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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 30. člena Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov v občini Gornja
Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 22/99) in 20. člena
Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne
…….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v
občini Gornja Radgona, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Saubermacher Slovenija d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, predlagane z elaboratom iz prejšnjega člena
tega sklepa, in sicer:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Cena v EUR/kg

1. Zbiranje komunalnih odpadkov
(vsebuje zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbrane
embalaže, ločenih frakcij, kosovnih in nevarnih odpadkov)

0,16332

2. Zbiranje bioloških odpadkov
(vsebuje zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada)
V cene ni vključen 9,5 % DDV.

0,04363

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2014.
Številka: 354-1/2013-U105
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009,
48/2012 in 57/2012), so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja ravnanja z odpadki
naslednje:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki z naslednjimi izvajalci:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – družba Saubermacher Slovenija d.o.o.,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o. in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – Javno podjetje
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Glede na to, da je družba Saubermacher Slovenija d.o.o., na območju občine Gornja Radgona
izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
je Elaborat o oblikovanju cen pripravljen za navedeno javno službo in sicer v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Občine morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to Uredbo najpozneje v petnajstih
mesecih po uveljavitvi te Uredbe, torej do konca marca 2014.
Elaborat in oblikovanje cen za uporabnike
Ceno storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javne službe),
predlaga izvajalec javnih služb z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb (v
nadaljnjem besedilu: Elaborat), ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Izvajalec Elaborat pripravi enkrat letno, mora pa ga pripraviti takoj in ga poslati pristojnemu
občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika med potrjeno ceno in
obračunsko ceno, glede na količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega
deset odstotkov od potrjene cene.
Cene storitev javnih služb za uporabnike se oblikujejo, kot predračunske cene, na podlagi
predračunskih količin opravljenega dela (izraženo v kg) in predračunskih stroškov za prihodnje
obračunsko obdobje (v EUR).
Cena storitev javnih služb se bo uporabnikom v občini Gornja Radgona oblikovala in zaračunavala v
obliki akontacij, sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in
pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se bo najmanj enkrat letno razdelila masa v zadnjem
obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno
opravljenih storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev
v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za
naslednje obračunsko obdobje.
V skladu z Uredbo o oblikovanju cen se cene oblikujejo ločeno za določene vrste komunalnih
odpadkov (razen za biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odpad) ter ločeno za biološko
razgradljive odpadke in zeleni vrstni odpad.
Oblikovanje trenutno uporabljenih cen
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Gornja
Radgona, ki so vključevale vse storitve (zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov) in jih je
zaračunavala družba Saubermacher Slovenija d.o.o., so bile oblikovane v letu 2007, uporabljale pa so
se od 01. 06. 2007.
Z dnem 01. 02. 2010, je obdelavo in odlaganje odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki v Puconcih
od družbe Saubermacher-Komunala d.o.o., prevzelo Javno podjetje CERO Puconci d.o.o., zato so se
veljavne cene razdelile po posameznih javnih službah, sama cena za zbiranje komunalnih odpadkov
pa je ostala nespremenjena vse do danes.
Izhodišča za oblikovanje cen za leto 2014
Pri pripravi Elaborata o oblikovanju cen smo izhajali iz naslednjih osnov :
- upoštevanje določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen,
- upoštevanje novega standarda zbiranja komunalnih odpadkov, na podlagi dogovora z Občino
Gornja Radgona,
- upoštevanje količin odpadkov iz leta 2012 in delnih podatkov iz leta 2013 (za določitev
predračunske količine opravljenega dela)
- upoštevanje stroškov kalkulativnih elementov za oblikovanje cen,
- predračunsko obdobje je obdobje od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.
Cene za uporabnike
Cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ravnanja s komunalnimi
odpadki se bodo zaračunavale kot akontacija cen oz. tarifnih postavk. Najmanj enkrat letno bo
opravljen poračun, na podlagi primerjave med predračunskimi in obračunskimi količinami
komunalnih odpadkov ter predračunskim volumnom izpraznjenih posod in vrečk za mešane
komunalne odpadke, ob upoštevanju predračunskih in obračunskih stroškov.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da je cena za uporabnika odvisna od volumna
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza (ko gre za komunalne odpadke, razen
biološko razgradljive odpadke) ter volumna zabojnika za biološko razgradljive odpadke ter pogostost
odvoza, ko gre za biološko razgradljive odpadke. Iz navedenega izhaja, da je cena za obračunski liter
zabojnika enaka ne glede na njegov volumen (v preteklosti to pravilo ni veljalo – cena za volumen
zabojnika 240 l ni bila enkrat višja od zabojnika volumna 120 l).

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen, standarda zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov ter izhodiščnih podatkov, smo izračunali naslednje cene za :
- komunalne odpadke, brez biološko razgradljivih odpadkov :
Vrsta odpadka
Mešani komunalni odpadki
Mešana embalaža
Papir
Kosovni odpadki
Nevarni odpadki
Zbirni center
Vrečka 80 L
120 L – najem
120 L – lastna
CENE
240 L – najem
EUR/mesec
(brez DDV)
240 L – lastna
1100 L – najem
1100 L - lastna

Obstoječi sistem
26 krat letno
17 krat letno
1 krat letno
1 krat letno
NE
3,8674
7,4912
6,4438
13,2593
11,0560
62,0326
52,1010

Novi sistem
13 krat letno
13 krat letno
13 krat letno
1 krat letno
1 krat letno
DA
4,2933
6,4400
12,8800
59,0333

- biološko razgradljive odpadke :
Vrsta odpadka
Biološko razgradljivi odpadki
120 L – najem
CENE
120 L – lastna
EUR/mesec
240 L – najem
(brez DDV)
240 L - lastna

Obstoječi sistem
43 krat letno
3,2757
2,2283
6,4388
4,2355

Novi sistem
37 krat letno
3,7700
7,5400

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da Elaborat o oblikovanju cen
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona in cene storitev obravnava in sprejme sklep v
predloženi vsebini.

V Gornji Radgoni, december 2013

PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Saubermacher Slovenija d.o.o.

Priloga:
- Elaborat

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

