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POVZETEK
Odpadki predstavljajo v današnjem času velik problem, zato je v prvi vrsti treba poskrbeti
za njihovo zmanjševanje. Med drugim pa je skrb za ravnanje z odpadki v pristojnosti
posamezne občine, ki se mora s problemom spopasti z izbiro pravega načina zagotavljanja
storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov v obliki lokalne gospodarske javne
službe. Občine lahko izbirajo med nekaj načini, ki bodo podrobneje raziskani in primerjani
v tem diplomskem delu.
Namen diplomskega dela je opredeliti in pojasniti ključne prednosti in slabosti
posameznega načina zagotavljanja lokalnih javnih storitev na področju ravnanja z odpadki
in jih predstaviti občinam ter samim izvajalcem teh storitev.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti razlike v načinih zagotavljanja storitev na področju
ravnanja z odpadki in prepoznati prednosti in slabosti posameznega načina na splošno ter
na konkretnem primeru slovenskih občin.
Teoretični del diplomskega dela je bil izdelan s pomočjo deskriptivne metode na podlagi
sekundarnih virov. V okviru empiričnega dela je bila izdelana študija primera na primeru
dveh občin, kjer so bile s pomočjo vprašalnika ugotovljene razlike, prednosti in slabosti
med načini zagotavljanja storitev na področju ravnanja z odpadki.
Na podlagi literature in študije primera je bilo ugotovljeno, da z zagotavljanjem javne
službe preko koncesij občine dosegajo večjo učinkovitost kot v obliki režijskega obrata. Na
enaki podlagi je bilo ugotovljeno, da koncesionirana javna služba prinaša več prednosti
kot režijski obrat.
Ključne besede: javna služba, režijski obrat, koncesija, odpadki, komunalno podjetje,
učinkovitost.
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SUMMARY
PROVISION AND PERFORMANCE OF LOCAL COMMERCIAL PUBLIC
SERVICES IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT IN SELECTED
SLOVENIAN MUNICIPALITIES
Waste represents a major problem in today's time, so it is first of all necessary to ensure
their reduction. Among other things, the concern for waste management is the
responsibility of each municipality, which has to deal with the problem by choosing the
right way to provide waste collection, treatment and disposal services in the form of a
local commercial public service. Municipalities can choose between several modes, which
will be further explored and compared in this diploma thesis.
The purpose of the diploma thesis is to define and explain the key advantages and
disadvantages of individual ways of providing local public services in the field of waste
management and to present them to the municipalities and to the providers themselves.
The aim of the diploma thesis is to find out the differences in the ways of providing
services in the field of waste management and to identify the advantages and
disadvantages of the individual mode in general and in the concrete case of Slovenian
municipalities.
The theoretical part of the diploma thesis was made by using descriptive methods based
on secondary sources. In the framework of the empirical part, a case study was prepared
on the case of two municipalities, where differences, advantages and disadvantages were
identified through the questionnaire as well as the ways of providing services in the field
of waste management.
On the basis of the literature and case study, it was found that by providing public
services through municipal concessions, they achieved greater efficiency than in the form
of a public utility unit. On the same basis, it was found that the concessionary public
service brings several advantages as a public utility unit.
Key words: public service, public utility unit, concession, waste, municipal company,
efficiency.
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UVOD

Dandanes se svet spopada z vsakodnevnim kopičenjem ogromnih količin odpadkov. Za
njihov odvoz, predelavo in uničenje vsaka država poskrbi na svoj način. V Sloveniji za
ravnanje z odpadki skrbimo na lokalni oziroma občinski ravni. V nekaterih primerih isto
komunalno podjetje skrbi za odpadke v več občinah, drugje pa ima posamezna občina
tudi več kot enega izvajalca za ravnanje z odpadki.
Količine odpadkov v Sloveniji naraščajo. Povprečno naj bi v enem letu nastalo za več kot
sedem milijonov ton odpadkov, od tega 900 tisoč ton komunalnih odpadkov, kar znaša
450 kg na prebivalca. Predelava v industriji in storitvenih dejavnostih je okoli 70-odstotna,
pri komunalnih odpadkih pa samo 30-odstotna. Večina takšnih odpadkov je bila odložena
na odlagališčih, v prihodnosti pa naj bi se s spremembami v zakonodaji zgradili centri za
ravnanje s komunalnimi odpadki, s čimer se bosta ločevanje in predelava povečala (ARSO,
2017).
Diplomsko delo bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu bo
podan pregled literature s področja ravnanja z odpadki, predstavljeni in med seboj bodo
primerjani načini zagotavljanja lokalnih javnih storitev. Ob tem bo izpostavljen ekonomski
vidik zagotavljanja lokalnih javnih storitev, in sicer zniževanje stroškov, doseganje
ekonomij obsega in povečevanje učinkovitosti. Podrobneje bo teoretični del sestavljen iz
uvoda, opredelitve javnih služb, opredelitve načinov izvajanja javnih služb v Republiki
Sloveniji, znotraj tega bodo podrobneje opredeljeni režijski obrat, javni gospodarski
zavod, javno podjetje, koncesija oseb zasebnega prava. Sledila bo opredelitev
problematike izvajanja storitev na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji, pri čemer bo
predstavljena statusno-pravna oblika izvajalcev, njihova organiziranost in način izvajanja
storitev. V okviru tega bo v nalogi obravnavana tudi regulacija in postavljanje cen teh
storitev. V praktičnem delu bo izdelana študija primera izbrane občine oziroma izbranih
slovenskih občin, kjer bodo analizirani ekonomski razlogi za izbor posameznega načina
zagotavljanja storitev na področju ravnanja z odpadki, njegove prednosti in slabosti.
Namen diplomskega dela je opredeliti in pojasniti ključne prednosti in slabosti
posameznega načina zagotavljanja lokalnih javnih storitev na področju ravnanja z odpadki
in jih predstaviti občinam ter samim izvajalcem teh storitev.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti razlike v načinih zagotavljanja storitev na področju
ravnanja z odpadki in prepoznati prednosti in slabosti posameznega načina na splošno ter
na konkretnem primeru slovenskih občin.
V diplomskem delu bomo preverjali dve hipotezi:
H1: Izvajanje lokalne gospodarske službe preko režijskega obrata prinaša več prednosti
kot preko zasebnih izvajalcev, koncesionarjev.
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H2: Izvajanje lokalne gospodarske službe je, v primerjavi z režijskim obratom,
učinkovitejše preko zasebnih izvajalcev, koncesionarjev.
Za izdelavo diplomskega dela bosta uporabljeni:
-

-

deskriptivna metoda na podlagi sekundarnih virov (domači in tuji strokovni članki,
zborniki, publikacije, zakonodajni viri itd.), s pomočjo katere bo predstavljena
problematika teoretičnega dela diplomske naloge;
študija primera, kjer bo uporabljen anketni vprašalnik ali intervju za pridobivanje
podatkov, s katerimi bodo prepoznane razlike, prednosti in slabosti v načinih
zagotavljanja storitev na področju ravnanja z odpadki v izbranih občinah.
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2

JAVNE SLUŽBE

2.1 OPREDELITEV POJMA JAVNA SLUŽBA
Javna služba je eden izmed osnovnih pojmov v upravnem pravu. Zgodovinsko gledano je
ta pojem zajemal celotno delovanje države in lokalnih skupnosti v javnem interesu.
Francoski teoretik Duguit je kot javno službo pojmoval vsako dejavnost, ki je pomembna
za družbo in mora biti zagotovljena s strani tistih, ki vladajo. Še danes je v francoskem
pravu javna služba zelo širok pojem, ki pomeni vsako dejavnost za zadovoljevanje javnih
potreb. V pojem javne službe tako v Franciji sodi tudi pravosodje, diplomacija, skrb za
javni red in mir (Virant, 2009, str. 127).
»Po definiciji je javna služba takšna aktivnost, ki sodi v javni interes, določajo, ustvarjajo
in nadzirajo pa jo oblasti s predpisi, ki so zunaj zasebnega prava in tako sodijo v okvir
pojma javno pravo ne glede na to, ali dejavnost javne službe opravlja javna ali zasebna
oseba« (Bohinc, 2005, str. 36–37).
V Sloveniji pojem javna služba zajema le servisno dejavnost javnega sektorja, ne pa tudi
oblastnih funkcij. Preko javne službe se zagotavljajo javne dobrine, imeti pa mora tudi
naslednje značilnosti: izvaja se v javnem interesu, za njeno zagotavljanje je odgovorna
država ali lokalna skupnost in izvaja se po posebnem javnopravnem režimu. Slednje se
nanaša predvsem na način izvajanja dejavnosti in razmerja med izvajalcem, uporabniki in
državo, lahko tudi lokalno skupnostjo. Javna služba mora biti določena z zakonom (Virant,
2009, str. 127–128).
Vavpetič v Rakočevič (1994, str. 139) pravi, da so bistvene značilnosti organizacij, ki v
Sloveniji opravljajo javno službo naslednje:
» 1. biti morajo predvsem samostojne družbene enote;
2. vodilni organi v teh organizacijah morajo biti organizirani tako, da bodo pri njih
sodelovali predstavniki tistih koristi, ki po svoji normi zagotavljajo čim bolj pravilno in
družbeno ustrezno opravljanje nalog teh organizacij;
3. te organizacije kot družbene ne gospodarijo s svojim, temveč s splošnim družbenim
premoženjem, kar jim nalaga posebne dolžnosti v razmerju do družbe;
4. te organizacije ne morejo akumulirati presežkov dela po svoji volji in jih zlasti ne
morejo kopičiti tako, da bi dobile v družbi takšen položaj, kakršen jim glede na naloge, ki
naj jih opravljajo, ne more pripadati;
5. sodelovati morajo pri odločanju družbenih potreb, prispevati k njihovi realizaciji in v
ta namen dajati tudi posebne prispevke iz dosežkov svojega dela;
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6. pri teh organizacijah se ne morejo opravičeno razvijati takšni interesi, ki bi bili
načeloma nasprotni splošnim družbenim koristim in bi onemogočili uresničevanje splošnih
družbenih koristi v zadevnem področju;
7. samostojnost omenjenih organizacij ne nasprotuje potrebi, da bi se vključile v večji
organizem, na primer v organizem, ki bi ga sestavljale vse tiste organizacije, ki opravljajo
iste naloge v istem strokovnem področju.«

