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1. POSLOVNO POROČILO  

1.1. Vrste odpadkov 

 
Količine odpadkov so se v preteklih letih povečevale, z lanskim letom so se zaradi 
svetovne gospodarske krize količine začele zmanjševati. V Sloveniji se letno zbere na 
prebivalca 437 kg odpadkov, kar pomeni manj, kot v preteklem letu. Po količini zbranih 
odpadkov se meri tudi razvitost posameznega območja. Komunalno podjetje Ormož 
d.o.o. opravlja storitve odvoza odpadkov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob 
Dravi, kjer znaša letna količina 152 kg odpadkov  na prebivalca na leto. Kljub manjši 
povprečni količini odpadkov na prebivalca je med mešanimi komunalnimi odpadki nujno 
potrebno zmanjševanje količin biorazgradljivih odpadkov, zato je potrebno le te dosledno 
ločevati na izvoru. Imetniki odpadkov moramo skrbeti za zmanjševanje količin odpadkov 
s povezovanjem proizvodnih in porabniških vzorcev ter navad, življenjskih navad, 
tehnoloških izboljšav, ekonomskih dejavnosti in ukrepov ter demografskih sprememb. 
 
V sklopu dejavnosti se izvajajo naslednje  aktivnosti: 
 

- zbiranje komunalnih odpadkov; 
- zbiranje ločenih frakcij; 
- zbiranje kosovnih odpadkov; 
- zbiranje nevarnih odpadkov; 
- izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov s 

sortiranjem. 
 
O odvozu odpadkov so občani treh občin obveščeni z urniki na hrbtni strani računa za 
komunalne storitve. V letnih programih v mesecu oktobru pripravimo za vsako občino 
programe ravnanja z odpadki za naslednje leto. V teh programih podrobno definiramo 
vse aktivnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki.  
 
Glede na vrsto odpadkov razlikujemo: 
 

• Mešane komunalne odpadke uporabniki odlagajo v posodah z oznako »ostali 
odpadki« po tem, ko iz njih izločijo posamezne frakcije, ki se morajo ločeno 
predati na ekološke otoke ali zbirni center (papir, plastika, steklo, kovine, biološke 
odpadke) preden se komunalne odpadke prepusti v ravnanje izvajalcem javne 
službe. 

• Ločene frakcije so vrste odpadkov, ki jih je treba predati na ekološke otoke, zbirni 
center (papir, plastika, steklo, kovine) ali v posebno posodo (biološki odpadki). 

• Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane 
frakcije in ostanki, ki nastanejo pri predelavi ločeno zbranih frakcij in kosovnih 
odpadkov. Praviloma so ostanki komunalnih odpadkov odpadki, ki jih zaradi 
sestave ali načina nastajanja ne moremo razvrstiti v eno od skupin ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko  20 01 ali v druge skupine 
komunalnih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa o 
ravnanju z odpadki.  

• Kosovne odpadke, ki jih skupaj z nevarnimi odpadki odvažamo enkrat letno v 
mesecu septembru. V letu 2010 so med akcijo odvoza kosovnih odpadkov 
odvažali kompresorje iz hladilnikov in zamrzovalnikov Romi in za okolje delali zelo 
veliko škodo, saj so strupene freone spuščali v okolje. S pomočjo policije smo te 
negativni vplive poskušali preprečevati. V letu 2011 bomo hladilnike in 
zamrzovalne skrinje prevzemali skozi vse leto samo na Zbirnem centru Dobrava in 
jih v času kosovnih odpadkov ne bomo vozili.  

• Nevarne odpadke. Te odvažamo iz zbirnih mest enkrat letno. Vse leto pa lahko 
uporabniki, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov, oddajo vse vrste nevarnih 
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odpadkov na zbirnem centru, kjer je za to postavljen kontejner. Na posebnih 
paletah pa zbiramo tudi večje nevarne odpadke (akumulatorji, sodi odpadnih 
olj,…). Že več let smo z izdajo ustreznih evidenčnih listov dosegli, da kmetje lahko 
oddajajo vse vrste fitofarmacevtskih odpadkov na zbirnem centru (ostanki 
škropiv). Kmete kontrolirajo kontrolne organizacije, saj jih je večina vključena v 
okoljske programe KOP, SKOP. 

