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Ravne na Koroškem, 14.5.2014 
 
PREDLOG FINANČNEGA PLANA ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA LOKOVICA 
 
V JKP Log smo pripravili predlog finančnega plana zapiranja odlagališča Lokovica za obdobje 2010-
2046. Predlog je izdelan na podlagi izračunanega finančnega jamstva, ki je bil 23.4.2014 posredovan k 
vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča na ministrstvo. V izračunu je 
upoštevano 3.400 m2 prekrivne površine. Izhodišča za izdelavo predloga temeljijo za novi zakonski 
osnovi (Uredba o odlagališčih odpadkov- Ur.l. RS št. 10/2014- Priloga 7), na do sedanjih stroških in 
virih zapiranja odlagališča, ter bodočih predlogov virov financiranja za nadaljnja leta. 
 
Skupno je predlog razdeljen v 2 fazi : 
• Faza A- zajema investicijske stroške in obratovalne stroške zapiranja odlagališča Lokovica v letih 

od 2010-2015. 
• Faza B- zajema stroške ukrepanja po zaprtju odlagališča Lokovica za obdobje 30 let (2016-2046). 
 
V nadaljevanju sta predstavljeni 2 varianti financiranja zapiranja odlagališča Lokovica od leta 2014 
dalje. Prva varianta  temelji na financiranju iz dveh virov: predlaganih novih cen (l.2014-2018) in 
razliko iz proračuna občine. Druga varianta temelji na financiranju iz proračuna občine.  
 
Varianta 1: Vir financiranja iz novih cen (2014-2018) in iz proračuna občine 
Faza  Leta Stroški 

zapiranja 
odlagališča 

 
VIRI 

MANJKO 
VIROV 

- Proračun 
občine 

Finančno 
jamstvo 

Dobiček tržne 
dejavnosti* 

Obv.dej. 
odlaganja, 
zbiranja 

Skupaj 

A 

2010-
2013 

1,164.012 € 
287.837 € 144.631 € 13.203 € 445.671 € 0 € 

2014-
2015  50.759 € 209.201 € 259.960 € 458.381 € 

B 2016-
2046 1,565.598 €   63.100 € 63.100 € 1,502.498 € 

Skupaj A+B 2,729.610 € 287.837 € 195.390 € 285.504 € 768.731 € 1,960.879 € 

 * Dobiček tržne dejavnosti od leta 2011 naprej 
 
Varianta 1:  
Stroški zapiranja odlagališča v fazi A (v letih od 2010-2015) znašajo 1,164.012 €. Od tega so bili vsi 
stroški v letih 2010-2013 (to je 445.671 €) pokriti z viri financiranja: 

• Iz finančnega jamstva: 287.837 € 
• Iz dobička tržne dejavnosti po letu 2011: 144.631 € 
• Iz obvezne dejavnosti odlaganja: 13.203 €. 

 
Za leta 2014-2015  ostaja še 718. 341 € stroškov zapiranja odlagališča.  Po varianti 1 se  del stroškov 
pokriva s predlagano ceno zbiranja komunalnih odpadkov za obdobje od 1.6.2014 naprej, ki v 
fiksnem delu upoštevajo stroške zapiranja odlagališča. Le-to prinese za omenjeni leti (2014-15) 
209.201 € vira za pokrivanje stroškov zapiranja. Iz dobička tržne dejavnosti se pokriva 50.759 € 
stroškov. Skupaj torej 259.960 € vira za pokritje stroškov.  
Manjko virov v višini 458.381 € se financira iz proračuna občin, ki se deli po ključu lastništva 
infrastrukture (Ra-45 %, Pr- 25 %, Me- 12 %, Čr-18 %): občina Ravne na Koroškem (206.272 €), občina 
Prevalje (114.595 €), občina Mežica (55.006 €) in  občina Črna na Koroškem (82.509 €). 
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Faza B predstavlja stroške ukrepanja po zaprtju odlagališča za dobo 30 let (od 2016-2046) v  skupnem 
znesku 1,565.598 €. V predlagani varianti 1, z upoštevanimi novimi cenami, ki predvidevajo 5 letno 
obračunavanje cene za investicijsko vzdrževanje, se zagotavlja vir v višini 63.100 € (za leta 2016-18). 
Manjko virov 1,502.498 € je potrebno zagotoviti iz proračuna občine. Omenjeni strošek se porazdeli 
na dobo 30 let, kar približno predstavlja cca. 50.000 €/ leto: občina Ravne na Koroškem 22.500 
€/leto, občina Prevalje 12.500 €/leto, občina Mežica 6.000 €/leto in občina Črna na Koroškem 9.000 
€/leto. 
 
 
Varianta 2: Vir financiranja iz proračuna občine (brez novih cen) 
Faza  Leta Stroški 

zapiranja 
odlagališča 

 
VIRI 

MANJKO 
VIROV 

- Proračun 
občine 

Finančno 
jamstvo 

Dobiček tržne 
dejavnosti* 

Obv.dej. 
odlaganja, 
zbiranja 

Skupaj 

A 

2010-
2013 

1,164.012 € 
287.837 € 144.631 € 13.203 € 445.671 € 0 € 

2014-
2015  50.759 € 0 € 50.759 € 667.582 € 

B 2016-
2046 1,565.598 €   0  € 0 € 1,565.598 € 

Skupaj A+B 2,729.610 € 287.837 € 195.390 € 13.203 € 496.430 € 2,233.180 € 

* Dobiček tržne dejavnosti od leta 2011 naprej 
 
Varianta 2:  
Stroški zapiranja odlagališča v fazi A (v letih od 2010-2015) znašajo 1,164.012 €. Od tega so bili vsi 
stroški v letih 2010-2013 (to je 445.671 €) pokriti z viri financiranja: 

• Iz finančnega jamstva: 287.837 € 
• Iz dobička tržne dejavnosti po letu 2011: 144.631 € 
• Iz obvezne dejavnosti odlaganja: 13.203 €. 

 
Za leta 2014-2015  ostaja 718. 341 € stroškov zapiranja odlagališča.  Po varianti 2 se del stroškov 
pokriva iz dobička tržne dejavnosti v višini 50.759 € stroškov (ni novih cen).  
Manjko virov v višini 667.582 € se financira iz proračuna občin, ki se deli po ključu lastništva 
infrastrukture (Ra-45 %, Pr- 25 %, Me- 12 %, Čr-18 %): občina Ravne na Koroškem (300.412 €), občina 
Prevalje (166.895 €), občina Mežica (80.110 €) in  občina Črna na Koroškem (120.165 €). 
 
 
Faza B predstavlja stroške ukrepanja po zaprtju odlagališča za dobo 30 let (od 2016-2046) v  skupnem 
znesku 1,565.598 €. Varianta 2 ne predvideva virov iz novih cen, tako je celotni vir  potrebno 
zagotoviti iz  proračuna občine. Omenjeni strošek se porazdeli na dobo 30 let, kar približno 
predstavlja cca. 52.000 €/ leto: občina Ravne na Koroškem 23.400 €/leto, občina Prevalje 13.000 
€/leto, občina Mežica 6.300 €/leto in občina Črna na Koroškem 9.300 €/leto. 
  
 
 
 
Izdelala:        Direktor: 
Andreja Jehart        Štefan Šumah 
 
 