2.2 VRSTE JAVNIH SLUŽB
Javne službe lahko razdelimo na negospodarske in gospodarske. Gospodarske javne
službe se delijo tudi na državne in lokalne. Poleg tega se po zakonu gospodarske javne
službe delijo še na obvezne in izbirne (Virant, 2009, str. 132–133).
Glede na to, da je to diplomsko delo namenjeno raziskovanju lokalnih gospodarskih javnih
služb, bodo ostale vrste zgolj omenjene in za lažjo predstavo in razumevanje na kratko
opisane.
2.2.1

NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Obstaja kar nekaj bistvenih razlik med negospodarskimi in gospodarskimi javnimi
službami. Država preko negospodarskih javnih služb omogoča storitve po netržnih pogojih
za vse prebivalce, ne zgolj za tiste, ki si to lahko privoščijo. Poleg tega se negospodarske
javne službe financirajo iz javnih sredstev (Virant, 2009, str. 138–139).
»Negospodarske javne službe so dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, znanosti,
kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva in
socialnega zavarovanja. Zakon o zavodih določa v 22. členu, da se kot javne službe
opravljajo z zakonom oziroma z odlokom občine na podlagi zakona določene dejavnosti,
katerih trajno in nemoteno opravljanje v javnem interesu zagotavljata država ali občina«
(Virant, 2009, str. 138).
2.2.2

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Že kmalu po osamosvojitvi je bila v Sloveniji sprejeta zakonodaja na področju
gospodarskih družb in gospodarskih javnih služb. Načini oblike izvajanja gospodarskih
javnih služb so urejeni v Zakonu o gospodarskih javnih službah iz leta 1993. Posamezne
gospodarske javne službe so naprej določene z zakoni s področja energetike, prometa in
zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami
naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske
infrastrukture. Bistvena razlika med gospodarskimi družbami in gospodarskimi javni
službami je v namenu opravljanja dejavnosti. Gospodarska družba je ustanovljena z
namenom pridobivanja dobička, gospodarska javna služba pa predvsem za zagotavljanje
materialnih javnih dobrin (Bratina, 2004, str. 6).
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2.2.2.1

DRŽAVNE IN LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Državne gospodarske družbe so tiste, za katerih izvajanje je odgovorna država, lokalne pa
tiste, za katere so odgovorne lokalne skupnosti, v našem primeru občine. Lokalne
gospodarske javne službe na področju varstva okolja sodijo med najpomembnejše
funkcije občin. Največkrat jim pravimo kar komunalne dejavnosti, ki so bile včasih urejene
z Zakonom o komunalnih dejavnostih, leta 1993 pa jih je nadomestil Zakon o varstvu
okolja. Poznamo zgolj obvezne državne gospodarske službe (Virant, 2009, str. 132–134).
2.2.2.2

OBVEZNE IN IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Za obvezne lokalne gospodarske javne službe velja, da jih je oblast zavezana zagotavljati,
saj so življenjskega pomena za delovanje gospodarstva in družbe ter ne smejo biti
podrejene tržnim zakonitostim. Za izbirne lokalne gospodarske javne službe pa se občine
lahko odločijo, ali jih bodo izvajale, saj ni nujno, da jih zagotavljajo. Izbirnih javnih služb
je na splošno več kot obveznih. Način in pogoje njihovega izvajanja predpiše vsaka občina
z odlokom (Štaut, 2006, str. 15).
Obvezna gospodarska javna služba je določena z zakonom. Način opravljanja lokalne
gospodarske javne službe predpiše lokalna skupnost oz. občina z odlokom, tako da je
zagotovljeno izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih
sistemov (ZGJS, 3. člen).
Več o tem bo predstavljeno posebej v poglavju o lokalnih gospodarskih javnih službah.
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3

OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Po 149. členu ZVO so obvezne lokalne gospodarske javne službe:
-

oskrba s pitno vodo;
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov;
urejanje in čiščenje javnih površin.

3.1 OSKRBA S PITNO VODO
»Oskrba s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja obvezna občinska
gospodarska javna služba varstva okolja. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje te
javne službe (javni vodovodi), so infrastruktura lokalnega pomena. Občina je dolžna
zagotoviti izvajanje javne službe skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. V
letu 2013 je v RS obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo izvajalo
98 s strani občin izbranih izvajalcev« (MOP, 2017).
Javno službo na področju oskrbe s pitno vodo določa Zakon o vodah. Zagotovljeno mora
biti obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, ki je namenjena ohranjanju in
uravnavanju vodnih količin. To je obvezna državna gospodarska javna služba.
Zagotovljeno mora biti tudi obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanje vodne
infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda. To je lahko obvezna
državna ali lokalna gospodarska javna služba (Virant, 2009, 137).

3.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
Naloge na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda so urejene z
Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Poleg vrste nalog
so v uredbi določene tudi obveznosti občin in izvajalcev javne službe ter standardi
komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni na tem področju.
» Naloge javne službe, ki so obvezne storitve, so:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, v
skladu z 10. členom te uredbe ter dodatna obdelava komunalne odpadne vode v skladu z
11. členom te uredbe;
2. redno vzdrževanje javne kanalizacije;
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v
komunalno čistilno napravo ter njeno čiščenje;
4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, in iz malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena te uredbe
na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata;
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5. obdelava blata;
6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE;
7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z
javnih površin;
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s
streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo;
9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z
zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se
odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa
občinski predpis, ki ureja javno službo;
10. obveščanje uporabnikov javne službe;
11. izdelava programa izvajanja javne službe;
12. vodenje evidence o izvajanju javne službe;
13. poročanje o izvajanju javne službe in
14. priključevanje novih uporabnikov javne službe« (Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode, Ur. l. RS, št. 98/2015).

3.3 ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV
Področje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je urejeno z odlokom posamezne
občine. V njem se določi organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
vrste in obseg javnih dobrin in njihova prostorska razporeditev, pogoji za zagotavljanje in
uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, viri financiranja in način
njihovega oblikovanja ter vrsta in obseg naprav in objektov za izvajanje javne službe
(Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov – v nadaljevanju: OZPKO, Ur. l. RS, št.
34, 2012).
»Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obsega naslednje vrste
storitev:
– zagotavljanje in zamenjavo posod za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov;
– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov;
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov;
– delovanje podzemnih zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov;
– delovanje zbirnih stiskalnic za mešane komunalne odpadke;
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij;
– delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij;
– delovanje zbirnih centrov;
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– delovanje centrov ponovne uporabe;
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpadkov s prevzemnega mesta;
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov s prevzemnega mesta;
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij;
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov;
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov z javnih prireditev;
– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihova predaja v predelavo;
– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo;
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predaja v predelavo.
Javna dobrina javne službe prevoz komunalnih odpadkov obsega naslednje vrste storitev:
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izvajalca javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
– reden prevoz preostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi od izvajalca javne
službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov do izvajalca javne službe odlaganja
komunalnih odpadkov« (OZPKO, Ur. l. RS, št. 34, 2012).