 
 
Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki izdela naslednje programe: 
 
• program zbiranja komunalnih odpadkov; 
• program zbiranja ločenih frakcij; 
• program zbiranja kosovnih odpadkov; 
• program zbiranja nevarnih odpadkov; 
• program izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov s 

sortiranjem. 
 
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravnike vsake 
stavbe, ki je na območju navedenih občin, v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno 
prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo 
komunalni odpadki. Vsak odpadek je last uporabnika tako dolgo, dokler ni predan 
izvajalcu javne službe, zato so v primeru neustreznega ravnanja imetniki odpadkov tudi 
kazensko odgovorni.   
 

1.2. Redni odvoz odpadkov 

 
V mestu Ormož iz stanovanjskih blokov in delu gospodarstva odvažamo mešane 
komunalne odpadke tedensko, od ostalih imetnikov odpadkov izvajamo odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov na štirinajst dni.  
 
Zbiranje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer odjemalci puščajo 
odpadke v zabojnikih volumnov od 120, 240 l do 1100 l in vrečah za odpadke z napisom 
Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Stanje zabojnikov, vreč za komunalne odpadke in 
posod za ločene frakcije  na območju vseh treh občin je prikazano v preglednici 1. 
 
Kot izhaja iz preglednice 1 je bilo na dan 31.12.2010 pri odjemalcih 5.386 posod, kar je 
1,7% več kot lepo prej (5.296 posod). Tako se je število posod pri odjemalcih v zadnjih 
treh letih povečalo za 2,7%, s čimer se kažejo rezultati dela na terenu (kontrole 
vključenosti, popisi posod, osveščanje…). 
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Preglednica 1: Količina zabojnikov, vreč in posod za ločene frakcije  na dan    
                        31.12.2010 
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Občina Ormož 223 15 9 2.967 512 84 33 8 30 2 34 2 176 4.095 
 - KS Ormož 223 15 4 908 277 64 16 7 13 2 19 2 47 1.597 
 - KS Velika Nedelja 0 0 2 564 63 10 6 0 7 0 6 0 11 669 
 - KS Podgorci 0 0 1 373 48 4 3 1 3 0 1 0 13 447 
 - KS Kog 0 0 1 224 27 1 2 0 1 0 0 0 25 281 

 - KS Miklavž 0 0 1 320 29 1 3 0 3 0 1 0 31 389 

 - KS Ivanjkovci 0 0 0 578 68 4 3 0 3 0 7 0 49 712 
Občina Sveti Tomaž 0 0 1 561 24 2 4 0 3 0 2 0 53 650 

Občina Središče ob 
Dravi 

0 0 3 523 67 17 2 1 6 0 6 0 16 641 

SKUPAJ 223 15 13 4.051 603 103 39 9 39 2 42 2 245 5.386 

 
V letu 2010 je bilo v okviru rednega odvoza odpadkov (po urniku) odpeljanih 2.411.016 
kg mešanih komunalnih odpadkov, kar je kar 10% manj kot leta 2009. Slednje kaže na 
večjo osveščenost prebivalcev, doslednejše ločevanje odpadkov in s tem zmanjševanje 
količine mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Preglednica 2: Količina odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov po občinah v letu 2010 (v kg) 
 

  

