Občina Bled
OBČINSKI SVET

7)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št.
67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Bled.

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor podjetja Infrastruktura
Bled d.o.o. Miro Ulčar.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Na podlagi 1. odstavka 44. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled (Ur. list RS, št. 39/06),
Pravilnika o tarifnem sistemu gospodarjenja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Ur. list
RS, št. 98/02), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list
RS, št. 67/09-UPB) je Občinski svet Občine Bled na 8. redni seji, dne 3. 4. 2012, sprejel

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
1. člen
(1) Za obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (storitev ravnanja z odpadki)
veljajo v okviru rednega odvoza za posamezne vrste storitev naslednje cene:
Višina tarifnih postavk EUR/m3
16,1435
0,0298
16,1137
11,8386
2,3677
9,4709
3,5910
5,0540

Vrsta storitev ravnanja z odpadki
1. Zbiranje in odvoz odpadkov - skupaj
1a) Stroški javne infrastrukture
1b) Stroški izvajanja storitve
2. Odstranjevanje odpadkov - skupaj
2a) Odstranjevanje odpadkov – fiksni del
2b) Odstranjevanje odpadkov – variabilni del
3. Finančno jamstvo
4. Obdelava odpadkov

(2) V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani
davki in dajatve ter najem zabojnikov.
(3) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic) se
za obračun storitev zbiranje in odvoz odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena s
faktorjem x 1,5.
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni
uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe, ki jih
nabavijo pri izvajalcu. Cena vrečke znaša 2,4289 EUR/kos z vključenim DDV in predpisanimi
dajatvami javne gospodarske službe ravnanja z odpadki.
2. člen
Mesečni obračun se izvede glede na kategorijo povzročitelja:
A.) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru
rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski volumen oddanih ostankov
mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana
količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:
1a) stroški javne infrastrukture = volumen zabojnika x 4,33 x 0,0298
1b) stroški izvajanja storitve = volumen zabojnika x 4,33 x 16,1137
2a) odstranjevanje odpadkov – fiksni del = volumen zabojnika x 4,33 x 2,3677
2b) odstranjevanje odpadkov – variabilni del = oddana količina x 9,4709
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3) finančno jamstvo = oddana količina x 3,5910
4) obdelava odpadkov = oddana količina x 5,0540
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.
Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov.
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V
primeru da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika se obračuna minimalna količina
v vrednosti velikosti zabojnika.
V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti
zabojnika upošteva velikost 0,120 m3 , za obračun oddane količine pa število odvozov 4,33.
V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik se mesečni strošek izračuna po
kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.
B.) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev
ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski
volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je
minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz
naslednjih postavk:
1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 4,33 x 0,0298 EUR
1b) stroški izvajanja storitve = velikost zabojnika x 4,33 x 16,1137 EUR
2a) odstranjevanje odpadkov – fiksni del = velikost zabojnika x 4,33 x 2,3677 EUR
2b) odstranjevanje odpadkov – variabilni del = oddana količina / število oseb VO x število
oseb G x 9,4709 EUR
3) finančno jamstvo = oddana količina / število oseb VO x število oseb G x 3,5910
4) obdelava odpadkov = oddana količina / število oseb VO x število oseb G x 5,0540
Velikost zabojnika – upošteva se najmanjša velikost zabojnika 0,120 m3.
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na
skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna
minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.
Število oseb VO – število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno
mesto
Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu
C.) Gospodinjstva - sobodajalci plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z
odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski volumen
oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Izračun mesečnega stroška za gospodinjstva- sobodajalci je sestavljen iz:
-

mesečnega stroška za gospodinjstvo in
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-

prispevka za zbiranje in odvoz ločenih frakcij za sobodajalce:
o fiksni del
0,3549 EUR/ležišče/mesec
o variabilni del
0,3549 EUR/nočitev

Prispevek za zbiranje in odvoz ločenih frakcij za sobodajalce določajo:
-

število (kapaciteta) ležišč - fiksni del
število nočitev v tekočem koledarskem letu – variabilni del

