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ZADEVA: Predlog spremembe cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov -  POPRAVEK OBRAZLOŽITVE

1. PRAVNA PODLAGA

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/2022),
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,109/12, 76/17, 78/19)

2. OCENA STANJA

Izvajanje javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne 
občine Kranj in občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur v letu 2021 ne glede na izvedene ukrepe 
racionalizacije beleži izgubo v višini 290.583 EUR.

Največji stroški, ki so vplivali na negativen rezultat so:
stroški dela, najema delovne sile (uskladitev minimalne plače v letu 2021; uskladitev ostalih plačnih
razmerij),
stroški prevzemov različnih vrst odpadkov, 
stroški pogonskih goriv.

Izvedeni ukrepi racionalizacije: 
pretovor bioloških odpadkov,
umik zabojnikov za mešano komunalno embalažo z uličnih zbiralnic, 
notranja reorganizacija nekaterih procesov (praznjenje uličnih zbiralnic).

Tudi za leto 2022 je poslovni načrt predvideval izgubo v dejavnosti ravnanja z odpadki v višini 319.170 EUR, 
ki naj bi jo podjetje pokrilo z notranjimi rezervami, vendar je v prvem četrtletju 2022 prišlo do dodatnega 
povišanja stroškov na ravni podjetja krepko nad ocenami in pričakovanji, in sicer:

podražitev električne energije za 3,5-kratnik oziroma dodatnih 320.000 EUR stroškov v letošnjem letu, 
dodatna rast cen pogonskih goriv in plina oziroma dodatnih 160.000 EUR stroškov v letošnjem letu, 
podražitev različnih materialov (vodovod) oziroma dodatnih 100.000 EUR stroškov v letošnjem letu.

http://www.kranj.si


Dodaten vpliv na stroške ravnanja z biološkimi odpadki predstavlja dvig cene prevzema z dosedanjih 62,50 
EUR/t na 125 EUR/t, torej natanko za 2-krat.

Po trenutni oceni bodo v letošnjem letu vseeno nekoliko nižji stroški dela na račun racionalizacije v Skupnih 
službah in končno upada cen za prevzemanje odpadnega blata s čistilne naprave v drugi polovici leta.

Te nove okoliščine so razlog, da je pod črto trenutno ocenjena izguba v podjetju skoraj 300.000 EUR za 
letošnje leto.
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3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Neposrednih posledic za proračun občine ni.

Vpliv spremembe cen na mesečne izdatke uporabnikov je prikazan v spodnjih tabelah.

TABELA 1:
4 člansko gospodinjstvo i  odvozom MKO na 3 tedne 

Z BIOLOŠKIM ZABOJNIKOM

po obstoječih 
cenah

nove cene in nova sodila
s cenovnim in 

količinskim 
poračunom

s cenovnim 
poračunom

po novih rednih 
cenah

od 2017 dalje 1.7.-31.12.2022 1.1.-30.6.2023 od 1.7.2023 dalje

Zbiranje kom. odpadkov - storitev (4 osebe) 6,80 8,37 9,82 8,71

Zbiranje kom. odpadkov -  infra. (4 osebe) 0,58 0,18
Obdelava kom. odpadkov - storitev (801) 2,08
Obdelava kom. odpadkov - infrastruktura (801) 0,33
Odlaganje kom. odpadkov - storitev (801) 0,21
Odlaganje kom. odpadkov - Infrastruktura (801) 0,08
Zbiranje bioloških odp. - storitev (801) 10,86 1751 15,70

Skupaj izdatki v EUR z DDV 20,93 28,75 | 30,20 27,29

Vpliv spremembe cen MKO 1.16 2,62 1,51
podražitev / osebo /mesec 0,29 0,65 0,38
Vpliv spremembe cen BIO 6,65 4,84
podražitev / osebo /mesec 1,66 1,21

