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ZADEVA: Predlog cen za biološke odpadke
PRAVNA PODLAGA
V začetku meseca junija 2010 je začela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010). Izvajalec javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov mora prednostno spodbujati povzročitelje odpadkov iz
gospodinjstva k hišnemu kompostiranju. V primerih, ko povzročitelj odpadkov iz
gospodinjstva nima možnosti ali ne želi hišno kompostirati, mu mora izvajalec javne službe
zagotoviti zbiranje odpadkov v zabojnikih.

OPIS NAČINA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
Stanovalci večstanovanjskih objektov bodo v sistem ločenega zbiranja in odvoza bioloških
odpadkov vključeni avtomatično, stanovalci individualnih objektov pa imajo možnost, da se
sami opredelijo, na kakšen način bodo ločevali svoje biološke odpadke.
Komunala Kranj je občanom Mestne občine Kranj naročene rjave zabojnike za zbiranje
bioloških odpadkov razdelila že skoraj povsod oziroma v skladu s terminskim planom
distribucije zabojnikov. Komunala Kranj je v skladu z Odlokom izvajalec javne službe,
zbiranja in odvoza odpadkov. Odvoz bioloških odpadkov poteka enkrat tedensko, v času
zimske sezone predvidoma 1x na 14 dni (kar se bo odrazilo tudi na izdatkih pri uporabnikih) z
obstoječimi smetarskimi vozili. Pranje zabojnikov se bo izvajalo periodično po potrebi,
spomladi najverjetneje na šest tednov, poleti na tri tedne in v jeseni zopet na šest tednov. V
zimskih mesecih bo pranje odvisno od jutranje temperature dneva odvoza.
Zbrane biološke odpadke Komunala Kranj trenutno oddaja družbi Koto. S podjetjem
Papirservis, ki je bil kot izvajalec odstranjevanja odpadkov izbran na podlagi javnega razpisa,
ima Komunala Kranj sklenjeno pogodbo o prevzemu in obdelavi bioloških odpadkov, ki jo bo
v kratkem začela izvajati oz. ko bo imel izvajalec urejeno dokumentacijo, logistiko in
prevozno opremo.
Biološke odpadke lahko občani v individualnih objektih odlagajo v 80, 120 ali 240 l
zabojnike. Zabojnike si gospodinjstva lahko delijo s sosedi in si na ta način znižajo stroške.
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Za večstanovanjske objekte je Komunala Kranj pripravila predloge količin in velikosti
zabojnikov in jih posredovala upravnikom in koordinatorjem v objektih. Predlogi temeljijo na
izračunih deleža biorazgradljivih odpadkov (25%) v vseh odloženih odpadkih, ugotovljenega
na podlagi sejalnih analiz. Predlagane prostornine zabojnikov se bodo v naslednjih mesecih še
prilagajale dejanskim potrebam uporabnikov.
ANALIZA NAROČIL ZABOJNIKOV PO NASELJIH
V marcu 2010 je Komunala Kranj vsem gospodinjstvom v individualnih objektih poslala
vprašalnike glede načina zbiranja bioloških odpadkov in obrazce za najem zabojnikov.
Vrnjenih vprašalnikov je bilo približno dve tretjini. Zabojnike za biološke odpadke je v
Mestni občini Kranj naročilo približno 30 % vseh uporabnikov iz individualnih objektov, od
teh jih kar nekaj zabojnike deli s sosedi. Število naročenih zabojnikov in vključenih
uporabnikov po podobmočjih na dan 7.6.2010 prikazuje naslednja tabela:
uporabniki
naročeni
storitev
bio
zbiranja bio
% od vseh
Podobmočje
odpadkov uporabnikov
zabojniki
1 - Žabnica, Bitnje, Gorenja Sava, Besnica
280
323
24,8
2 - Stražišče, Jošt
430
513
41,8
3 - Mavčiče, Orehek - Drulovka
244
294
23,5
4 - Čirče, Hrastje, Predoslje, Britof
377
444
30,4
5 - Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Kokrica,
Struževo
288
319
20,1
6 - Zlato polje, Vodovodni stolp, Center
271
347
34,7
7 - Primskovo, Bratov Smuk, Huje, Planina
302
407
34,6
SKUPAJ
2192
2647
29,4
IZRAČUN CENE
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 63/2009) je potrebno ločeno oblikovati
ceno za zbiranje in odvoz ter za obdelavo odpadkov. Ceno za zbiranje in odvoz bioloških
odpadkov na kilogram je določena na podlagi ocenjenih stroškov rednega odvoza v občini
(193.389 EUR/leto) in predvidenih količin zbranih bioloških odpadkov (3000 t/leto = 250
t/mesečno). Cena obdelave po pogodbi znaša 58 EUR/tono, cena prevoza od Zarice do
Grosuplja pa 13 EUR/tono.
Cena za uporabnika je oblikovana na liter na mesec. Predpostavlja se, da bo mesečno
obračunano 384.200 litrov.
Planirana cena zbiranja in prevoza bioloških odpadkov za Mestno občino Kranj znaša 0,042
EUR/liter/mesec ob enkrat tedenskem odvozu. V primeru odvoza na 14 dni se upošteva faktor
0,5.
Planirana cena obdelave oz. odstranjevanja bioloških odpadkov znaša 0,047 EUR/liter/mesec
ob enkrat tedenskem odvozu. V primeru odvoza na 14 dni se upošteva faktor 0,5.
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VPLIV CENE NA IZDATKE
Postavke, ki se bodo nanašale na obračun storitev ravnanja z biološkimi odpadki, bodo torej
obračunane takole:
Vrednost
v EUR z
količina DDV

Cena brez
DDV

POSTAVKE NA POLOŽNICI
zbiranje in prevoz bioloških
odpadkov
0,0420
odstranjevanje bioloških odpadkov 0,0470
najemnina bio zabojnika
0,38
SKUPAJ

EUR/liter 80,00
EUR/liter 80,00
EUR/kos 1,00

3,65
4,08
0,45
8,18

V primeru, da si gospodinjstvo deli zabojnik s sosedi, se skupni znesek sorazmerno porazdeli
med gospodinjstva, razen če stranke izrecno ne želijo delitve po drugačnih sporazumnih
deležih.

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednja
SKLEPA
1. Cena zbiranja in prevoza bioloških odpadkov znaša 0,042 EUR/liter/mesec. Cena velja
od 1.6.2010 dalje oz. od pridobitve pozitivnega strokovnega mnenja Ministrstva za
okolje in prostor.
2. Cena odstranjevanja bioloških odpadkov znaša 0,047 EUR/liter/mesec. Cena velja od
1.6.2010 dalje.
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