Mesečno se zaračunava akontacija nočitev, ki se določi na podlagi povprečne mesečne
vrednosti v preteklem letu. Enkrat letno se izvede poračun nočitev.
Prispevek za zbiranje in odvoz ločenih frakcij za sobodajalce je na istem računu kot mesečni
obračun za gospodinjstvo. V kolikor stranka želi, da prispevek plačuje ločeno, se ji za
prispevek za sobodajalstvo izda ločen račun.
Za obračun se uporabljajo podatki, ki jih izvajalec javne službe ravnanja z odpadki pridobi iz
uradnih občinskih evidenc. Sobodajalec lahko spremembe, ki vplivajo na obračun sporoči z
ustreznim uradnim dokumentom.
D.) Gospodinjstva - dejavnost plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki,
v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na dejanski volumen oddanih
ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana
oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:
Izračun mesečnega stroška za gospodinjstva- dejavnost je sestavljen:
-

mesečnega stroška za gospodinjstvo in
prispevka za zbiranje in odvoz ločenih frakcij za dejavnost

Prispevek za zbiranje in odvoz ločenih frakcij za dejavnost se določi pavšalno in sicer se
mesečno za dejavnost zaračunava 4,8431 EUR.
Prispevek za zbiranje in odvoz ločenih frakcij za dejavnost je na istem računu kot mesečni
obračun za gospodinjstvo. V kolikor stranka želi, da prispevek plačuje ločeno se ji za
prispevek za dejavnost izda ločen račun.
Podatek se uskladi enkrat letno na podlagi podatkov, ki jih izvajalec javne službe ravnanja z
odpadki pridobi iz občinskih evidenc. Spremembe, ki vplivajo na obračun lahko sporoči tudi
povzročitelj z ustreznim uradnim dokumentom.
E.) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek
storitev ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na
dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je
minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 120 l mesečno.
Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:
-

izračunu za gospodinjstva ali
po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, v kolikor gre za skupno
odjemno mesto.

F.) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki in
sicer:
a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu
za gospodinjstva
b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki
nastanejo ne glede na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po
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izračunu za gospodinjstva, pri čemer se za velikost zabojnika upošteva ena
tretjina 120 l zabojnika in frekvenca 4,33 odvoza na mesec.
G.) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti se osnova za obračun
mesečnega stroška ravnanja z odpadki določi na podlagi dejansko oddane
količine odpadkov in sicer je sestavljen iz vsote stroškov:
a. Strošek ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki
b. Strošek ravnanja z ločenimi frakcijami v okviru rednega odvoza
c. Strošek ravnanja z ločenimi frakcijami po naročilu
a. Osnova za izračun stroška za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki je
oddana količina odpadkov
Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz
naslednjih postavk:
1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 4,33 x 0,0298 EUR
1b) stroški izvajanja storitve = velikost zabojnika x 4,33 x 16,1137 EUR
2) odstranjevanje odpadkov = oddana količina x 11,8386 EUR
3) finančno jamstvo = oddana količina x 3,5910
4) obdelava odpadkov = oddana količina x 5,0540
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. V primeru uporabe več zabojnikov se upošteva
en zabojnik največje velikosti.
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V
primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna
količina v vrednosti največje velikosti zabojnika.
b. Osnova za izračun stroška za ravnanje z ločenimi frakcijami v okviru rednega
odvoza je oddana količina ločenih frakcij
Mesečni strošek = oddana količina x cena frakcija
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V
primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna
količina v vrednosti največje velikosti zabojnika.
Za obračun cene frakcije se uporablja veljavni cenik izvajalca.
c. Osnova za izračun stroška za ravnanje z ločenimi frakcijami po naročilu je
oddana količina ločenih frakcij
Mesečni strošek = oddana količina x cena frakcija
Oddana količina – ocenjena ali tehtana količina posamezne frakcije oddana na odjemnem
mestu ali zbirnem centru v obdobju enega meseca.
Za obračun cene frakcije se uporablja veljavni cenik izvajalca.
V primeru da povzročitelj iz proizvodne in storitvene dejavnosti za zbiranje in odvoz ne
uporablja ustreznih zabojnikov se mu ne glede na količino prepuščenih odpadkov pri
obračunu oddane količine upošteva 120 l zabojnik in frekvenca 4,33 odvoza na mesec.
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H.) Za povzročitelje neprofitnih organizacij (društva, zavodi, ustanove, skupnosti,
ipd.), za prostore, v katerih delujejo, se osnova za obračun mesečnega stroška
ravnanja z odpadki izračuna:
a. kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za povzročitelje iz
proizvodnih in storitvenih dejavnosti
b. kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne glede na
količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za povzročitelje iz
proizvodnih in storitvenih dejavnosti, pri čemer se za velikost zabojnika
upošteva ena tretjina 120 l zabojnika in frekvenca 4,33 odvoza na mesec.
3. člen
(1) Cene za storitev 3 (finančno jamstvo) in storitev 4 (obdelava odpadkov) veljajo od prvega
dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu.
(2) Storitev 3 (finančno jamstvo) in storitev 4 (obdelava odpadkov) se povzročiteljem, ki so
gospodinjstva, začne zaračunavati po veljavni ceni s prvim dnem po pridobitvi pozitivnega
strokovnega mnenja k ceni s strani pristojnega ministrstva, povzročiteljem iz proizvodne in
storitvene dejavnosti pa z dnevom veljavnosti cene.
(3) Do pridobitve pozitivnega strokovnega mnenja se stroški storitev 3 (finančno jamstvo) in
storitev 4 (obdelava odpadkov) za povzročitelje, ki so gospodinjstvo, krijejo iz občinskega
proračuna.
(4) Izvajalec mora obračunski program storitev ravnanja z odpadki po novem sklepu v celoti
uveljaviti najkasneje pri obračunu komunalnih storitev za mesec maj.
4. člen
(1) V navedenih osnovah za gospodinjstva so upoštevane naslednje storitve po programu:
- zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),
- zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z ekoloških otokov,
- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
- zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov,
- pranje zabojnikov
- delovanje zbirnih centrov,
- analitična obdelava podatkov,
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
- obveščanje in osveščanje uporabnikov,
- obdelavo komunalnih odpadkov,
- sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,
- oddajanje ločenih frakcij v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
- začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo
- v predelavo ali odstranjevanje,
- pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,
- obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
- finančno jamstvo.
5. člen
Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje z odpadki v skladu z 2.
členom tega sklepa in pogodbo o ravnanju z odpadki, ki so jo sklenili z izvajalcem javne
službe.
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6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 31/2011).

