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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu in pristojnim službam sledeče svetniško 

vprašanje, ki zadeva: 

 

OBRAČUN ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV IZ PODZEMNIH ZBIRALNIKOV 

 

Zakaj se uporabnikom podzemnih zbiralnikov komunalnih odpadkov ne zaračunava dejansko 

število vnosov komunalnih odpadkov, ki jih beleži kartica za podzemne zbiralnice, ampak se 

gospodinjstvom zaračunava pavšal? 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 
Po izgradnji podzemnih zbiralnikov komunalnih odpadkov v mestnem središču Ljubljane je vsak 

uporabnik prejel kartico za odpiranje pokrovov za biološke odpadke in preostanek odpadkov. Kartica 

beleţi vsak vnos odpadkov v kontejner.  

Javno podjetje Snaga d.o.o. (Snaga)  na mesec obračunava dejansko število vnosov, vendar ne manj 

kot 6 vnosov komunalnih odpadkov in 4 vnose BIO odpadkov na aktivnega uporabnika, kar 

znese slabih 9€ /mesec. Cena posameznega vnosa komunalnih odpadkov, uradni naziv »preostanek 

komunalnih odpadkov«  je 1,3022€ brez DDV, cena posameznega vnosa BIO odpadkov je 

0,0778€ brez DDV. 

Na oţjem območju zbirališča komunalnih odpadkov smo stanovalci ugotovili, da povprečno  

gospodinjstvo s 3 osebami, ki striktno ločuje odpadke, odlaga veliko več bioloških odpadkov kot 

preostanek odpadkov, vendar pa plačuje več preostalih komunalnih odpadkov.  

 

Po pojasnilu pristojne sluţbe Snage ima podjetje evidence o številu vnosov. Snaga poseduje za 

vsakega posameznega uporabnika natančno število vnosov bioloških in preostanka komunalnih 

odpadkov. To lahko vsak uporabnik v vsakem trenutku sproti preverja na spletnih straneh Snage.  

Na tej osnovi menim, da natančen obračun po dejanskem vnosu posameznih odpadkov, za podjetje 

Snaga ne bi smel predstavljati nobenega problema in bi lahko posameznim uporabnikom izdajali 

račune po dejanski uporabi in ne po pavšalu. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker izračun dokazuje, 

da je razlika med dejanskim vnosom po veljavnem ceniku in po izračunu po pavšalu preseţena za 

300  in več procentov.  

 

Prav nobenega dvoma pa ni, in to mimoidoči vsakodnevno opazujemo, da številni gostinski lokali 

odlagajo ogromne količine odpadkov, mnoge tudi zunaj, ob zbiralnikih. Če je tukaj problem nadzora 

vnosa komunalnih odpadkov in tistih, ki jih kartica za podzemne zbiralnice  ne zabeleţi, ker so 

odpadki oddani ob zbiralnikih, za to pa moramo stanovalci plačevati pavšal, ki pomeni več sto 

procentne preseţke glede na dejansko količino odloţenih komunalnih odpadkov, potem je to 



 

 

absolutno nesprejemljiv izgovor. Snaga, kot izvajalec javne sluţbe je dolţna zagotoviti permanenten, 

24 urni nadzor  (fizični ali video) in na tej osnovi sankcionirati kršitelje. 

 

Na postavljeno vprašanje, zakaj se prav vsem uporabnikom ne zaračunava dejansko število 

vnosov komunalnih odpadkov, ki jih beleži kartica, kar bi bilo edino pravično, ampak mala 

gospodinjstva plačujejo pavšal? pričakujem popoln odgovor in predstavitev ukrepov za takojšnjo 

spremembo obračuna oddajanja komunalnih odpadkov v podzemne zbiralnike po dejanskem številu 

vnosov.  

 

Uporabniki, ki vestno ločujemo in pravilno odlagamo odpadke pričakujemo tudi predstavitev 

izvajanja učinkovitega nadzora nad oddajanjem odpadkov. Ţe do sedanji preseţek pri zaračunavanju 

komunalnih odpadkov zagotavlja, da se fizični nadzor nad zbiranjem komunalnih odpadkov lahko 

takoj uvede, le tega pa v nadaljevanju dopolni permanentno prisoten video nadzor. 
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