OBČINA SVETI 
TOMAŽ 

SREDIŠČE 
OB DRAVI SKUPAJ ORMOŽ 

JANUAR 146.920 16.200 25.060 188.180 
FEBRUAR 134.200 15.980 23.480 173.660 
MAREC 168.640 16.480 41.680 226.800 
APRIL 165.940 27.640 28.440 222.020 
MAJ 165.200 17.720 26.760 209.680 
JUNIJ 156.120 18.220 26.080 200.420 
JULIJ 167.120 16.500 26.480 210.100 
AVGUST 160.360 17.220 43.940 221.520 
SEPTEMBER 186.900 28.480 35.960 251.340 
OKTOBER 147.748 15.472 28.540 191.760 
NOVEMBER 142.716 13.088 20.624 176.428 
DECEMBER 108.356 12.496 18.256 139.108 
SKUPAJ MEŠANI KOMUNALNI ODP. 1.850.220 215.496 345.300 2.411.016 
Kosovni odpadki 130.720 11.660 25.420 167.800 
SKUPAJ ODPELJANO NA 
ODLAGALIŠČE DOBRAVA 1.980.940 227.156 370.720 2.578.816 
Delež odpadkov (v kg) po občinah 76,8 8,8 14,4 100,0 
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Vse mešane komunalne odpadke pripeljemo na odlagališče, kjer jih stehtamo preden 
gredo na obdelavo v Lenart (podatki v tabeli 2). Ko se odpadki vrnejo postanejo predmet 
GJS odlaganja odpadkov in so obračunani po dejansko odloženi količini, ki je manjša od 
količine, ki se pripelje iz terena (za odbrane odpadke). 
 
Največji delež odpadkov se odpelje iz občine Ormož (77%), sledi občina Središče ob Dravi 
(14%), najmanjši delež pa odpade na občino Sveti Tomaž (9%). Deleži med občinami se v 
primerjavi z letom 2009 niso spremenili. 
 
Preglednica 3: Indeks količin odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov in 

kosovnih odpadkov po občinah v letu 2010 v primerjavi z 2009 
 

  

OBČINA 

SVETI 
TOMAŽ 

SREDIŠČE OB 
DRAVI 

SKUPNA 
KOLIČINA IZ 
VSEH TREH 

OBČIN ORMOŽ 
JANUAR 97,2 85,3 96,8 96,0 
FEBRUAR 92,9 96,0 87,5 92,4 
MAREC 102,4 93,2 102,9 101,7 
APRIL 94,2 94,9 94,2 94,3 
MAJ 106,4 101,8 106,1 106,0 
JUNIJ 90,5 97,9 100,6 92,4 

JULIJ 88,2 95,0 94,9 89,5 
AVGUST 102,0 94,3 109,5 102,7 
SEPTEMBER 83,8 114,5 89,2 87,2 
OKTOBER 87,1 58,3 106,8 86,0 
NOVEMBER 81,9 74,4 73,3 80,2 
DECEMBER 56,0 69,0 70,7 58,6 
SKUPAJ MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 89,3 89,3 95,0 90,1 
Kosovni odpadki 82,7 50,7 75,0 78,1 
SKUPAJ ODPELJANO NA ODLAGALIŠČE  88,9 86,0 93,3 89,2 

 
 
Kot izhaja iz preglednice 3, se je količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov v letu 
2010 v primerjavi z letom 2009 v vseh občinah zmanjšala, najbolj v občinah Ormož in 
Sveti Tomaž (za 10,7%), medtem ko v občini Središče ob Dravi za 5%. V vseh treh 
občinah se je v letu 2010 v primerjavi z 2009 pomembno zmanjšala tudi količina kosovnih 
odpadkov (za 23%).  
 

1.3. Ekološki otoki 

 
V treh občinah je postavljenih 63 ekoloških otokov z zabojniki za 4 ločene frakcije, kar 
predstavlja 1 ekološki otok na 300 prebivalcev. V nekaterih naselij, kjer še ni ekoloških 
otokov želijo občani, da bi bil tudi na njihovem območju ekološki otok. V analizi ločeno 
zbranih količin posameznih frakcij v ekoloških otokih ugotavljamo (preglednica 4), da se 
količine teh zaradi gospodarske krize ni povečevala, ampak na posameznih frakcija celo 
zmanjšala. 
 
