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OBCINSKEMU SVETU

ZADEVA: Sprememba

cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih

javnih sluZb varstva

okolja

l.

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe
obdelave dolodenih vrst komunalnih odpadkov
ObrazloZitev:
Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Ur.l. RS, 5t. 87 /2012) mora ceno storitve posamezne
javne sluZbe predlagati izvajalec z elaboratom. Elaborat izvajalec pripravi enkrat letno. V kolikor
razlika med potrjeno in obradunsko ceno glede na dejansko kolidino opravljenih storitev preteklem
obradunskem obdobju presega 10% od potrjene cene, mora izvajalec elaborat poslati pristojnemu
obdinskemu organu, ki mora zadeti postopek potrjevanja cen (6. ilen Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja). Zaradi
navedenega je podan predlog za spremembo cene gospodarske javne sluZbe Odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Adl

Ad2 Sprememba cene gospodarske javne sluZbe Obdelave dolodenih vrst komunalnih odpadkov
paje predlagana zaradi vkljuditve nove investicije v cen. Gre za investicijo >Tehnolo5ka reSitev
biostabilizacije<, kije zna5ala 2.840.837 EUR inje trenutno v poskusnern obratovanju. Le-to se
zakljudi julija 2016 in takat bo izstavljena 5e kondna situacija. Uredba o odlaganju odpadkov na
odlagaliSdih (Ur.l. RS 6112011) je namred zaostrila kriterije za odlaganje odpadkov po obdelavi v
mehansko bioloSki obdelavi odpadkov. Uredba, ki je bila sprejeta ko je MBO Ze obratoval, je
dolodila mejne vrednosti parametrov AT4. Za doseganje teh parametrov j e bilo potrebno pristopiti
k investiciji in zagotoviti dodatne kapacitete za biostabilizacijo.
Cena zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov ostaja nespremenjena.

Obdinskemu svetu predlagam, da po obravnavi sprejme naslednje predloge sklepov:

Ad.

l

PREDLOG SKLEPA:
Cena gospodarske javne sluibe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov je 0,06972EUR/kg, od tega jer
- cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
- cena storitve 0,03948 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje

predelave

ali odstranjevanja

PREDLOG SKLEPA

Obstojeda cena odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov zna5a
0,05194 EUR&g. Predlagana cena znaia 0,069728UR /kg, kar predst avlja 34o/o povi5anje.

Ad.2 PREDLOG SKLEPA:
Cena gospodarske javne sluZbe obdelave doloienih vrst komunalnih odpadkov je
0,08703 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
- cena storitve 0,06lll EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.
Cena gospodarske javne sluine obdelave biorazgradljivih odpadkov je 0,08613EUR/kg, od
tega je:
- cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg
- cena storitve 0,03542 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.
Obstojeda cena obdelave dolodenih vrst komunalnih odpadkov ( mehansko bioloSka obdelava)
zna5a 0,07843 EUR4<g. ie primerjamo s predlagano ceno, pomeni predlog 10,96% poviSanje cene
za opravljeno storitev. Obstojeda cena obdelave biolo5ko razgradljivih odpadkov pa zna5a

0,07481 EUR/kg. Predlog nove cene je 0,08613 EUR/kg, kar pomeni I 5,14% povi3anje tovrstne
storitve.
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Priloge:
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
- Elaborat o oblikovanju cen izvaj anja storitev obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe
obdelave dolodenih vrst komunalnih odpadkov
- obrazloZitev predlagane spremembe cen obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb
varstva okolja