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____________
Bled, dne _____________

Župan Občine Bled
Janez Fajfar
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Obrazložitev predloga sklepa:
Pri pripravi Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, ki ste
ga kot občinski svet sprejeli na 7. redni seji, 28.2.2012, smo pri pripravi gradiva naredili
napako pri zapisu pojma »oddana količina« in »velikost zabojnika«.
Pri zaračunavanju storitev zbiranja in prevoza je osnovni kriterij za obračun stroškov velikost
zabojnika, zato smo omenjeno dejstvo popravili v tem novem sklepu, ki vam ga dajemo v
ponovno obravnavo in sprejem.
Predlagane spremembe sklepa o tarifnih postavk ravnanja s komunalnimi odpadki:
(1) V 2. členu pod točko G se v odstavku a. besedilo »1a) stroški javne infrastrukture =
oddana količina x 0,0298 EUR« zamenja z besedilom »1a) stroški javne infrastrukture
= velikost zabojnika x 4,33 x 0,0298 EUR«.
(2) V 2. členu pod točko G se v odstavku a. besedilo »1b) stroški izvajanja storitve =
oddana količina x 16,1137 EUR« zamenja z besedilom »1b) stroški izvajanja storitve =
velikost zabojnika x 4,33 x 16,1137 EUR«.
(3) V 2. členu pod točko G se v odstavku a. za besedilo »Velikost zabojnika – velikost
zabojnika v m3.« doda »V primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik
največje velikosti.«
Glede na to, da se prehodni rok za začetek obračuna po novem še ni iztekel, napaka v
gradivu pri obračunu komunalnih storitev ni imela posledic.
Sklep še ni bil objavljen v Uradnem listu RS, zato vam v obravnavo in sprejem pošiljamo
čistopis sklepa.

Pripravil:
Mirko Ulčar, Infrastruktura Bled d.o.o.
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