SPREMINJAMO OBRAČUN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA VEČSTANOVANJSKE
STAVBE IN STARO MESTNO JEDRO
Država je z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO) predpisala nov način obračuna komunalnih storitev.
Cene ravnanja z odpadki v Mestni občini Ptuj po Uredbi še niso bile v celoti prilagojene, v ta namen je
Mestni svet Mestne občine Ptuj na predlog strokovnih služb sprejel dopolnjene ukrepe za
večstanovanjske stavbe. Z njimi izvajalcu javne službe nalaga, da izvede pravilen obračun po dejanskem
volumnu zabojnika za mešane komunalne odpadke.
Tako bo od 1. 1. 2019 pričel veljati drugačen obračun za večstanovanjske stavbe in staro mestno jedro
v Mestni občini Ptuj. Namen je spodbuditi in nagraditi odgovorno ravnanje z odpadki.
KAJ PREDVIDEVA UREDBA IN RAZLOGI ZA NJEGOVO UVEDBO?
Uredba MEDO določa način oblikovanja cen storitev, vezanih na oskrbo s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda ter storitev, vezanih na ravnanje z odpadki. Skladno s 23. členom Uredbe MEDO
mora izvajalec ceno, izraženo v kg, zaračunati uporabnikom, sorazmerno glede na prostornino
zabojnika in glede na pogostost odvoza, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno masa zbranih
odpadkov obračunskega obdobja porazdeli na skupni volumen zabojnikov (upoštevana prostornina in
pogostost odvoza).
Sprememba načina obračunavanja storitev ravnanja z odpadki predstavlja velik korak proti
učinkovitemu in okolju prijaznemu ravnanju z odpadki. Prebivalce večstanovanjskih stavb in starega
mestnega jedra želimo spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki, torej k zmanjševanju nastalih
količin odpadkov in ločevanju odpadkov na izvoru nastanka.
OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE
Trenutno se obračun v večstanovanjskih stavbah razdeli na podlagi števila oseb. Vsakemu
gospodinjstvu je pripadal 80 l (1-2 osebi), 120 l (3-4 osebe) ali 240 l (5 ali več oseb) zabojnik, ne glede
na to, kakšen zabojnik je bil dejansko postavljen pred večstanovanjsko stavbo in kolikšno število
odvozov se je izvedlo. Z novim načinom obračunavanja se bo to spremenilo, in sicer tako, da se bo
prostornina zabojnika in število odvozov za mešane komunalne odpadke pred določeno
večstanovanjsko stavbo razdelilo med posamezne vhode sorazmerno s številom oseb, ki prebivajo v
določenem vhodu. Za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki bo izvajalec javne službe
izstavil račun upravitelju večstanovanjske stavbe, ta pa bo strošek praviloma porazdelil po
gospodinjstvih glede na število oseb, ki prebivajo v njih.
Primer izračuna:
Volumen dejanskega zabojnika: 1100 l
Število odvozov na mesec: 2 – krat
Dejanski volumen: 1100 l x 2 = 2200 l
Število oseb v večstanovanjski zgradbi: 46
Strošek za 2200 l: 250,56 €
IZRAČUN €/OSEBO NA MESEC: 250,56/46 = 5,45 €/osebo na mesec

Položnica
1 oseba: 5,45 €,
2 osebi: 10,90 €,
3 osebe: 16,35 €,
4 osebe: 21,80 €,
5 oseb: 27,25 €
KAKO JE V PRIMERU, KO VEČSTANOVANJSKA ZGRADBA NIMA SVOJEGA UPRAVITELJA?
V primeru večstanovanjske stavbe, v katerem gospodinjstva nimajo svojih upraviteljev, bodo stanovalci
še naprej prejeli račune s strani izvajalca javne službe za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki, enako kot pri drugih večstanovanjskih stavbah, kjer imajo svoje upravitelje.
VSAK JE ODGOVOREN ZA SVOJE ODPADKE
Vsak je odgovoren za odpadke, ki jih ustvari, saj je od nas odvisno, kako velik kup odpadkov bo nastal
in kje bo končal. Čedalje bolj pomembno je, koliko odpadkov ustvarimo in kako z njimi ravnamo.
Spremenimo naše razmišljanje o odpadkih. Ne dojemajmo odpadkov kot neuporabne smeti, pač pa
kot surovine, ki jih lahko uporabimo pri proizvodnji novih izdelkov. Večino odpadkov lahko znova
uporabimo, predelamo, recikliramo. Problem nastane, če so različni odpadki med seboj pomešani v
enem zabojniku. Analize mešanih komunalnih odpadkov kažejo, da je v ostanku še vedno preveč takih,
ki ne sodijo na odlagališče. Poskrbeti moramo, da odpadke ločimo že na mestu, kjer nastajajo, se pravi
v vsakem gospodinjstvu, v vsakem domu. Samo ločeno zbrane odpadke je mogoče predelati.