3.4 ODLAGANJE OSTANKOV
KOMUNALNIH ODPADKOV

PREDELAVE

ALI

ODSTRANJEVANJA

Obdelava mešanih in drugih vrst komunalnih odpadkov mora biti varna. Vključeni so tudi
biorazgradljivi odpadki in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov. Javna služba mora poskrbeti tako za obdelavo, prevzem kot za odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Prevzem komunalnih
odpadkov in njihovo odlaganje se za območje občine zagotavlja z gospodarsko javno
infrastrukturo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (Odlok o obdelavi
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja
odpadkov, Ur. l. RS, št. 24/2016).

3.5 UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
Urejanje in čiščenje javnih površin mora biti zagotovljeno z opravljanjem obvezne lokalne
gospodarske javne službe, saj to na kakršen koli drugačen način ne bi bilo izvedeno tako
učinkovito.
»Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska
površina in podobna površina. Zelene površine so površine, ki so namenjene preživljanju
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prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge zelene površine,
ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju« (RS, 2009).
»Za urejanje in čiščenje javnih površin je v Sloveniji z zakonom o varstvu okolja določena
obvezna lokalna gospodarska javna služba. Za zdaj izvajanje te javne službe ni podprto z
enotnimi državnimi predpisi in strokovnimi standardi. Medtem ko občine in izvajalci iščejo
najustreznejše rešitve in se spopadajo s pomanjkanjem sredstev, se razvijajo tudi nova
pričakovanja glede urejenosti, ki postavljajo občine in izvajalce pred nove izzive. Pri
spopadanju s temi se občine znajdejo različno dobro, obračajo pa se tudi na državo«
(IPOP, 2017).
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4

IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Občine lahko nekatere gospodarske javne službe izvajajo kot izbirne.
»Izbirne lokalne javne službe se oblikujejo predvsem, kadar gre za dobrine, ki morajo biti
na razpolago vsem občanom, dobrine, ki jih ni mogoče kupiti, morajo pa biti na razpolago
vsem, dobrine, pri katerih ni možno ugotoviti njihovega uporabnika in obsega porabe in
če se pokaže, da je tak interes občine. Pred odločitvijo, kaj bo štelo kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba, občina samostojno oceni, katera dejavnost ima po svoji naravi
tak značaj, da je njeno opravljanje nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov v
občini, take dejavnosti pa ni mogoče zadovoljivo zagotavljati in usklajevati samo na
področju delovanja tržnih zakonitosti. V praksi bo občina sprejela Odlok o gospodarskih
javnih službah, s katerim bo povzela obvezne gospodarske javne službe in določila izbirne
gospodarske javne službe« (Lex localis, 2017).
Primer izbirne lokalne gospodarske službe je dobava in odjem toplotne energije in oskrba
z drugimi plini. Občine na vsakih deset let sprejmejo lokalni energetski koncept, s katerim
določijo oskrbo z energijo v prihodnje, ukrepe za učinkovito rabo in drugo (Štaut, 2006,
str. 27).
Energetski zakon pravi, da se takšna dejavnost lahko opravlja kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba ali kot tržna distribucija. Če distributer oskrbuje ali namerava
oskrbovati več kot sto gospodinjstev, se dejavnost opravlja kot gospodarska javna služba.
Distribucija toplote in distribucija drugih energetskih plinov se opravlja kot gospodarska
javna služba, če je to v javnem interesu zaradi zagotavljanja javnih potreb. Z odlokom iz
285. člena tega zakona se natančno določi tudi prostorski obseg distribucijskega območja
za opravljanje lokalne gospodarske službe (EZ-1, 284. člen).
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5

NAČINI IZVAJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI

Gospodarske javne službe so ustanovljene za zagotavljanje javnih dobrin na področju
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva oziroma varstva
okolja in na drugih področjih gospodarske infrastrukture. Kaj so javne dobrine, določita
država ali občina, ki se tudi odločita za način opravljanja služb (Čebulj, 1996, str. 197).
Načini izvajanja so določeni z Zakonom o gospodarskih javnih službah (ZGJS) in Zakonom
o zavodih ter Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, slednji pride v poštev pri
koncesijskih razmerjih. ZGJS določa štiri načine izvajanja javnih služb, in sicer :
-

režijski obrat,
javni gospodarski zavod,
javno podjetje,
koncesijo (Virant, 2009, str. 142).

5.1 REŽIJSKI OBRAT
Kadar govorimo o izvajanju javne službe v režiji, s tem mislimo na opravljanje javne
službe neposredno s strani države preko njenih organov oziroma upravnih služb ali javnih
ustanov. Država ustanovi ustrezne organizacijske oblike upravnega organa oziroma službe
ali pa javni zavod, javno podjetje oziroma drugo državno ustanovo, ki neposredno skrbi za
proizvodnjo proizvodov ali izvajanje storitev, ki so določene kot javne dobrine. Glavno
stališče glede takšnega načina izvajanja javne službe je, da država ali občina zagotavljata
javne dobrine le takrat, ko jih iz ekonomskih ali tehničnih razlogov ne moreta zagotoviti z
dajanjem koncesij ali vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. Če je le
mogoče, država ne ustanavlja lastnih podjetij, temveč prepušča oskrbo z javnimi
dobrinami zasebnemu sektorju. V okviru režijskega načina izvajanja služb obstajajo
različne organizacijske oblike. V Sloveniji se uporablja posebna oblika izvajanja
gospodarskih javnih služb, t. i. režijski obrat (Čebulj, 1996, str. 198–199).
Režijski obrat pride v poštev takrat, ko bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti javne
službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje oziroma podeliti koncesijo.
Pri nas je to redka oblika izvajanja javnih služb, uporablja se zgolj na lokalni ravni (Virant,
2009, str. 143).

5.2 JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
ZGJS določa, da javni gospodarski zavod pride v poštev takrat, kadar gre za opravljanje
ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot
profitne oziroma če to ni njihov cilj. Ustanovi ga država ali lokalna skupnost. Prav tako kot
režijski obrat je tudi javni gospodarski zavod redka oblika izvajanja javne službe.
Praviloma je javni gospodarski zavod pravna oseba, lahko je brez pravne subjektivitete in
je vključen v upravni organ. Ustanovljen je z aktom o ustanovitvi, ki mora vsebovati vse
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poglavitne statusne značilnosti, kot je firma, sedež, dejavnost, zastopanje (Virant, 2009,
str. 143).
Ustanovitelj, ki je lahko država ali občina, ima široke ustanoviteljske pravice, kot so
določevanje posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti, dajanje soglasij k statutu zavoda in
njegovim spremembam, dajanje soglasij k notranji organizaciji zavoda in številu ter vrsti
delovnih mest, dajanje soglasij k programom dela, odločanje o cenah in tarifah,
sprejemanje poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov, imenovanje in razrešitev
direktorja zavoda. Organa javnega gospodarskega zavoda sta upravni odbor in direktor.
Upravni odbor upravlja zavod, direktor pa vodi njegove posle. Za statusna vprašanja
takšnega zavoda, ki niso urejena z ZGJS, se uporabi Zakon o zavodih (Virant, 2009, str.
143-144).

5.3 JAVNO PODJETJE
V najširšem smislu je javno podjetje vsak javni podjem, praviloma na pridobitnem
področju. Ožje gledano gre za pravnoorganizacijsko obliko oziroma korporativno osebo
javnega prava, ki izvaja gospodarsko javno službo na pridobiten način (Bohinc, 2005, str.
201).
Glede na to, da položaj javnega podjetja ni izčrpno urejen z ZGJS, se za vsa vprašanja, ki
s tem zakonom niso urejena, uporablja Zakon o gospodarskih družbah (Bratina, 2004, str.
6).
Javno podjetje je najpogostejša oblika izvajanja gospodarskih javnih služb. Z ZGJS je
določeno, da se javno podjetje uporabi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih
javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je
določena kot gospodarska javna služba, gre pa za aktivnost, ki se jo lahko opravlja kot
profitno. Javno podjetje je statusnopravno gledano gospodarska družba. Zakon je prvotno
določal, da se podjetje lahko ustanovi tudi z vložki zasebnega kapitala, vendar je bila ta
možnost kasneje z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) razveljavljena. ZJZP je
določil, da se morajo javna podjetja preoblikovati v eno od dveh čistih oblik, in sicer javno
podjetje s 100-odstotnim javnim deležem ali v klasično gospodarsko družbo, ki mora za
izvajanje javne službe pridobiti koncesijo. V praksi vsa javna podjetja še niso bila
preoblikovana s temi pravili. Država ali občina imata lahko do javnega podjetja dve vrsti
upravičenj, in sicer upravičenje regulatorja javne službe ali lastniško upravičenje, če gre
za lastnika gospodarske družbe. Ne glede na to, da ima javno podjetje status gospodarske
družbe, gre po prevladujočem stališču za osebo javnega prava. Preoblikovanje javnih
podjetij po ZJZP pomeni tudi uskladitev slovenskih javnih podjetij z določbami prava EU
(Virant, 2009, str. 144–146).
Kriteriji za opredelitev javnega podjetja so:
-

javno podjetje mora imeti neko minimalno avtonomijo proti oblastem, s tem
mislimo na poslovanje, stroške, vstopanja v pravna razmerja;
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-

javno podjetje mora imeti industrijske oziroma socialne cilje, ravnati mora kot
proizvajalec oziroma trgovec;
javno podjetje mora imeti upravljanje in poslovne postopke, sorodne tistim v
zasebnih podjetjih (Bohinc, 2005, str. 202).