V letu 2010 je bilo zbranih za 38% več kg ločenih frakcij kot v letu 2009. Pri tem je 
največje povečanje zabeleženo pri plastični embalaži (57%) in stekleni embalaži (53%). 
V letu 2010 je bilo zbranih kar 59% več ločenih frakcij kot v letu 2007. Ocenjujemo, da 
se bodo ob nespremenjeni zakonodaji te količine še naprej povečevale. 
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Preglednica 4: Količina ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih  
 

Vrsta ločene frakcije 2010 2009 2008 2007 

Indeks 
2010/ 

Indeks 
2010/ 

2009 2007 

Papir in kartonska embalaža 154.940 117.220 121.080 103.320 132 150 

Steklena embalaža 131.920 96.300 97.760 91.060 137 145 

Kovinska embalaža 12.540 8.220 5.940 6.060 153 207 

Plastična embalaža 55.720 35.600 30.560 23.080 157 241 

SKUPAJ 355.120 257.340 255.340 223.520 138 159 

 
V strukturi ločeno zbranih frakcij (slika 1) največji delež predstavlja papir (46%) in steklo 
(37%) in se v primerjavi z letom 2008 ni bistveno spremenila. 
 
Slika 1: Delež ločenih frakcij, zbran na ekoloških otokih 
 

 
 

 
 
 

1.4. Načrtovane aktivnosti v letu 2011 

 
V letu 2011 bodo naše aktivnosti usmerjene predvsem v optimiziranje zbiranja in odvoza 
odpadkov, v povečevanje deleža ločeno zbranih frakcij in uvedbo dodatne posode za 
zbiranje vseh vrst embalaže po  sistemu od vrat do vrat. V drugi polovici leta 2011 bi v 
občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi vpeljali ločeno zbiranje odpadne 
embalaže po načinu od vrat do vrat.  
 
Nov način zbiranja bi potekal s pomočjo novega dodatnega zabojnika za embalažo, kateri 
bi stal ob obstoječem zabojniku za ostale odpadke. Zabojnik bo moder z rumenim 
pokrovom,volumna  120 l ali 240 l, v njega pa bodo občani lahko odlagali vso 
plastično, kovinsko in tetrapak embalažo. Pri tem je seveda potrebno računati, da je 
za uvedbo sistem nabavo posod, nalepk, osveščanja in razvoza posod potrebno računati 
s stroškom okrog 141000 eur, katerega se lahko načrtuje iz prihodkov ravnanja z 
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odpadki, posode se predlaga, da se nabavijo iz namenskih sredstev pri ravnanju z 
odpadki. 
 
Prednosti ločevanja embalaže na domu:  

• Upoštevanje veljavne zakonodaje 
• Število odvozov ostane nespremenjeno, 1 x odpeljejo MKO in naslednjič odpadna 

embalaža (primer gospodinjstvom z 14 dnevnim odvozom se naprimer na dan 
odvoza odpelje 1 x MKO in čez 14 dni odpadna embalaža, in čez 14 dni spet 
MKO…. 

• Odpadna embalaža predstavlja pomemben delež v celotni količini komunalnih 
odpadkov, ki jih pridelamo v naših domovih, saj v povprečju nastane več kot 100 
kg odpadne embalaže na prebivalca na leto. Z novim načinom ločevanja se bo 
zmanjšali količino ostalih gospodinjskih odpadkov za najmanj 15 odstotkov; 

• Ker mora končni uporabnik odpadno embalažo zbirati in hraniti ločeno, tako da se 
ne meša z drugimi odpadki in da jo je mogoče zbrati in ponovno uporabiti, 
predelati ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki je 
zbiranje odpadne embalaže od vrat do vrat za povzročitelje odpadkov prijaznejše. 
Zbrano embalažo odlagajo občani kar v zabojnik pred hišo ali blokom in je ni 
treba voziti do obstoječih zbiralnic ločenih frakcij; 

• Ker so občani še premalo osveščeni glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov 
in s tem odpadne embalaže (ni posebne motivacije, razen osebne ekološke 
osveščenosti), pričakujemo z uvedbo novega načina zbiranja  odpadne embalaže 
na tem področju večje izboljšave in porast količin ločeno zbrane embalaže. 

V sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže po načinu od vrat do vrat bi vključili vsa 
gospodinjstva, ustanove in druge povzročitelje odpadkov, kateri morajo po zakonu ločeno 
zbirati embalažo. 
 
V zabojnik za odpadno embalažo bomo lahko odlagali kovinsko embalažo (pločevinke od 
pijač, konzerve prehrambnih izdelkov, kovinski pokrovi kozarcev, zamaški), plastično 
embalažo (plastenke od pijač, plastenke od praškov, mehčalcev, kozmetike, ki ne 
vsebujejo nevarnih snovi, plastični kozarčki in lončki, vrečke, folije) in sestavljeno 
embalažo (tetrapak - embalaža od mleka, sokov, omak, …). 
V zabojnike za odpadno embalažo pa se ne bo smelo odlagati stekla in steklene embalaže 
in ne odpadnega papirja, kot so časopisi, revije in podobno. Ti odpadki se bodo e vedno 
zbirali na zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih), katerih ne bomo ukinjali, pa tudi 
novih ne bomo več urejali. 
 
Glede na predvidene spremembe zakonodaje je treba izvesti aktivnosti v smeri: 
 

- Zbiranja embalaže od vrat do vrat,  
- nabave dodatnega vozila za prevoz mešanih komunalnih odpadkov in ločeno 

zbranih frakcij 
- izločevanje vseh ločenih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov. 

 
V zvezi s pospeševanjem ločenega zbiranja odpadkov je treba poudariti še naslednje: 
 

• med mešanimi komunalnimi odpadki ni dovoljeno odlagati plastenk, papirja, 
kovin; 

• v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki ( Ur. list RS št. 84/98, 45/00,20/01, 
13/03  41/04) in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list št 
32/2006) so dolžni imetniki odpadkov in izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki 
skrbeti,  da se količine odloženih odpadkov v odlagališča  zmanjšuje; 

• vsi imetniki odpadkov se bomo morali prilagoditi na zelo zahtevne standarde na 
področju ravnanja z odpadki in biti za vzgled tudi razvitim državam na tem 
področju. 
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Odgovorno ravnaje z vsemi vrstami odpadkov, nam mora biti tudi za v prihodnje cilj 
optimizirati število odvozov, povečati delež družbene ozaveščenosti in motiviranosti 
občanov za generiranje manjše količine odpadkov. V lanskoletni akciji očistimo Slovenijo 
so bile vse tri občine kvalitetno očiščene. Vendar se je stanje v enem letu poslabšalo in 
ponovno opažamo nekontrolirano odlaganje odpadkov v okolje. 
 
Vsi skupaj pa moramo skrbeti, da bo naš odnos do okolja čim bolj odgovoren. 
 

2. POROČILO O NAMENSKIH PRIHODKIH IN STROŠKIH  
 
Poročilo o poslovnem izidu GJS ravnanja z odpadki je pripravljeno v skladu s Pravilnikom 
o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list 63/2009), ki med drugim predpisuje tudi metodologijo, povezano z 
obračunom storitev obveznih javnih gospodarskih služb. Podatki za leto 2010 so 
metodološko enako prikazani kot za leto 2009, tako da je zagotovljena primerljivost. 
 
Namenski prihodki in stroški za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki 
so prikazani v preglednici 5. 
 

2.1. Prihodki 

 
V skladu z aneksom h koncesijski pogodbi za ravnanje z odpadki z dne 29.6.2007 so v 
koncesijsko razmerje s 1. julijem 2007 stopile tudi novo nastale občine Središče ob Dravi 
in Sv. Tomaž. Od takrat Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot koncesionar tudi izvaja 
celoten obračun komunalnih storitev (izdaja računov in zbiranje plačil).  
 
