PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom je določen način obračunavanja cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov in zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki se obračunavajo uporabnikom storitev
javne službe na območju občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.
Storitve, navedene v prejšnjem odstavku, se obravnavajo kot skupno oskrbovalno
območje občin, pri katerih opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki isti
izvajalec, to je Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. (v nadaljevanju:
izvajalec), zaradi česar se pri obračunu storitev uporabljajo enotni količinski pavšali
(normativi) in cene storitev za uporabnike z območja občin: Borovnica, Log Dragomer in Vrhnika.
Podlage za obračun storitev ravnanja z odpadki so določene za vse kategorije
izvirnih povzročiteljev oziroma uporabnikov storitev javne službe iz 2. člena tega
pravilnika.
V tem pravilniku so upoštevana določila Odloka o ravnanju z odpadki v Občinah
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (v nadaljevanju: Odlok) ter merila iz
Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik).
2. člen
(Izvirni povzročitelji oziroma uporabniki storitev javne službe)
Izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov oziroma uporabniki storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: uporabniki) so:
-

uporabniki stavb, v katerih lahko stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;
uporabniki stavb, v katerih ni stalno prijavljenih oseb (počitniške hiše in
stanovanja;
drugi uporabniki (vsi ostali uporabniki, razen uporabnikov iz prve in druge alineje).

Vsi uporabniki so dolžni to storitev tudi plačevati.
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Izvajalec uporabnikom obračunava vsa ravnanja s komunalnimi odpadki, kot to
določata Odlok in Tehnični pravilnik.
3. člen
(Cena za ravnanje z odpadki)
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena v skladu z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja1 (v nadaljevanju: Uredba). Le-ta določa metodologijo za
oblikovanje cen storitev treh občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja s
področja ravnanja z odpadki, in sicer:
1. Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
- ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
- ločeno zbrane odpadne embalaže,
- biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
- mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. Odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je
sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne
službe. Cene so na računu prikazane ločeno, in sicer:
-

cena storitve iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prvega odstavka 22. člena
Uredbe,
cena storitve iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe (bio),
cena storitve iz 2. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe (obdelava),
cena storitve iz 3. točke prvega odstavka 22. člena Uredbe (odlaganje).

Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne storitve v skladu z veljavnimi
predpisi in metodologijo določanja cen komunalnih storitev. Enota storitve je količina
(kg) oziroma prostornina (l) komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo uporabniki.
Veljavni predpisi še vedno dopuščajo diferencirane cene, kakor tudi njihovo
subvencioniranje.
Višino subvencije in skupine uporabnikov, ki se jim cena subvencionira, mora
posamezna občina določiti s sklepom. Subvencija se lahko določi za različne skupine
uporabnikov, npr.: za vsa gospodinjstva, za družine z več kot tremi nepreskrbljenimi
otroki… Izvajalec občini mesečno izstavi račun za subvencionirani del cene.
Cene storitev izvajalca za ravnanje z nekomunalnimi odpadki niso predmet javne
službe in jih določa pristojni organ izvajalca.
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Ur. l. RS 87/2012 in naprej.
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Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov se
uporabnikom storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki obračunava po
predpisu, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih.
Davek na dodano vrednost se obračuna po veljavnih predpisih.
Ravnanje s komunalnimi odpadki se obračunava posameznim uporabnikom
mesečno na podlagi potrjenih cen.
4. člen
(Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
vključno z ločeno zbranimi frakcijami, obdelavo odpadkov, prevozom in
odstranjevanjem ostanka MKO ter ravnanjem z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Cena storitev javnih služb krije stroške izvajanja naslednjih storitev:
1. Zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov od uporabnikov, ki
obsega:
- zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov;
- zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij iz zbirnih centrov in iz zbiralnic oziroma
ekoloških otokov;
- zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov;
- zbiranje in prevoz nevarnih gospodinjskih odpadkov;
- zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov;
- delovanje zbirnih centrov;
- nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje in prevoz odpadkov;
- morebitne druge predpisane storitve.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ki obsega:
- ročno in/ali strojno sortiranje/izločanje frakcij iz MKO ter pripravo pred predajo
v nadaljnje ravnanje;
- razstavljanje kosovnih odpadkov in pripravo za predajo v nadaljnje ravnanje;
- prevoz MKO po predpisu, ki ureja obdelavo in odlaganje odpadkov;
- obdelavo komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki
obsega:
- prevoz mešanih komunalnih odpadkov na pogodbeno odlagališče ali k
pogodbenemu prevzemniku;
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
4. Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom, ki obsega:
- zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov;
- ročno in/ali strojno izločanje nedovoljenih frakcij odpadkov pred predajo v
nadaljnje ravnanje in predelavo, vključno s pripravo za prevoz;
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5.
6.
7.
8.

prevoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada;
oddajo zbiralcu ali predelovalcu v predelavo.
Cena za uporabo infrastrukture.
Vodenje evidenc.
Analitične obdelave podatkov.
Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitev.
II. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV
5. člen
(Obračun storitev ravnanja z odpadki iz gospodinjstev)

Pri mesečnem obračunu storitev ravnanja z odpadki iz gospodinjstev se upošteva
najmanj 30 litrov/osebo pri posameznem uporabniku izraženo v kg in z
upoštevanjem pogostosti odvoza zabojnika, kot to določa Tehnični pravilnik.
Pri mesečnem obračunu storitev ravnanja z odpadki za posamezno počitniško hišo
ali stanovanje, ki se uporablja kot počitniško stanovanje, je obračun storitev enak kot
je zapisano v prejšnjem odstavku, s tem, da se upoštevata dve osebi in pogostost
odvoza zabojnika, kot to določa Tehnični pravilnik.
Mesečno količino povzročenih komunalnih odpadkov na uporabnika (osebo),
izraženo v kg, izračunamo po naslednji formuli:

IMK - izračunana mesečna količina odpadkov na uporabnika (osebo) – izražena v kg
NDP - najmanjša določena prostornina (30 litrov)
PMP - prerazporeditev mase na prostornino
PO - pogostost odvoza zabojnika
Izračunano mesečno količino odpadkov na uporabnika (osebo) izvajalec izračuna
enkrat letno glede na vrsto storitve (IMK). Pri tem upošteva izračunano
prerazporeditveno maso na prostornino (PMP) glede na vrsto storitve in pogostost
odvoza zabojnika glede na Tehnični pravilnik in vrsto storitve.
Uporabniki (gospodinjstva) lahko na Zbirnem centru brezplačno oddajo do 3500 kg
gradbenih odpadkov na leto. Količino, ki presega 3500 kg, izvajalec zaračuna
uporabniku v skladu z veljavnim cenikom.
Uporabniki (gospodinjstva) lahko na Zbirnem centru oddajo tudi azbestne odpadke.
Privzeto količino izvajalec uporabniku zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
Če izvajalec organizira kakršnokoli občasno zbiranje, kot na primer Akcija Koko, se
uporabnikom, ki sodelujejo v občasnem zbiranju, pri mesečnem strošku priznajo
določene ugodnosti.
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6. člen
(Obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov)
Pri mesečnem obračunu storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za
uporabnika (osebo), upoštevamo naslednje postavke:
-

ceno za uporabo javne infrastrukture in ceno za izvajanje storitve;
izračunano mesečno količino odpadkov za uporabnika (osebo), ki je izražena v
kg.