5.4 KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
Koncesionirana javna služba nastane, ko država kot koncedent podeljuje pravico opravljati
določeno javno službo zasebnopravnemu subjektu. Država sama določi pogoje in njihovo
izpolnjevanje pri izvajanju javne službe tudi nadzira (Čebulj, 1996, str. 199).
V koncesijskem razmerju nastopata koncedent (država ali lokalna skupnost) in
koncesionar, torej zasebni partner, ki izvaja javno službo. Koncesionar je lahko fizična ali
pravna oseba iz države članice EU, saj diskriminacija na podlagi državljanstva oziroma
kraja sedeža pravne osebe po pravilih prava EU ni dopustna (Virant, 2009, str. 151).
V postopku podelitve koncesije poznamo več aktov. Prvi akt je akt o načinu izvajanja
javne službe, kjer se sprejme odločitev, da se neka javna služba opravlja kot
koncesionirana. V njem je opredeljen javni interes na področju določene javne službe. Če
se Vlada ali občina odločita za koncesijo, temu aktu sledi akt o javno-zasebnem
partnerstvu oz. koncesijski akt. V njem se določi predmet koncesije in pogoji za izvajanje
koncesije. Govorimo o uredbi vlade ali odloku občinskega sveta, torej splošnem pravnem
aktu. Naslednja faza postopka je izvedba javnega razpisa, kjer koncedent izbere
koncesionarja. Po javnem razpisu sledi izbira koncesionarja. Sklene se koncesijska
pogodba in nastane koncesijsko razmerje. Razmerje javno-zasebnega partnerstva je
dolgoročno razmerje, ki se sklene za določen čas. Koncesijsko razmerje lahko po ZGJS
preneha na štiri načine, in sicer s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odkupom
koncesije, z odvzemom koncesije ali s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo
(Virant, 2009, str. 152-159).
Čebulj (1996, str. 199) glede koncesioniranja pravi takole: »Država oziroma občina, ki je
naročnik javnih dobrin, ki jih mora zagotavljati v okviru javne službe državljanom, mora
torej tistemu, ki neposredno proizvaja dobrine ali opravlja storitve, ki so opredeljene kot
javne dobrine, zagotavljati tudi določen dobiček. Ta je praviloma nižji od tistega, ki bi bil
dosežen v določenem trenutku na trgu, je pa zato veliko bolj gotov, ne le zaradi tega, ker
ga garantira država, temveč tudi zaradi tega, ker je velikokrat povezan, včasih z
naravnim, včasih pa s pravnim monopolom. Gotovo pa je res tudi to, da mora imeti od
koncesionirane javne službe korist tudi država oziroma občina. Ta korist pa ne bo v
ustvarjanju dobičkov na račun javnih služb, temveč v zniževanju stroškov njihovega
zagotavljanja, ki se lahko kaže v nižjih cenah javnih dobrin ali v nižjih davčnih stopnjah.
Če tega ni, potem tudi ni razloga za koncesionirano javno službo.«
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6

FINANCIRANJE
SLUŽB

LOKALNIH

GOSPODARSKIH

JAVNIH

Med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi službami obstaja velika razlika glede
financiranja. Uporabniki storitev, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami,
morajo plačevati ceno teh storitev (Virant, 2009, str. 165).
»Zakon o gospodarskih javnih službah je z vidika financiranja pomemben zaradi določb, ki
razmejujejo financiranje javnih služb glede na njihov pomen. Če gre za republiške javne
službe, jih po zakonu v celoti financira država. Če pa gre za lokalne javne službe, je
njihovo financiranje odvisno od tega, ali gre za obvezne ali pa za izbirne lokalne javne
službe. Medtem ko je za izbirne določeno, da jih financira občina sama, je za obvezne
lokalne javne službe določeno, da se njihovo proračunsko financiranje razmeji med državo
in občino na način, ki ga določa zakon« (Čebulj, 1996, str. 204).
Ob omenjeni razmejitvi financiranja obveznih lokalnih javnih služb je treba upoštevati, da
to ni edini vir financiranja javnih služb. Gospodarske javne službe se financirajo tudi s
ceno javnih dobrin in iz drugih virov, ki jih bo na področju komunalne dejavnosti določila
občina z odlokom, v primeru obvezne lokalne javne službe pa se lahko določijo tudi z
zakonom. Omenjeni viri so predvsem dohodki občine, lokalni davki in posojila. Poseben vir
so investicije zasebnega kapitala v infrastrukturo javnih služb, ki pa so povezane s
pridobitvijo koncesije. Vse do sedaj omenjeno velja za premoženje in financiranje občine.
V primeru financiranja pokrajin, se občine, ki so v pokrajino združene dogovarjajo same
(Čebulj, 1996, str. 204–205).

6.1 REGULACIJA IN OBLIKOVANJE CEN
ZGJS določa, da se za uporabo javnih dobrin, ki so glede na uporabnika ali določljive
skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda oziroma storitve v
obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo in določajo na način in po
postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. Cene se
lahko določijo različno po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih
dobrin ter rednosti njihove uporabe. Obstaja tudi možnost subvencioniranja, ki se določi z
aktom. V njem se določi višina in vir subvencij. Subvencije se lahko razlikujejo glede na
kategorijo uporabnikov in glede na količino porabljenih ali nudenih javnih dobrin (ZGJS,
59. člen).
Cene nadzoruje Vlada, ki ima pravico določiti ukrepe kontrole zaradi doseganja ciljev
gospodarske politike. S tem mislimo na preprečevanje previsoke inflacije in na
preprečevanje zlorabe monopolnega položaja. Cene se torej ne oblikujejo prosto. V
Sloveniji imamo Zakon o kontroli cen, ki določa, da lahko Vlada z uredbo določi ukrepe
kontrole cen, če gre za dejavnosti, kjer ima podjetje ali nekaj podjetij monopolni položaj,
vendar so te dejavnosti nujne za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij. V primeru, da
javno službo opravlja koncesionar, je cena definirana v koncesijski pogodbi. Obstaja tudi
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možnost, da se cene razlikujejo glede na kategorijo uporabnikov, na primer da se določijo
posebej za velike in posebej za male uporabnike. Gospodarske javne službe, ki
zagotavljajo storitve, katerih uporaba ni izmerljiva, npr. javna razsvetljava, se financirajo
iz sredstev proračuna. Poznamo tudi kombinirane načine financiranja, kjer uporabniki
storitve plačujejo pavšalno, na primer vinjete. Iz javnih ali zasebnih sredstev, ki se
pridobijo z javno-zasebnim partnerstvom, se financira gradnja infrastrukturnih objektov in
naprav. Izgradnja se financira iz lokalnega proračuna oziroma iz sredstev javno-zasebnega
partnerstva. Ob tem se predpiše dajatev, ki je vezana na uporabo teh objektov ali naprav.
Z Zakonom o graditvi objektov je na primer predpisan komunalni prispevek kot plačilo
dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec
plača občini. S komunalnim prispevkom zavezanci pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
prispevajo del sredstev za opremo stavbnega zemljišča (izgradnja lokalnih cest, vodovoda,
kanalizacije). Vzdrževanje in upravljanje omrežij pa lastniki plačujejo kot ceno storitve
gospodarske javne službe, npr. vodarino (Virant, 2009, str. 165–166).
Vse od leta 2012 dalje je v veljavi Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – Uredba MEDO. S to uredbo
je bil uveden nov način oblikovanja cen komunalnih storitev in tudi pristojnost glede
določanja cen komunalnih storitev je bila prenesena na občine. Občine so postale
regulativni organ, ki določa ceno, ki pokrije upravičene stroške izvajanja storitev in
zagotavlja trajnostno poslovanje izvajalcev (ZMOS, 2016, str. 5).
Oblikovanje cen je podrobneje določeno v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO).
Ceno storitve posamezne javne službe v občini predlaga sam izvajalec z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Ceno lahko predlaga tudi ponudnik
storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran. Glede na to, da ima lahko več občin
skupnega izvajalca javne službe, lahko določijo enotno ceno, lahko pa tudi vsaka občina
posebej določi ceno storitev posamezne javne službe. Občina določi potrjeno ceno
posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na spletni strani
objavi cenik s potrjeno ceno, ki je morda znižana s subvencijo (MEDO, 5. člen).
Pri oblikovanju cen javnih služb morajo biti upoštevani standardi in ukrepi za opravljanje
javne službe, ki so opredeljeni z državnimi in občinskimi predpisi. Pred oblikovanjem cen
je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture za opravljanje javnih služb.
Potrebno je tudi določiti največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za
izvajanje storitev javne službe. Upoštevati je potrebno načrtovane količine opravljenih
storitev, načrtovane stroške in prihodke izvajalca za naslednje obdobje. Ta izhodišča so
podlaga za pripravo elaborata (MEDO, 8. člen).
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7

ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE LOKALNIH
SLUŽB NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI

JAVNIH

Področje ravnanja z odpadki je vsakodnevna tema, ki se vedno pogosteje pojavlja tudi v
medijih. Ljudje se vse bolj zavedamo posledic onesnaževanja in iščemo rešitve za čisto
okolje, v katerem bivamo.
»Zakon o gospodarskih javnih službah pravno ureja tudi odnose med občino, izvajalcem
javne službe v vsaki od možnih organizacijskih oblik in deloma odnose obeh do
uporabnikov storitev in proizvodov javnih služb. Število podjetij in organizacijska oblika
izvajalcev javnih služb se stalno in razmeroma hitro spreminjata (ARSO, 2017).«

7.1 SPLOŠNO O RAVNANJU Z ODPADKI
Odpadki so po okvirni direktivi o odpadkih opredeljeni kot vsaka snov ali predmet, ki ga
imetnik zavrže, namerava ali mora zavreči (Van Calster in Reins, 2017, str. 272–273).
Ravnanje z odpadki je bilo do leta 1993, ko je bil sprejet Zakon o varstvu okolja, urejeno z
Zakonom o ravnanju z odpadki. Ta zakon je bil eden izmed mnogih, ki se v tedanjem
sistemu samoupravnega socializma ni mogel uresničevati in dosegati ciljev. Z njegovo
razveljavitvijo leta 1993 je nastala pravna praznina glede sistemskega urejanja ravnanja z
odpadki. Z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja istega leta so ponovno pristopili k
reševanju problematike varstva okolja in k reševanju problematike ravnanja z odpadki.
Vzporedno s tem zakonom je bil sprejet tudi Zakon o gospodarskih javnih službah, ki je
določil sistem ustanavljanja javnih služb, Zakon o varstvu okolja pa je na področju varstva
okolja javne službe definiral. Ravnanje z odpadki je tako danes zagotovljeno z javnimi
službami, in sicer kot obvezna republiška ali kot obvezna lokalna javna služba (Viler
Kovačič, 2001, str. 7–9).
Načrtovanje ravnanja z odpadki izhaja iz direktive EU o njih. V Sloveniji je zaradi
razpršene poseljenosti in prostorskih razmer oteženo vzpostavljanje osrednjih objektov za
predelavo in odstranjevanje odpadkov. Z analizami je bilo ugotovljeno, da je problematiko
komunalnih odpadkov smiselno urejati z regijskimi centri za ravnanje z odpadki in da je
najprimernejše število teh centrov največ dvanajst. V nekaterih delih Slovenije bi bili
primerna rešitev tudi podcentri za ravnanje z odpadki. Omrežje centrov za ravnanje z
odpadki je sestavljeno iz centrov prvega reda in regijskih centrov. Zaradi vedno boljših
tehničnih možnosti za predelavo odpadkov je predelava odpadkov upravičena tako z
gospodarskega vidika kot tudi zaradi varstva okolja. Agencija Republike Slovenije za
okolje določi celotno količino odpadkov, ki jo je letno dovoljeno predelati na napravi. Od
leta 2002 je predelana več kot polovica industrijskih odpadkov, ki jih je sicer največ, okoli
70 %. Slika je drugačna pri komunalnih odpadkih, kjer jih je večina še vedno odloženih, in
sicer okoli 80 % v letu 2006. Nevarnih odpadkov je odstranjenih okoli 40 %. Povprečna
sestava odloženih odpadkov na odlagališčih nenevarnih odpadkov je bila leta 2005
naslednja: komunalni odpadki 86 %, gradbeni odpadki 5 %, odpadki iz obdelave
16

odpadnih voda 4 %, odpadna embalaža 2 % in drugi odpadki 3 % (Bernard Vukadin in
drugi, 2007, str. 71–73).
Države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pridelajo
približno za dve toni industrijskih odpadkov na prebivalca. Svetovno gledano je letno
odvrženih dva milijona avtomobilov, ki bi jih lahko uporabili za nadomestne dele drugih
avtomobilov, vendar so zgolj predelani v odpadno kovino in plastiko. Poleg industrijskih
odpadkov države članice OECD pridelajo še za približno 500 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca, od tega tri četrtine predstavljajo relativno majhne stvari, vključujoč 40 %
papirja in 10 % plastike, kovin, stekla ter majhen delež organskih odpadkov. Preostalo
četrtino predstavljajo večji kosi, kot so les, opeka, beton. V grobem obstajajo tri možnosti,
da se odpadkov znebimo. Prva možnost je odlaganje na odlagališčih, druga možnost je
sežig, tretja možnost pa je kombinacija prejšnjih dveh, s čimer je mišljeno recikliranje
(Rogers in Feiss, 1998, str. 250).
Hierarhija pri ravnanju z odpadki je naslednja:
-

preventiva, ki pomeni preprečevanje nastajanja odpadkov že pri oblikovanju in
proizvodnih procesih;
recikliranje in ponovna uporaba;
pravilno ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje (Bell in McGillivray, 2006, str.
566–567).

Ferfila (2001, str. 387) pravi: »Vlada izvaja nadzor nad onesnaževanjem okolja preko
svojih politik. Trg, ki deluje preko tekmovanja in sistema cen, je nesposoben sam reševati
problem onesnaževanja. Po ekonomistični opredelitvi je namreč onesnaževanje
eksternalija ali družbeni strošek proizvodnje blaga, ker sta zrak in voda opredeljena kot
prosti ali javni dobrini. Podjetja lahko odlagajo odpadke (onesnaževalce) z majhnimi
stroški ali celo brezplačno tako, da jih spuščajo v ozračje ali bližnje vodne eko sisteme.
Stroške onesnaženosti v končni fazi preložijo na ramena ljudi (in drugih živih bitij), ki so z
onesnaženostjo tako ali drugače prizadeti – dihajo onesnažen zrak ali uživajo škodljivo
vodo. Podjetja nimajo nobenega interesa, da bi počistila za seboj, saj bi jim to zvišalo
stroške in posledično tudi cene blaga. Tako lahko prodajajo po nižjih cenah, saj jim ni
treba upoštevati stroškov odlaganja odpadkov in tudi potrošniki lahko kupujejo ceneje. Še
več, v primeru, da bi morala podjetja investirati v odstranjevanje odpadkov, bi jih to
postavilo v izhodiščno slabši položaj proti podjetjem, ki jim ni treba skrbeti za njihove
odpadke oziroma jim to ne povzroča nobenih (manjše) stroškov. Brez vladne (prisilne)
aktivnosti je torej verjetnost, da bi tržni avtomatizem sam pripeljal do kontrole
onesnaževanja okolja, zelo majhna.«

7.2 VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJE CEN STORITEV RAVNANJA Z
ODPADKI
Storitve javne službe ravnanja z odpadki so financirane iz cene javne službe, subvencije
proračuna občine in drugih virov. Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo iz dela
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cene za uporabo javne infrastrukture, iz proračuna občine, iz sredstev razvojnih skladov,
iz dotacij, donacij in subvencij, iz dolgoročnega kreditiranja ter iz dajatev in drugih virov,
določenih z zakonom oziroma odlokom občine (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje, Ur. l. RS, št.
111/2013).
Financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb je v odgovornosti posamezne občine,
vendar je v zakonu opredeljena tudi možnost sofinanciranja iz državnega proračuna (Viler
Kovačič, 2001, str. 174).
Cena storitve ravnanja z odpadki je oblikovana z elaboratom ali drugim dokumentom
izvajalca javne službe po predpisih, ki določajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter
drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje, Ur. l. RS, št.
111/2013).
Pri javnih službah, ki se ukvarjajo s komunalnimi odpadki, se ločeno oblikujejo cene za
vsako posamezno javno službo in storitev znotraj te službe, in sicer za zbiranje
komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cena posamezne storitve
javne službe je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. V ceno javne infrastrukture so vključeni stroški
amortizacije ali najema javne infrastrukture, stroški zavarovanja infrastrukture javne
službe, stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in
vzdrževanjem infrastrukture javne službe, finančna jamstva in odhodki financiranja, kot so
stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove
infrastrukture javne službe. Predračunska cena opravljanja storitev javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. V
predračunsko ceno so vključeni neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, splošni
proizvajalni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški, splošni upravni stroški, obresti zaradi
financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredni stroški prodaje, drugi poslovni
odhodki in donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (MEDO, 22.
člen)