V skladu z aneksom h  koncesijski pogodbi, sklenjenim 12.8.2009, se prihodki za leto 
2008 in naprej izkazujejo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) v 
vrednosti zaračunanih storitev. V letu 2010 je bilo ustvarjenih 610.275 EUR prihodkov, 
kar je 0,3% več kot v letu 2009. V skladu s SRS se oblikuje popravek vrednosti za 
terjatve, za katere obstaja dvom, da ne bodo poravnane. Tako so bili oblikovani popravki 
terjatev, za vse terjatve, ki niso bile plačane v roku 180 dni po zapadlosti. Stanje 
terjatev, ki so zapadle nad 180 dni, se je v enem letu (merjeno na zadnji dan v letu) 
datum povečalo zaradi finančne krize in posledične plačilne nediscipline za 83% in 
predstavlja 2,1% letnega zaračunanega zneska storitev ravnanja z odpadki: 
 

  

Stanje 

31.12.2009 

Stanje 

31.12.2010 
Indeks 

Zapadle terjatve nad 180 dni 7.289,94 13.349,44 183,1 



 
Preglednica 5: Prihodki in stroški GJS ravnanja z odpadki v letu 2010 
 

2010 2009 
Indeks 
2010/ 
2009 

Načrt  Indeks 
uresničeno/ 
načrtovano 

2010 Besedilo 

Vrednost (v 
EUR) 

Struktura 
(v %) 

Vrednost (v 
EUR) 

Struktura 
(v %) 2010 

PRIHODKI 610.274,55   608.348,52   100,3 605.000 100,9 
                

STROŠKI 590.431,48 100,0 546.155,38 100,0 108,1 564.006 104,7 

I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 12.881,06 2,2 0,00   -  0,0  -  
  - stroški najemnine 12.881,06 2,2  0,00   -  0,0  -  

II. STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI GJS (1+2) 577.550,42 97,8 546.155,38 100,0 105,8 564.006 102,4 

1. Proizvajalni stroški izvajanja GJS 493.632,84 83,6 466.799,47 85,5 105,8 482.056 102,4 
    a) stroški materiala 28.352,81 4,8 24.579,15 4,5 115,4 27.500 103,1 
        - strošek električne energije 0,00 0,0 0,00 0,0   0   

        - strošek pogonskega goriva 21.248,48 3,6 16.525,87 3,0 128,6 19.000 111,8 
        - drugi stroški materiala   0,0   0,0       

           - posode za odlaganje odpadkov, vreče, nalepke in rez. deli 2.789,32 0,5 5.847,93 1,1 47,5 6.000  46,5 

           - stroški pomožnega materiala (vreče+zašč.obl.) 4.315,01 0,7 2.205,35 0,4 195,7 2.500 172,6 
    b) stroški storitev 465.280,03 78,8 442.220,32 81,0 105,9 454.556 102,4 
       - intelektualnih in osebnih storitev   0,0   0,0       
          - zdravstvene storitve 74,13 0,0 286,93 0,05 25,8 1.000 7,4 
          - izobraževanje 125,00 0,0 98,96 0,02 126,3 100 125,0 

       - stroški prevoznih storitev   0,0   0,0       
       - stroški drugih storitev   0,0   0,0       
         - odlaganje MKO odpadkov na odlagališču 205.273,75 34,8 230.137,93 42,1 89,2 230.840 88,9 
         - storitve obdelave odpadkov 28.410,72 4,8           
          * odlaganje bioloških odpadkov in oddaja ločenih frakcij  1.186,00 0,2   0,0   2.000 59,3 
          * odstranjevanje kosovnih in nevarnih odpadkov 13.992,40 2,4 9.505,92 1,7 147,2 11.000 127,2 
          * pošta, telefoni, oglaševanje 545,59 0,1 1.064,56 0,2 51,3 1.100 49,6 