TABELA 2:
4-člansko gospodinjstvo z odvozom MKO na 3 tedne 
Z BIOLOŠKIM ZABOJNIKOM -  brez podražitve BIO

po obstoječih 
cenah

nove cene in nova sodila
s cenovnim in 

količinskim 
poračunom

s cenovnim 
poračunom

po novih rednih 
cenah

od 2017 dalje 1.7.-31.12.2022 1.1.-30.6.2023 od 1.7.2023 dalje

Zbiranje kom. odpadkov - storitev (4 osebe) 6,80 8,37 9,82 8,71

Zbiranje kom. odpadkov -  infra. (4 osebe) 0,58 0,18
Obdelava kom. odpadkov - storitev (801) 2,08
Obdelava kom. odpadkov - infrastruktura (801) 0,33
Odlaganje kom. odpadkov - storitev (801) 0,21
Odlaganje kom. odpadkov - Infrastruktura (801) 0,08
Zbiranje bioloških odp. - storitev (801) 10,86

Skupaj Izdatki v EUR z OOV 20,93 | 22,01 | 23,55 1 22,45

Vpliv spremembe cen MKO 1,16 2,62 1,51
podražitev / osebo /mesec 0,29 0,65 0,38

TABELA 3:
4-člansko gospodinjstvo z odvozom MKO na 3 tedne 

BREZ BIOLOŠKEGA ZABOJNIKA

po obstoječih 
cenah

nove cene in nova sodila
s cenovnim in 

količinskim 
poračunom

s cenovnim 
poračunom

po novih rednih 
cenah

od 2017 dalje 1.7.-31.12.2022 1.1.-30.6.2023 od 1.7.2023 dalje

Zbiranje kom. odpadkov - storitev (4 osebe) 6,80 8,37 9,82 8,71

Zbiranje kom. odpadkov -  infra. (4 osebe) 0,58 0,18
Obdelava kom. odpadkov - storitev (801) 2,08
Obdelava kom. odpadkov - infrastruktura (801) 0,33
Odlaganje kom. odpadkov - storitev (801) 0,21
Odlaganje kom. odpadkov - Infrastruktura (801) 0,08

Skupaj Izdatki v EUR z DDV 10.07 11,24 12,69 11,59

Vpliv spremembe cen MKO 1,16 2,62 1,51
podražitev / osebo /mesec 0,29 0,65 0,38
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PREGLED PRIMERLJIVIH OBČIN

Primerjava cen za storitev zbiranja in ceno infrastrukture zbiranja MKO in storitev BIO odpadkov po občinah

KRANJ JESENICE
ŠKOFJA
LOKA DOMŽALE BLED TRŽIČ CERKLJE

Povprečje/ 
primerjava v %

ZBIRANJE MKO
cena storitve na kg 0,1331 0,1224 0,1621 0,1559 0,1667 0,1501 0,0889 0,95
cena infrastrukture 
na kg 0,0027 0,0059 0,0021 0,0140 0,0062 0,0063 0,0059 0,44
ZBIRANJE BIO
cena storitve + inf. 
na kg 0,2581 0,2019 0,2182 0,1658 0,3578 0,2419 0,0901 1,18

V primerjavi z drugimi občinami ima Komunala Kranj v povprečju 5% nižjo ceno storitve zbiranja MKO (pri 
čemer je upoštevana že nova cena), 56% nižjo ceno infrastrukture, ter v povprečju 18% višjo ceno storitve 
zbiranja BIO odpadkov.

Svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednje

SKLEPE:

1. Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranje določenih 
vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Kranj in občin Jezersko, Naklo, Preddvor in 
Šenčur.

2. Potrdijo se cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov:
- cena storitve zbiranja: 0,1331 EUR/kg,
- cena storitve zbiranja s poračunom od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023: 0,15 EUR/kg,
- cena javne infrastrukture: 0,0027 EUR/kg.

3. Potrdijo se cene storitev zbiranja bioloških odpadkov:
- cena storitve: 0,2581 EUR/kg,
- cena s poračunom od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023:0,2878 EUR/kg.

4. Cene stopijo v veljavo 1. 7. 2022.

Matjaž Rakovec 
žu p a n ^  y

-  Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službezSiranjF^oiočenih vrst komunalnih 
odpadkov na območju Mestne občine Kranj in občinah Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur

4