7.3 IZVAJANJE IN UČINKOVITOST LOKALNIH JAVNIH SLUŽB NA
PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI
»Način in pogoje opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
predpiše lokalna skupnost tako, da je zagotovljeno njeno opravljanje v okviru
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, v okviru tehničnih,
stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov za opravljanje
gospodarskih javnih služb, ki so določeni s predpisi pristojnih ministrov« (Viler Kovačič,
2001, str. 173).
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Ker je izvajanje storitev lokalno pogojeno in odvisno od različnih naravnih in tehnoloških
pogojev, mora regulacija temeljiti na učinkovitosti izvajanja dejavnosti, kjer niso
upoštevani zgolj stroški, temveč tudi pogoji izvajanja. Za celovito vrednotenje
učinkovitosti izvajanja dejavnosti je treba izdelati primerjalno analizo, ki izvajalcem
omogoči izboljšanje poslovanja in pokaže, kateri stroški in v kakšni višini so sploh
upravičeni (ZMOS, 2016, str. 5).
Ob koncu leta 2014 je Zbornica komunalnega gospodarstva začela s projektom
Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
ki jo izvaja Inštitut za javne službe. Pri analizi ne gre za enkraten projekt, temveč
dolgoročen in sistematičen proces merjenja in primerjanja. V sklopu te analize je bila
izdelana tudi Primerjalna analiza izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
za leto 2014 (ZMOS, 2016, str. 5).
Glavni cilj primerjalne analize je ugotoviti, kako učinkovit je posamezni izvajalec in katera
področja so tista, kjer je poslovanje mogoče še izboljšati. S takšno analizo se analizirata
učinkovitost in kakovost izvajanja dejavnosti posameznih izvajalcev, primerja in
pozicionira se posameznega izvajalca glede na ostale, ugotovi se odstopanje ter ugotovijo
razlogi za odstopanje in možnosti za izboljšave (ZMOS, 2016, str. 8).
Analiza izvajanja javnih storitev pogosto razkrije neučinkovitost, saj izvajalci delujejo v
nekonkurenčnem okolju in so izpostavljeni številnim nepravilnostim ter vplivu politike na
državni in lokalni ravni. Ker na tem področju ni konkurenčnih mehanizmov, ki bi omogočili
samoregulacijo javnih služb, se morajo vzpostaviti različni mehanizmi regulacije za
preprečevanje izkoriščanja monopolnega položaja in za spodbujanje zmanjševanja
stroškov ter učinkovito izvajanje storitev (MJU, 2015, str. 67)
7.3.1

PRIMERJALNA ANALIZA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Za pripravo primerjalne analize izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v
letu 2014, ki jo je izvedel Inštitut za javne službe, je bil za zbiranje podatkov izdelan
vprašalnik, ki je bil leta 2016 posredovan izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki. Vprašalnik je bil posredovan 56 izvajalcem, odzvalo se jih je 42, ki so bili potem
tudi vključeni v primerjalno analizo. Ti izvajalci pokrivajo 164 občin, kar predstavlja
77,4 % vseh slovenskih občin. V podatke o poslovanju izvajalca javne službe je bil
vključen tudi izkaz poslovnega izida in dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov ter
kalkulacija lastne cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov, narejen po Uredbi MEDO.
Treba je poudariti, da vsi izvajalci do časa anketiranja še niso uveljavili cen, skladnih z
Uredbo MEDO, so pa cene za potrebe analize kalkulacije cen smiselno prilagodili tej uredbi
(ZMOS, 2016, str. 17–24).
Iz analize je bilo ugotovljeno, da je količina zbranih odpadkov eden ključnih povzročiteljev
stroškov in predstavlja tudi kriterij za presojo njihove upravičenosti. Z analizo je bilo
ugotovljeno tudi, da se z večanjem količine zbranih odpadkov stroški zbiranja odpadkov
praviloma znižujejo in obratno. Na tem mestu je treba poudariti, da to ni edini dejavnik, ki
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vpliva na stroške izvajanja javne službe, zato je pri presojanju upravičenosti treba gledati
tudi na druge pogoje izvajanja javne službe (ZMOS, 2016, str. 45).
Pomemben dejavnik, ki vpliva na zbiranje komunalnih odpadkov, je prostorska urejenost.
Izvajalci svoje storitve omogočajo na različno velikih območjih, z različno gostoto
poseljenosti in različno količino nastalih odpadkov. Površine se med seboj zelo razlikujejo,
in sicer obstajajo v velikosti med 2.900 in 94.200 hektarji. Razlikuje se tudi število
prebivalcev na oskrbovanih območjih, in sicer od 4.148 do 380.287 prebivalcev. Količina
zbranih odpadkov se tako logično navezuje predvsem na število oskrbovanih prebivalcev.
V analizo vključena podjetja so v povprečju zbrala 308 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca. Drugi pomemben dejavnik so prevoženi kilometri in zbrani komunalni odpadki.
Prevoženi kilometri so odvisni predvsem od velikosti oskrbovanega območja in frekvence
odvoza. Količina zbranih odpadkov na prevožen kilometer se močno razlikuje in znaša od
22 do 176 kg na kilometer, kar je spet odvisno od gostote poseljenosti, dolžine občinskih
cest, števila prevzemnih mest idr. Ne smemo pozabiti niti na visoke stroške dela, s čimer
mislimo na smetarske ekipe. Na različne pogoje izvajanja vpliva tudi število zabojnikov za
odpadke in ekološki otoki. Število nameščenih posod, ki jih izvajalci izpraznijo ob enem
obhodu na posameznem območju, je od 1.118 do 133.239 (ZMOS, 2016, str. 47–52).
7.3.1.1

Trajnostna naravnanost izvajanja javne službe

Trajnostno ravnanje z odpadki je pri nas podrejeno strateškim usmeritvam EU. Med
takšne usmeritve sodi racionalno in sonaravno izkoriščanje naravnih virov, zmanjšanje
škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi ter preoblikovanje držav članic v družbe
recikliranja. Pomembno je, da se odpadki pred postopkom obdelave zbirajo ločeno, če je
to seveda tehnično in okolijsko izvedljivo ter ne povzroča prevelikih stroškov. V sklopu
trajnostne naravnanosti je ponovno izpostavljena ustrezna cenovna politika, ki spodbuja
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (ZMOS, 2016, str. 60).
7.3.1.2

Stopnja pokritja odhodkov s prihodki

Z ekonomskega vidika mora biti trajnost oskrbe takšna, da omogoča polno kritje stroškov
izvajanja dejavnosti in zagotavlja nemoteno in kakovostno zbiranje odpadkov. Pri zbiranju
komunalnih odpadkov je povprečna stopnja pokritja odhodkov s prihodki znašala 103 %,
gibala pa se je med 85,1 % in 161,7 %. Iz analize izhaja, da je 11 analiziranih izvajalcev
zbiranja komunalnih odpadkov v letu 2014 poslovalo negativno (ZMOS, 2016, str. 60-61).
7.3.2

PRIMERJALNA ANALIZA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

Obdelava komunalnih odpadkov se na različnih oskrbovalnih območjih izvaja pod
različnimi pogoji. Različni tehnično-tehnološki pogoji in načini izvajanja vplivajo na višino
stroškov. Nekateri izvajalci prevzemajo v obdelavo zgolj odpadke, ki jih zbirajo z lastno
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, in odpadke, ki jih občani pripeljejo sami.
Drugi izvajalci v obdelavo prevzemajo tudi odpadke drugih izvajalcev. Do te situacije
pride, če sami ne razpolagajo z ustrezno infrastrukturo. V takšnem primeru se stroški
obdelave evidentirajo med stroške opravljanja storitev in le redko se razčlenijo na del, ki
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se nanaša na stroške javne infrastrukture. V primeru zunanjega izvajanja se s pogodbo
sklene način oblikovanja cen, ki pa so običajno višje kot v primeru lastnega izvajanja
(ZMOS, 2016, str. 74).
7.3.2.1

Trajnostna naravnanost in učinkovitost izvajanja javne službe
obdelave komunalnih odpadkov

V Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki 2013 je bilo predvidenih 12
centrov za ravnanje z odpadki. Za osem regijskih centrov je bila načrtovana izvedba s
kohezijskimi sredstvi, za štiri pa sredstva proračunov vključenih občin. Ker se nekatere
občine niso pravočasno vključile v te projekte, so nastale zamude pri gradnji centrov.
Dokler niso zgradili centrov za ravnanje z odpadki, je veljalo določilo, da smejo upravljavci
odlagališč do konca leta 2015 odlagati odpadke, obdelane v skladu z zahtevami za
začasno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Uporaba tehnoloških postopkov za
obdelavo odpadkov v veliki meri vpliva na stroške javne infrastrukture in opravljanje
storitev (ZMOS, 2016, str. 76).
7.3.2.2