Mesečni obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za
uporabnika (osebo) izračunamo po naslednji formuli:
MoZ = (Cinf + LCstoritev) x IMK
MoZ - mesečni obračun zbiranja odpadkov na uporabnika
Cinf - cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev - lastna cena izvajanja storitve
IMK - izračunana mesečna količina odpadkov na uporabnika (osebo)
7. člen
(Obračun obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov)
Pri mesečnem obračunu storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za
uporabnika (osebo), upoštevamo naslednje postavke:
-

ceno za izvajanje storitev (vključno s stroški javne infrastrukture),
izračunano mesečno količino odpadkov za uporabnika (osebo), ki je izražena v
kg

Mesečni obračun storitev obdelave odpadkov za uporabnika (osebo) izračunamo po
naslednji formuli:
Mo obdelave = Cstoritev x IMK
Mo obdelave - mesečni obračun obdelave odpadkov na uporabnika
Cstoritev - cena izvajanja storitve
IMK - izračunana mesečna količina na uporabnika
8. člen
(Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov)
Pri mesečnem obračunu storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za uporabnika (osebo), upoštevamo naslednje postavke:
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-

ceno za izvajanje storitev (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega
jamstva in okoljsko dajatvijo);
izračunano mesečno količino odpadkov za uporabnika (osebo), ki je izražena v
kg.

Mesečni obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov
izračunamo po naslednji formuli:
Mo odlaganja = Cstoritev x IMK
Mo odlaganja - mesečni obračun odlaganja odpadkov na uporabnika
Cstoritev - cena izvajanja storitve
IMK - izračunana mesečna količina na uporabnika
9. člen
(Obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom)
Pri mesečnem obračunu ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom za uporabnika (osebo), upoštevamo naslednje postavke:
-

ceno za uporabo javne infrastrukture in ceno za izvajanje storitve;
izračunano mesečno količino odpadkov za uporabnika (osebo), ki je izražena v
kg.

Mesečni obračun storitev ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom izračunamo po naslednji formuli:
Mo organski = (Cinf + Cstoritev) x IMK
Mo organski - mesečni obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom
Cinf - cena za uporabo infrastrukture
Cstoritev - cena izvajanja storitve
IMK - izračunana mesečna količina na uporabnika
Uporabniki lahko v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, sami poskrbijo za predelavo biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (z lastnim
kompostiranjem).
Uporabnikom, ki imajo na območju individualne poselitve kompostnik in biološke
odpadke kompostirajo v skladu s predpisi, storitev ravnanja s temi odpadki ne
zaračunavamo. Uporabniki, ki kompostirajo, morajo izvajalca o tem pisno obvestiti.
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10. člen
(Občasno povečanje količin odpadkov)
Za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se na zahtevo uporabnikov izvajajo
zunaj rednega programa (večja pogostost odvoza, drugačni termini odvoza), lahko
izvajalec zaračuna uporabniku dejanske stroške ravnanja s komunalnimi odpadki.
Če nastanejo pri uporabniku večje količine komunalnih odpadkov, lahko ta pri
izvajalcu naroči dostavo in odvoz zabojnika večje prostornine pisno ali po telefonu in
to storitev dodatno plača. Izvajalec pri tem zaračuna uporabniku dejanske stroške
opravljene storitve po veljavnem ceniku.

III. OBRAČUN STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI ZA DRUGE UPORABNIKE
11. člen
(Obračun storitve ravnanja z odpadki za druge uporabnike)
V kolikor izvajalec ne izvaja tehtanja odpadkov drugim uporabnikom javne službe pri
individualnem praznjenju zabojnikov za odpadke, se količina odpeljanih odpadkov v
kg ugotavlja kot zmnožek:
-

prostornine posameznega zabojnika za odpadke izražene v litrih,
prerazporeditve mase na prostornino za MKO in biološko razgradljive odpadke,
pogostosti odvoza zabojnika.

Cena je izražena v kg.
Pri določitvi prostornine zabojnika se upoštevajo merila iz Tehničnega pravilnika.
Mesečno količino odpadkov za druge uporabnike izračunamo po naslednji formuli:

IMKD - izračunana mesečna količina odpadkov za druge uporabnike
PZ - prostornina zabojnika
PMP - prerazporeditev mase na prostornino
PO - pogostost odvoza zabojnika
12. člen
(Obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov)
Pri mesečnem obračunu storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
upoštevamo naslednje postavke:
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-

ceno za uporabo javne infrastrukture in ceno za izvajanje storitve;
izračunano mesečno količino odpadkov za druge uporabnike.

