Ravnanje z odpadki

Storitev GJS

Potrjena cena
brez DDV
z 9,5% DDV

3.
3.1
3.1.1
3.1.2

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
zbiranje komunalnih odpadkov*, ki vključuje
0,0023
cena javne infrastrukture
cena storitve
0,1391

4.
4.1
4.1.1
4.1.2

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje
cena javne infrastrukture
cena storitve
-

5
5.1
5.1.1
5.1.2

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje
cena javne infrastrukture
cena storitve
0,1222
0,1338

0,0025
0,1523

-

Subvencija
z 9,5% DDV
brez DDV

Zaračunana cena
z 9,5% DDV
brez DDV

0,0609

0,0556

-

-

-

-

0,0023
0,0835

-

% subvencije

0,0025
0,0914

-

0,1222

0,1338

0%
40%

0%
0%

0%
0%

Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l.RS št. 87 in 109/2012
Cena javne infrastrukture in storitve ter višina subvencije je bila potrjena na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Kostel objavljena v Uradnem glasilu Občine Kostel št. 6 2015, veljavna od 1.10.2015
Zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje ceno javne infrastrukture in ceno storitve v Občini Kostel ni na voljo (uporabniki izvajajo lastno kompostiranje)

Marko KLJUN
Direktor
Kočevje, 1.10.2015

Način zaračunavanja pri ravnanju z odpadki
GOSPODINJSTVA
Brez zabojnikov za biološki odpad

−

−

−
−
−

−

−

odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo, …) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem
centru Mozelj, razen oddaja gradbenih odpadkov nad 1.500kg na osebo letno in azbesta, so vključeni
v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
na fizično osebo v gospodinjstvu (občana) se mesečno obračuna 100 litrov zbranih mešanih
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) sorazmerno s težo (16,8400 kg, pretvornik potrjen z
Elaboratom),
za od 1 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l
zabojnik za embalažo, za več kot 7 oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo,
na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine
upoštevajo pri mesečnem obračunu,
za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, se za stavbo določi tolikšno
velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med
enim in drugim praznjenjem,
razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za
MKO proti zabojnikom za embalažo lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO : embalaža = 1 : 2)
(Primer: MKO : embalaža = 1 : 2 = 0,5 je sprejemljivo; MKO : embalaža = 1 : 3 = 0,33 je nesprejemljivo)

v kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je
dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo
uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za
MKO.

GOSPODARSTVO
−

−
−
−
−

−

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost posode, da
lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim
praznjenjem,
odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v
ceni ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
pravne osebe, ki presegajo minimalne mesečno predpisane količine zbranih ločenih frakcij odpadkov,
si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije,
minimalne mesečno predpisane količine za individualni odvoz so: papir 120 l, steklo 120 l,
razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za
MKO proti zabojnikom za embalažo, papir ali steklo, lahko doseže najmanj naslednje razmerje:
mešani komunalni odpadki : embalaža : papir : steklo = 30 : 60 : 20 : 10
v kolikor uporabnik preseže razmerje med nameščenimi zabojniki za MKO in ostalimi frakcijami, si je
dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO vsaj do vzpostavitve razmerja MKO : embalaža :
papir : steklo = 30 : 60 : 20 : 10. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo
obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.

PRESEGANJE PREDVIDENIH KOLIČIN
Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino
zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje posode. Za preseženo
prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni
bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.

A.
B.
A./B.

Predvidena količina zbranih odpadkov 4.300.000,00 kg
Predviden inštaliran volumen zabojnikov
25.528.621 l
Preračunana specifična teža zbranih odpadkov
0,1684 kg/l

Cenik
komunalnih
storitev v
občini Kostel

