
OBRAZTOZITEV PREDLAGANE SPREMEMBE CENE OBVEZNE OBEINSKE GOSPODARSKE JAVNE

STUZBE ZBIRANJA DOTOCENIH VRST KOMUNANIH ODPADKOV

Cena posamezne javne sluibe, kijo plaia uporabnik, je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:

1. cene iavne infrastrukture. ki vkljuduje stroike najema te infrastrukture, stroSke zavarovanja

infrastrukture, stroike odikodnin, finanina jamstva in odhodke financiranja,

2. cene ooravlia nia tontev i a vne lui be ki pa vkljufuje neposredne stroske materiala in storitev,s

neposredne stroike dela, druge neposredne stroSke, sploSne (posredne) proizva.ialne stroike, sploine
nabavno-prodajne stroike, sploine upravne stro!ke, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev
javne sluibe, neposredne stroike prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih

sluib varstva okolja (Ur.l. RS, it. 87/2012) mora ceno storitve posamezne javne sluibe predlagati

izvajalec z elaboratom. Elaborat izvajalec pripravi enkrat letno. V kolikor razlika med potrjeno in
obraiunsko ceno glede na de.jansko kolitino opravljenih storitev v preteklem obratunskem obdobju
presega 10 % od potrjene cene, je izvajalec dolZan poslati elaborat pristojnemu obainskemu organu, ki

mora zadeti postopek potrjevanja cen (5. dlen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja). V kolikor je razlika manj5a od 10 % med

obradunsko in potrjeno ceno, pa izvajalec lahko pristopi k spremembi cene, ni pa to obvezno.

Predlog za spremembo cene gospodarske javne sluibe Zbiranja dolotenih vrst komunalnih odpadkov
je podan iz razloga prifakovanega negativnega poslovnega izida v letoinjem letu, ki bi bil ob polletnem

trendu stroikov in prihodkov veaji od preteklega leta, ko je znaial -722.273 EUR. UpoStevati pa je

potrebno tudi dejstvo, da se cena zbiranja ni spremenila od f1.2074, kljub temu, da samo stopnja
inflacije od januarja 2014 do junija 2079 znaia 5,9 %.

Cena Zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov vkljuduje poleg rednega odvoza tudi stroike
obratovanja in vzdrievanja vseh zbirnih centrov in ekoloSkih otokov v obfinah, kjer Simbio izvaja

obravnavano gospodarsko javno sluibo. Uporaba zbirnih centrov in ekoloskih otokov je namrea

dostopna vsem prebivalcem, stroiki povezani s tem pa so kalkulativni element cene zbiranja.

V spodnji tabeli so prikazani odvozi iz posameznih zbirnih centrov. Vidimo lahko, da je povsod zaznan

trend naraitanja odvozov, kar je pozitivno z vidika osveidenosti ljudi, da pravilno oddajo posamezne

vrste odpadkov, po drugi strani pa so s tem povezani visji strolki.
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Dejstvo, da so se ljudje navadili >uporabljati( zbirne centre, so prepoznale tudi posamezne obdine.

Zato se je ponekod tudi izrazila ielja po daljiem obratovalnem dasu posameznega zbirnega centra in

po veiji pogostosti odprtja le-tega. Navedeno je imelo za posledico zaposlitve doloaenega itevila ljudi

na to delovno mesto. Manko delavcev smo sprva reievali z notranjimi prerazporeditvami. Ko pa smo

presegli razpoloiljive kadre, pa se je pokazala potreba po zaposlitvi novih delavcev.

Tako je bilo na Zbiranju doloienih vrst komunalnih odpadkov konec leta 2017 zaposlenih 89, konec

leta 2018 92, na dan 30.5.2019 pa 93 ljudi.

Simbio, d.o.o., je pripravil predlog nove cene za storitve zbiranja odpadkov. Sprememba je razvidna v

spodnji ta beli.

predlagane cene v eur/kg
brez ddv

veljavne cene v eur/kg
brez ddv

zbiranje doloaenih vrst komunalnih odpadkov-inf 0,00164 0,00092

zbiranje doloaenih vrst komunalnih odpadkov-storitve o,t7 404 0,13424

zbiranje doloaenih vrst komunalnih odpadkov-sKUPA, 0,17558 0,13516

lzvajalec mora skladno s 5. odstavkom 23. dlena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev

obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluib varstva okolja razdeliti maso zbranih komunalnih

odpadkov na uporabnike, glede na prostornino zabojnikov za meSane komunalne odpadke in

pogostost odvozov tega zabojnikov. Zaradi spremembe, tako kolidin zbranih komunalnih odpadkov,

kot tudi skupnih volumnov, v katerih se ti odpadki zbirajo, je priSlo do spremembe kolidnika, ki

porazdeli zbrane kilograme odpadkov na posamezni volumen pri uporabnikih. Tako se obstojeii

kolidnik 0,20048 zniia na 0,17209. Enak kolidnik se uporablja za vse tri gospodarske javne sluibe.

Kljub povi5anju cene gospodarske javne slu)be Zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov se zaradi

spremembe koliinika, skupni znesek na poloinici za uporabnika nekoliko zniia.

Navedena predlagana sprememba cen se na poloinici uporabnika odraia sledede:

poloinica 1201 zabojnik skupaj sedaj skupaj predlog

zbira n.ie 6,50325 7 ,25594

obdelava 4,787 47 3,59441,

odlaganje 1,r7477 t,00182

SKUPAJ 11,46442 11,85814

poloinica 2401 zabojnik skupaj sedaj skupaj predlog

zbiranje 13,00650 14,51180

obdelava 8,37 493 7,18883

odlaganje 2,3482! 2,01565

SKUPAJ 23,72965 23,71628

Predlagana cena se zaEne uporabljati s 1.11.2019.



V Posodbi o ooslovne m naiemu infrastrukture so se vse podpisnice zavezale, da morajo cene storitev
posamezne gospodarske javne sluibe pokrivati vse upravidene stroike, vkl.iuEno s polno najemnino

(21. dlen).

Ta tlen najemne pogodbe tudi doloda, da v kolikor cene iz katerega koli razloga ne bi bile potrjene v

zadostni viSini, so jih najemodajalke doline subvencionirati. Pri tem pa so doline subvencionirati ceno

tiste najemodajalke (obtine), ki ne zagotovijo sprejema zadostnih cen in najvei do vi5ine, kijo dolodajo

pravila o metodologi.ii za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih sluZb.

Poleg tega tudi Odlok o koncesiii za opravlianie lokalne pospodarske iavne sluibe zbirania in prevoza

komunalnih odpad v oosamezni obaini v 23. flenu navaja dolinosti koncedenta (obtine), med

katerimi je tudi dolinost, da Dzagotavlja takino viSino pladil in ceno storitev, da je ob normalnem

poslovanju mo:no zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrievanje objektov, naprav in

opreme koncesije, da se lahko, ob upoStevanju iasovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova

vrednost(.