Stopnja pokritja odhodkov s prihodki

V povprečju je stopnja pokritja pri dejavnosti obdelave komunalnih odpadkov znašala
94,8 %, vendar se je gibala med 0,00 in 139,9 %. Kar osem od šestnajstih analiziranih
izvajalcev s prihodki ni pokrilo stroškov dejavnosti, vendar nekateri izvajalci pri tej
dejavnosti niso evidentirali prihodkov iz prodaje storitev (ZMOS, 2016, str. 77).
7.3.3

PRIMERJALNA
ODPADKOV

ANALIZA

IZVAJANJA

ODLAGANJA

KOMUNALNIH

V Zakonu o varstvu okolja je kot obvezna občinska javna služba opredeljeno tudi
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Preostanek
mešanih komunalnih odpadkov se po obdelavi sme odložiti na odlagališču odpadkov, ki
ima okoljevarstveno dovoljenje. Strošek opravljanja storitve odlaganja odpadkov je tudi
del cene storitve javne službe. Cena odlaganja se uporabnikom zaračuna glede na
prostornino zabojnika in pogostost odvoza, oblikovana pa je na kilogram opravljene
storitve. Izvajalci se v analizi glede na obračunsko količino odloženih odpadkov razvrščajo
v štiri skupine, in sicer do 2.000 ton letno, od 2.000 do 5.000 ton letno, od 5.000 do
25.000 ton letno in nad 25.000 ton letno (ZMOS, 2016, str. 79–85).
7.3.3.1

Trajnostna naravnanost in stroškovna
odlaganja komunalnih odpadkov

učinkovitost

izvajanja

Glede na cilj oblikovanja družbe recikliranja so ukrepi operativnega programa naravnani v
čim manjšo podporo odlaganju komunalnih odpadkov. Z operativnim programom so
določena odlagališča za odstranjevanje in naprave za obdelavo komunalnih mešanih
odpadkov. S tem naj bi Slovenija na tem področju postala samostojna, je pa treba
upoštevati geografsko pogojene družbene okoliščine in potrebe po odlagališčih (ZMOS,
2016, str. 94).
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7.3.3.2

Stopnja pokritja odhodkov s prihodki

Trajnostna oskrba omogoča polno kritje stroškov izvajanja dejavnosti in zagotavlja
učinkovitost pri odlaganju komunalnih odpadkov. Povprečna stopnja pokritja odhodkov s
prihodki na področju odlaganja odpadkov je znašala 108,4 %. Stopnja pokritja se je
gibala med 48,3 in 187,2 %. Približno tretjina analiziranih izvajalcev pri izvajanju
odlaganja komunalnih odpadkov ni dosegla polnega pokritja stroškov (ZMOS, 2016,
str. 94).

7.4 IZVAJALCI LOKALNIH JAVNIH SLUŽB NA PODROČJU RAVNANJA Z
ODPADKI V SLOVENIJI
V Sloveniji trenutno izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki 56 podjetij.
Večina načrtovanja in izvajanja ravnanja z odpadki se odvija na območjih občin iz leta
1994. Na podlagi tega se je oblikoval koncept regijskih centrov za ravnanje s komunalnimi
odpadki. Ugotovljeno je, da ravnanje s komunalnimi odpadki lahko učinkovito oziroma
racionalno le pri veliki količini odpadkov (ARSO, 2017).
V primerjalno analizo izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
za leto 2014, narejeno leta 2016 na Inštitutu za javne službe, je bilo vključenih 42 od 56
izvajalcev. Od 42 izvajalcev je 34 javnih podjetij (81 %) in 8 izvajalcev, ki izvajajo javno
službo na podlagi koncesije (19 %). Od teh osmih izvajalcev je eno podjetje v izključni
lasti občine (ZMOS, 2016, str. 18).
Grafikon 1: Organizacijska oblika izvajalcev javne službe na področju ravnanja z
odpadki
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Javno podjetje
Koncesija
34

Vir: ZMOS (2016, str. 18)
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Grafikon 2: Razdelitev izvajalcev s koncesijo
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Vir: ZMOS (2016, str. 18)
Konec leta 2014 je bila povprečna bilančna vsota analiziranih izvajalcev 6,7 milijona EUR,
medtem ko je povprečni kapital znašal 2,6 milijona EUR. Velikost bilančne vsote in obseg
sredstev, s katerimi razpolagajo posamezni izvajalci, se seveda razlikuje. Največ izvajalcev
(57,1 %) razpolaga z bilančno vsoto med 1 in 5 milijoni EUR, sledijo izvajalci (23,8 %) z
bilančno vsoto med 5 in 10 milijoni EUR. Med seboj se izvajalci močno razlikujejo tudi po
deležu kapitala v bilančni vsoti, ki med temi podjetji znaša od 1,7 do 84,4 %, v povprečju
pa 38,7 % (ZMOS, 2016, str. 19).
7.4.1

ZAKONSKA PODLAGA

Način opravljanja lokalne javne službe na področju ravnanja z odpadki je urejen z
Zakonom o gospodarskih javnih službah. V njem je določeno, da se javna služba lahko
opravlja z ustanovitvijo javnega gospodarskega zavoda ali javne gospodarske družbe.
Takšen način opravljanja javne službe je primeren, kadar gre za opravljanje ene
gospodarske javne službe ali več, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot
profitne oziroma če to ni njihov cilj, ali kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih
javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je
določena kot gospodarska javna služba, vendar gre za dejavnost, ki se jo lahko opravlja
kot profitno. Ena izmed možnosti opravljanja javne službe na tem področju je dajanje
koncesij. Opravlja se lahko tudi znotraj občinske službe z režijskim obratom ali z
vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. V 35. členu ZGJS je
zapisano, da se izjemoma lokalna gospodarska javna služba ravnanja s komunalnimi
odpadki lahko neposredno prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim
organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin, če to narekujejo lokacijska pogojenost
ali potrebe lokalnega prebivalstva (Viler Kovačič, 2001, str. 172–173).
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Nadzor nad izvajanjem storitev javne službe ravnanja z odpadki v posamezni občini se
opravlja preko občinskih inšpektorjev. Izvajalci javnih služb so dolžni ugotavljati
nepravilno ravnanje z odpadki in kršitelje prijaviti pristojnemu inšpektorju (Odlok o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v koroški regiji,
Uradni list RS, št. 85/2011).
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8

ŠTUDIJA PRIMERA IZBRANIH OBČIN

V empiričnem delu diplomskega dela bosta s pomočjo študije primera prikazani dve izmed
naštetih oblik izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb na področju ravnanja z odpadki,
in sicer režijski obrat ter koncesionirana gospodarska javna služba. Raziskava je bila
opravljena s pomočjo vprašalnikov, ki sta bila posredovana dvema manjšima slovenskima
občinama, to sta občini Gorenja vas – Poljane in Železniki. Zanimali so me predvsem
vzroki za izbiro načina izvajanja, oblikovanje cen ravnanja z odpadki in učinkovitost
izvajanja izbranih javnih služb.

