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Ravne na Koroškem, 30.5.2014 

za občinski svet občin: 
Ravne na Koroškem 
Prevalje 
Mežica  
Črna na Koroškem 
 
RAZLAGA PREDLAGANIH PRODAJNIH CEN ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZA LETO 
2014 
 
Kot izvajalci javne službe  smo dolžni oblikovati cene storitev v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (UL RS 
87/2012). Skladno z uredbo (23.člen) mora biti cena na računih za uporabnike javnih storitev 
prikazana v kg in ne več na osebo. Pri čemer se upošteva, da uporabnik zbere 16,6 kg/ mesec 
mešanih komunalnih odpadkov. Upoštevano je, da oseba odloži 30 l odpadkov na teden oz. 
120 litrov  na mesec za štiri odvoze mesečno.  
 
Na podlagi omenjenega smo izdelali predračunske cene leta 2014 (predlagana cena) in jih 
primerjali z zadnjo veljavno ceno (za prikaz primerjave smo jih preračunali na os/mes). 
Primerjava posameznih cen je prikazana v spodnji preglednici. Kot ločeno postavko smo 
obračunavali tudi ekološko rento. V okviru nove uredbe oz. najkasneje s 1.4.2014, se 
ekološka renta ne prikazuje več ločeno (zapisnik tržne inšpektorice, 14.3.2014). Skladno z 
uredbo je odškodnina sestavni del cene javne infrastrukture.  
 
V predlagani ceni zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2014 smo omenjeno spremembo 
upoštevali. Cena je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene storitve.  Predlagana cena 
javne infrastrukture zbiranja kom.odpadkov za leto 2014 je tako sestavljena: 

• amortizacije javne infrastrukture :                              0,0515 €/os/mes 
• odškodnine (ekol.renta + odškodnine):                      0,4083 €/os/mes 
• odhodki financiranja:                                                     0,3852 €/os/mes. 

 
Tabela 1: Primerjava prodajnih cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah RPMČ za občane 

Storitev Vrsta cene EM 

Zadnja 
veljavna 

cena 
Predlagana 
cena 2014 

 
Razlika  

cen 

 
Indeks 

spremembe 
Zbiranje 

komunalnih 
odpadkov 

Cena javne 
infrastr. €/os/mes 0,0879 € 0,8450 €  

 Cena storitve €/os/mes 2,2413 € 2,2413 €  

Ekološka renta €/os/mes 0,3605 €    

Skupaj 2,6897 € 3,0863 € 0,3966 € 115* 
 
*V dvigu cene zbiranja kom. odpadkov, je variabilna cena nespremenjena, za omenjeni delež se spremeni samo 
cena javne infrastrukture .  
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Razlogi predlagane nove cene 2014 
 

1. Zakonska omejitev: sprejetje cen v skladu z uredbo najpozneje v 15 mesecih po 
uveljavitvi (1.4.2014) in izdelava elaborata, ter potrditev cen s strani pristojnega 
občinskega organa. 
 

Vzroki za dvig cene ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV: 
1. Skladno z uredbo se ekološka renta ne prikazuje ločeno, ampak je sestavni del cene. 

Ekološka renta (odškodnina) v višini cca.138.000 € je sestavni del fiksnega dela cene 
zbiranja komunalnih odpadkov. 

2. Odhodki financiranja in stroški monitoringov na javni infrastrukturi so vključeni v 
fiksni del cene zbiranja komunalnih odpadkov v višini cca. 162.000 € (priloga 
specifikacija stroškov). 

3. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov temelji na stroških in količinah iz leta 
2013, ob upoštevani racionalizaciji stroškov za leto 2014.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                           Direktor: 
          Štefan Šumah 
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Priloga specifikacije odhodkov financiranja in monitoringov za leto 2014 

A. Obratovalni stroški 
 

  Postavka Leto 2014 
Stroški materiala   

Drugi material 700,00 € 
Elektricna energija 1.715,00 € 
Pisarniški material 33,00 € 

    
Stroški storitev   

Analiza vzorcev, monitoring   
 monitoring podzemnih vod 12.450,00 € 

monitoring izcedne vode,  padavinske vode,odpadne vode iz 
lovilca in poročilo, emisije plinov in poročilo 17.100,00 € 

monitoring površinskih vod (ocenjeno po informaciji Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano 30.000,00 € 

Odst.kom.odplak-čistilna naprava 40.000,00 € 
Pogodbe o delu in prispevki   

Stroški investicij javne infrastrukture   
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 7.100,00 € 

Telefonski stroški   
Zdravstveni pregledi, cepljenja   

Stroški dela   
Plače - redno in ostali stroški dela (prispevki, prehrana, prevoz) 5.000,00 € 

    
Drugi stroški 4.000,00 € 
    
Skupaj 114.098,00 € 

  
  
  B. Odhodki financiranja Leto 2014 

  
  Letna vrednost 18.028,67     
    
Skupaj 18.028,67 

  SKUPAJ A+B 132.126,67 
 