    * stroški drugih storitev 558,36 0,1   0,0       
       - stroški dela 145.686,68 24,7 145.150,12 26,6 100,4 147.327 98,9 
       - stroški amortizacije OS in naprav, ki niso javna infrastruktura 22.688,94 3,8 22.688,94 4,2 100,0 22.689 100,0 
       - stroški vzdrževanja OS in naprav, ki niso javna infrastruktura 32.738,77 5,5 20.272,91 3,7 175,3 25.000 130,9 
       - drugi proizvajalni stroški izvajanja storitve javne službe (stroški 
obračuna in izterjave komunalnih storitev) 13.999,69 2,4 13.014,05 2,4 107,6 13.500 103,7 
2. Splošni stroški 83.917,58 14,2 79.355,91 14,5 105,6 81.950 102,4 
  a) stroški nabave, uprave, prodaje 83.917,58  14,2 79.355,91 14,5 105,6 81.950 102,4 
                
Presežek prihodkov nad stroški (+) 19.843,07   62.193,14   31,9 40.994 48,4 

 

 
 



2.2. Stroški 

 
Skupni stroški izvajanja GJS so v letu 2010 znašali 590.431 EUR. Stroški so nastali kot 
posledica izvajanja aktivnosti GJS, ki so omogočale nemoteno izvajanje storitev 
uporabnikom. Obseg potrebnih dejavnosti na GJS iz leta v leto niha zato se spreminja 
tudi vrednost posameznih vrst stroškov. V letu 2010 je bila vrednost skupnih stroškov v 
primerjavi z letom 2009 večja za 8%. Slednje je predvsem posledica dveh dejstev (za 
podrobnejšo obrazložitev glejte pojasnila pri posameznih postavkah): 
 

• S 1.1.2010 je koncedent koncesionarju oddal v najem infrastrukturo in opremo, ki 
se uporablja za izvajanje GJS ravnanja z odpadki (ekološki otoki,…). Posledično je 
bila v skladu z veljavnimi predpisi zaračunana akontacija amortizacije, kar je 
pomenilo dodatne stroške. Amortizacija je bila hkrati prihodek občinskih 
proračunov. 

• Po veljavni zakonodaji je treba vse odpadke, preden se jih odloži, predelati. 
Posledično so nastali stroški predelave, ki jih v letu 2009 ni bilo. 
 

 
 
A) PROIZVAJALNI STROŠKI IZVAJANJA GJS 

 
Med stroški največji delež zavzemajo proizvajalni stroški (83,6%). Med temi največji 
delež predstavljajo naslednji stroški:  
 
- Stroški pogonskega goriva 

 
Stroški pogonskega goriva so v letu 2010 znašali 21.248 EUR, kar je 28% več kot v letu 
2009 in 12% več od načrtovanega zneska. Povečanje je v največji meri posledica višje 
cene pogonskih goriv. Delno je posledica tudi večje količine porabljenega goriva, saj je 
zaradi večjih količin ločenih zbiranj potrebnih več prevozov. 
 
 
- Stroški drobnega inventarja (posode, vreče, nalepke) 
 
V letu 2010 so bili stroški amortizacije vrednosti posod za odlaganje mešanih komunalnih 
odpadkov, vreče in nalepk zanje v vrednosti 2.789 EUR za 52% manjši  kot v letu 2009 
in 53% manjši od načrtovanih. V letu 2010 je bilo treba zamenjati manj dotrajanih posod 
kot leto poprej. 
 
 
- Stroški odlaganja mešanih komunalnih odpadkov (MKO) na odlagališče 
 
Obračunska cena za odlaganje v skladu s koncesijsko pogodbo o odlaganju ostankov 
komunalnih odpadkov je nespremenjena in znaša 0,0796 EUR/kg odloženih odpadkov. V 
letu 2010 je bilo na odlagališče predanih 2.578.816 kg, kar je 11% manj kot v letu 2009. 
Posledično je za 11% manjši tudi strošek odlaganja, ki je znašal 205.274 EUR.  
 