Mesečni obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za druge
uporabnike pripravimo po naslednji formuli:
Mo zbiranja = (Cinf + LCstoritev) x IMKD
Mo zbiranja - mesečni obračun zbiranja odpadkov za druge uporabnike
Cinf - cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev - lastna cena izvajanja storitve
IMKD - izračunana mesečna količina odpadkov za druge uporabnike
13. člen
(Obračun obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov)
Pri mesečnem obračunu storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
upoštevamo naslednje postavke:
-

ceno za izvajanje storitev (vključno s stroški javne infrastrukture),
izračunano mesečno količino odpadkov za druge uporabnike.

Mesečni obračun storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov izračunamo
po naslednji formuli:
Mo obdelave = Cstoritev x IMKD
Mo obdelave - mesečni obračun obdelave odpadkov za druge uporabnike
Cstoritev - cena izvajanja storitev
IMKD - izračunana mesečna količina odpadkov za druge uporabnike
14. člen
(Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov)
Pri mesečnem obračunu storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, upoštevamo naslednje postavke:
-

ceno za izvajanje storitev (vključno s stroški javne infrastrukture, finančnega
jamstva in okoljsko dajatvijo);
izračunano mesečno količino odpadkov za druge uporabnike.

Mesečni obračun storitev odlaganja ostankov predelave
komunalnih odpadkov izračunamo po naslednji formuli:
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ali odstranjevanja

Mo odlaganja = Cstoritev x IMKD
Mo odlaganja - mesečni obračun odlaganja odpadkov za druge uporabnike
Cstoritev - cena izvajanja storitev
IMKD - izračunana mesečna količina odpadkov za druge uporabnike
15. člen
(Obračun ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim
vrtnim odpadom)
Pri mesečnem obračunu storitev ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom, upoštevamo naslednje postavke:
-

ceno za uporabo javne infrastrukture in ceno za izvajanje storitev;
izračunano mesečno količino odpadkov za druge uporabnike.

Mesečni obračun storitev ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom za druge uporabnike izračunamo po naslednji formuli:
Mo organski = (Cinf + LCstoritev) x IMKD
Mo organski - mesečni strošek ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom za druge uporabnike
Cinf - cena za uporabo infrastrukture
LCstoritev - lastna cena izvajanja storitev
IMKD - izračunana mesečna količina odpadkov za druge uporabnike
V. POTRDITEV CEN RAVNANJA Z ODPADKI
16. člen
Obračun storitev ravnanja z odpadki je določen s tarifnimi postavkami za posamezne
elemente cene na podlagi tega pravilnika in Uredbe.
Višino cene za posamezne storitve ravnanja z odpadki predlaga izvajalec javne
službe, sprejmejo oziroma potrdijo pa jo občinski sveti občin Borovnica, Log Dragomer in Vrhnika.
Izvajalec uveljavi nove cene z obračunskim mesecem, ki sledi mesecu, v katerem so
občinski sveti nove cene potrdili.
VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravljajo pristojne nadzorne službe v
okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Pri opravljanju nadzora
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lahko izdajajo odločbe in odrejajo druge ukrepe, s katerimi se zagotavlja izvrševanje
določb tega pravilnika.
Sankcije za kršitelje pravilnika so navedene v Odloku o ravnanju z odpadki v Občinah
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer
in Vrhnika sprejme izvajalec na podlagi predhodno pridobljenega soglasja Skupnega
organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno podjetje
Vrhnika, d.o.o. in ga objavi na svoji spletni strani. Pravilnik vsebuje osnove za
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki so urejene z
Odlokom o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme uprava izvajalca.

Vrhnika, 27. 1. 2014

Direktorica
mag. Brigita Šen Kreže
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