpadno
embalažo. Gibanje cen stroška obdelave in odlaganja odpadkov je v preteklih letih bil naslednji:
101,20 €/t (2015), 111,94 €/t (2016), 122,50 €/t (2018) in 155,92 €/t (2020).
To pomeni, da so v letu 2019 stroški višji za 21% glede na izhodiščno leto 2015, v letu 2020 pa
bodo višji za 54% glede na izhodiščno leto 2015.
Prav tako pa velja omeniti, da so se od začetka veljavnosti obstoječih cen obdelave in odlaganja
odpadkov, to je od 01.04.2015, dvignile tudi druge vrste stroškov, ki jih navajamo v
nadaljevanju:
-

povišanje stroškov dela (strošek dela se povišuje skladno z indeksacijo po kolektivni
pogodbi komunalnih dejavnosti)
povišanje cen goriva (povišanje za 8%)
povišanje cen cestnin
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3. Cene storitev v okoliških občinah, kot izhaja iz javno dostopnih
cenikov izvajalcev javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih
odpadkov v posamezni občini
Cene storitev v okoliških občinah so bile povzete ali izračunane na podlagi javno dostopnih
podatkov, informacij in cenikov izvajalcev javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov v
posamezni občini in lahko zato odstopajo od dejansko zaračunanih!
Primerjava cen v €/kg:
Obdelava odpadkov
Odlaganje odpadkov

Bled
0,09220
0,13310

SKUPAJ

0,14420

Gorje
Radovljica Žirovnica
0,0280
0,1217
0,1040
0,0930
0,1045
0,0469
0,1210

0,2262

0,1509

Jesenice
0,0980
0,0409
0,1389

Bohinj
Ljubljana
0,1010
0,1372
0,0776
0,0151
0,1786

0,1523

Primerjava cen v €/120 l posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov:

Obdelava odpadkov
Odlaganje odpadkov
SKUPAJ

Bled
**
0,97
0,72
1,69

Gorje
Radovljica Žirovnica
**
**
**
0,336
2,7571
5,9302
1,116
1,3878
2,1019
1,452

4,1449

8,0321

Jesenice
**
5,5881
2,0222
7,6103

Bohinj
Ljubljana
***
*
0,7398
1,9013
0,2134
0,2078
0,9533

2,1091

*na eno praznjenje
** na mesec
*** na osebo na mesec
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