- Stroški storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov (MKO)  
 
V oktobru 2010 smo fizično pričeli zagotavljati obdelavo MKO pred odlaganjem pri 
podizvajalcu. Te aktivnosti so bile nujno potrebne, saj bi v nasprotnem primeru dobili 
ponovno globo za neobdelavo odpadkov pred odlaganjem.  
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- Storitve odstranjevanja kosovnih in nevarnih odpadkov 
 
Stroški storitev odstranjevanja kosovnih in nevarnih odpadkov so bili v letu 2010 47% 
večji kot v letu 2009 in so dosegli vrednost 13.992 EUR. V letu 2010 smo poleg redne 
akcije odvoza ločeno zbranih kosovnih in nevarnih odpadkov kot izvajalec GJS sodelovali 
še v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Enkratni stroški sodelovanja tovornih vozil 
in ICB strojev v tej akciji so znašali  7.056 EUR. Bilo je odpeljanih skoraj 1.000 m3 
najrazličnejših odpadkov. Za čiščenje panzer grabe sta soglašala župana Središča ob 
Dravi in župan občine Ormož, ker gre za mejno področje med obema občinama. 
 
 
- Stroški dela 
 
V letu 2010 so stroški dela znašali 145.687 EUR, kar predstavlja 25% vseh stroškov 
dejavnosti ravnanja z odpadki. V primerjavi z letom 2009 so ostali praktično na isti ravni, 
povečanje za 0,4% je le posledica večjega števila delovnih dni in s tem nadomestil za 
malico in prevoz na delo. V skladu s koncesijsko pogodbo so med stroški dela zajeti 
stroški bruto plače, prispevkov na plače, davka na plače, prevoza na delo, prehrane med 
delom, regresa za letni dopust, pokojninskega zavarovanja za enako število delavcev kot 
v letu 2009 (po tarifnih razredih kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti): 
 

  
Število 

delavcev 
III. tarifni razred 4 
IV. tarifni razred 2 
V. tarifni razred 1 
VII. tarifni razred 1 
Skupaj 8 
 
 
- Stroški amortizacije osnovnih sredstev 

 
Ti so bili v letu 2010 obračunani v vrednosti 22.689 EUR in so bili obračunani v enaki 
vrednosti kot v letu 2009. Zajemajo amortizacijo 3 vozil po amortizacijski stopnji 10% 
letno.  
 
- Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev 

  
V letu 2010 so nastali stroški v vrednosti 32.739 EUR, ki so bili 75% večji kot v letu 
2009. Za vožnjo vseh vrst odpadkov uporabljamo le 2 vozili (njihova starost je 6 let), s 
starostjo vozila se poveča potreba po servisiranju. Vozila so tudi preobremenjena, zato 
ponovno predlagamo nabavo novega vozila v letu 2011. Nabava novega vozila je 
neobhodno potrebna, če bo nabavo izvedel izvajalec javne službe bo v breme izvajanja 
gospodarske javne službe zaračunaval amortizacijo vozila, v primeru, da bi se vozilo 
nabavilo iz presežkov (okoljskih dajatev) se amortizacija ne zaračunava. Posledica več 
aktivnosti je vse več ločenih zbiranj in posledično potrebnih več prevozov.  
 
 
- Drugi proizvajalni stroški izvajanja storitev javne službe  

 
Ti zajemajo stroške tiska položnic, poštnine, obračuna, računalniških storitev, izterjave, 
ipd. V skladu s sodilom razporeditve celotnih stroškov obračuna komunalnih storitev se 
na GJS ravnanja z odpadki razporedi 25% vseh navedenih stroškov. Skupni stroški 
obračuna komunalnih storitev so v letu 2010 znašali 55.999 EUR, tako da na GJS 
ravnanja z odpadki odpade 13.999 EUR. Znesek stroškov leta 2010 je 7% višji kot v letu  
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