8.1 PREDSTAVITEV OBČINE GORENJA VAS – POLJANE
Občina Gorenja vas – Poljane je manjša občina na Gorenjskem, ki šteje približno 7.500
prebivalcev. Vseh naselij znotraj občine je 73. Njen trenutni župan je g. Milan Čadež,
poleg njega pa delujeta še občinski svet in nadzorni odbor. Znotraj občinske uprave deluje
urad župana, oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo ter oddelek za proračun, finance
in računovodstvo. V občini je dejavnost gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki urejena z režijskim obratom. Na tak način se izvajajo zbiranje, odvoz in
deponiranje komunalnih odpadkov. Vse od leta 2005, ko je bila sprejeta nova zakonodaja,
se plačevanje odpadkov navezuje na velikost posode ali vreče za odpadke in na
predvideno število mesečnih odvozov. Pred tem je bilo plačevanje odpadkov vezano na
število oseb. Vse podrobnosti so določene v Odloku o načinu opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (GVP, 2017).
V Občini Gorenja vas – Poljane je izvajanje javne službe zbiranja odpadkov urejeno z
režijskim obratom. Režijski obrat je organizacijska enota občinske uprave in občina je
hkrati izvajalec javne službe. Občina organizira javno službo z odlokom o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, občinskim
odlokom o gospodarskih javnih službah in z drugimi predpisi za področje ravnanja s
komunalnimi odpadki. Izvajalec skrbi za opravljanje javne službe na celotnem območju
občine (Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki, Ur. l. RS, št. 95/2002).
Od leta 2016 za obdelavo in odlaganje odpadkov skrbi podjetje Snaga, d. o. o. Gre za
horizontalno sodelovanje občin iz osrednje in zahodne Slovenije, s katerim naj bi
optimalno izkoristili Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO), infrastrukturo
predmetnih javnih služb in uresničili skupni cilji zagotavljanja storitev javnih služb glede
na ponovno uporabo komunalnih odpadkov v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta ter znižanje stroškov storitev za uporabnike (Odlok o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju občine Gorenja vas – Poljane, Ur. l. RS, št. 33/2016).
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Izvajalec ločenega zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in komunalnih
odpadkov pridobi sredstva iz različnih virov. Med njimi so plačila uporabnikov za storitve,
prodaja ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo, iz proračuna
občine in iz drugih virov. Stroški zbiranja so sestavljeni predvsem iz neposrednih stroškov,
ki zajemajo električno energijo, pogonsko gorivo, druge stroške materiala, storitve, delo,
prodajo in vzdrževanje vozil. Nekaj je tudi posrednih proizvajalnih stroškov, kot je
amortizacija, investicijsko vzdrževanje in drugi neposredni proizvajalni stroški. Tretja
kategorija so splošni stroški, med katere štejemo stroške nabave, prodaje in uprave ter
posredne stroške obresti (Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki, Ur. l. RS, št. 95/2002).
»Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo so fizične in pravne
osebe, ki so lastniki nepremičnine, v kateri nastajajo odpadki. V primeru, da lastnik
objekta stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali
zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je
najemodajalec z izvajalcem javne službe dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja
stroškov javne storitve in poroštvih. V primerih, ko več uporabnikov storitev iz iste stavbe
za oddajo komunalnih odpadkov in embalažo uporablja skupne zabojnike, izda izvajalec
javne službe račun pooblaščenemu upravljavcu. Interna delitev in zaračunavanje storitev
posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka je obveznost lastnikov oziroma
upravljavcev takih objektov. Če večstanovanjski objekt nima upravljavca objekta, izvajalec
javne službe izjemoma lahko izda račune posameznim uporabnikom storitev na podlagi
pisnega dogovora vseh strank glede načina obračuna, ključa delitve stroškov storitev, ki
mora biti za vse uporabnike enoten, in plačila nastalih stroškov takšne delitve.
Uporabniki storitev mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Izvajalec javne
službe je dolžan račun poslati uporabnikom storitev v 15 dneh po koncu obračunskega
obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih
dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem
roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin.
Izvajalec javne službe je dolžan pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih
dneh. Uporabniki storitev so dolžni plačati okolijsko dajatev za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov skladno s tozadevnim predpisom. Okolijska dajatev se plačuje
skupaj s storitvami ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo« (Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki, Ur. l. RS, št. 4/2014).
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 4/2014) je zapisano, da se
opravljene storitve merijo glede na velikost zabojnika za ostanke komunalnih odpadkov in
glede na število mesečnih praznjenj zabojnika oziroma odvoza vreč po urniku. Če
uporabnik uporablja manjši zabojnik ali vrečo od tiste, ki je v odloku zapisana kot
minimalna, se obračuna po minimalni velikosti. V primeru, da ima uporabnik storitev
zbiranja embalaže urejeno z zabojnikom ali vrečami, ki imajo večji volumen od volumna
zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov, se opravljene storitve obračunajo tako, da se
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volumen zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov pomnoži s faktorjem F, ki se
izračuna po enačbi:
V (skupni mesečni volumen zabojnikov in vreč
za embalažo) + V (skupni mesečni volumen zabojnikov in
vreč za ostanek komunalnih odpadkov)
F = ---------------------------------------------------------------------2 x V (skupni mesečni volumen zabojnikov in vreč za
ostanek komunalnih odpadkov).
Občina Gorenja vas – Poljane ima v lasti ali najemu objekte in naprave zbirnega centra,
zabojnike in opremo za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih
odpadkov in nevarnih frakcij ter zabojnike na ekoloških otokih. V lasti pogodbenega
izvajalca so naprave, in sicer oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje
kosovnih odpadkov, oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov, vozila za
prevoz določenih frakcij v predelavo in oprema in vozila za prevzem in deponiranje
komunalnih odpadkov ter vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov
(Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
Ur. l. RS, št. 95/2002).
8.1.1

CENE RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE

Cenik za ravnanje s komunalnimi odpadki v občini je oblikovan na osnovi Elaborata o
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih
odpadkov za območje občine Gorenja vas – Poljane, Sklepa o oblikovanju cen storitev
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občini Gorenja vas – Poljane,
Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) za leti 2016 in
2017 ter Sklepa o cenah storitev za obvezni gospodarski javni službi obdelava določenih
vrst komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 in občino Gorenja vas –
Poljane (GVP, 2017).
Predvsem je pomembno, da je cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo
določena tako, da v celoti pokrije stroške izvajanja javne službe. Ceno določi izvajalec, v
tem primeru Občina Gorenja vas – Poljane, v skladu z veljavno zakonodajo in s soglasjem
pristojnega organa občine. Zaračuna se tudi okolijska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Ur. l. RS, št.
4/2014).
Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Gorenja vas – Poljane je v prilogi diplomskega
dela.
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8.1.2

IZVAJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z
ODPADKI V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE

V vprašalniku za občino Gorenja vas – Poljane je bilo osem vprašanj z namenom
ugotovitve vzrokov za izbiro načina izvajanja in oblikovanja cen pri ravnanju z odpadki ter
o učinkovitosti nasploh.
Prvo vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je, zakaj so za izvajalca lokalne gospodarske javne
službe ravnanja z odpadki sploh izbrali režijski obrat. Odgovor je bil, da je takšna oblika
najbolj ekonomična in gospodarna glede na velikost občine. V nadaljevanju bo
obrazloženo, ali to drži. V Občini Gorenja vas – Poljane so režijski obrat ustanovili že leta
2001. Od maja leta 2016 se gospodarska javna služba za obdelavo določenih vrst
komunalnih odpadkov in gospodarska javna služba za odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov izvajata s podjetjem Snaga Javno podjetje, d. o. o.
Obseg izvajanja gospodarske javne službe je predpisan z zakonodajo, ki je prenesena v
odlok. Obseg izvajanja je sledil spremembam zakonodaje in razvoja panoge. Redka
poselitev in razgibanost terena predstavljata izzive, ki jih je občina sprejela in upoštevala
pri izgradnji gospodarnega sistema zbiranja. Leta 2008 je Občina Gorenja vas – Poljane
kot prva na območju vpeljala ločeno zbiranje embalaže, in sicer plastiko in kovine od vrat
do vrat, od leta 2010 so začeli ločeno zbiranje sveč na sedmih pokopališčih v občini.
Istega leta je bil odprt tudi zbirni center komunalnih odpadkov, leto kasneje pa
vzpostavljen vzdržni sistem za zbiranje bioloških odpadkov.
Cene ravnanja z odpadki so na celotnem območju občine enake, občina pa k cenam ne
dodeljuje subvencij. Lastnik infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarske službe
ravnanja z odpadki, in hkrati tudi njen upravljavec je Občina Gorenja vas – Poljane.
Občina Gorenja vas – Poljane neprestano stremi k izboljšanju učinkovitosti, kot predlog za
izboljšanje pa navajajo, da delajo predvsem na izboljšanju zbiranja na izvoru, optimizaciji
organizacij zbiranja in stroškov.
Iz pridobljenih odgovorov lahko razberemo, da občina učinkovito skrbi za področje
delovanja z odpadki, vendar na način, ki v Sloveniji ni tako pogost. Pri izvajanju javne
službe upoštevajo pravila zakonodaje s področja odpadkov in upoštevajo odloke. Prav
velikost občine in redka poselitev ter razgibanost terena so ključni kriteriji za izbiro načina
opravljanja javne službe ravnanja z odpadki. Dejstvo pa je, da si z lastninjenjem celotne
infrastrukture občina ustvarja večje stroške, kot bi si jih morda z drugo obliko izvajanja
storitev na področju odpadkov.

8.2 PREDSTAVITEV OBČINE ŽELEZNIKI
Tudi Občina Železniki je manjša občina na Gorenjskem, in sicer v 29 naseljih živi nekaj
manj kot 7.000 prebivalcev. Središče predstavljajo Železniki. Župan občine je mag. Anton
Luznar. Občina ima tudi podžupana g. Mateja Šubica. Poleg njiju v občini sodelujejo tudi
občinski svet, nadzorni odbor in volilna komisija. Znotraj občinske uprave sta za področje
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komunale zaposlena višja svetovalka za komunalno dejavnost in višji referent za
komunalo (OŽ, 2017).
Občina Železniki ureja javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov s podelitvijo
koncesije na celotnem območju občine. Enako velja tudi za javno službo obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov. Izbrani izvajalec javne službe mora zagotoviti nabavo in
vzdrževanje opreme in njeno redno higiensko vzdrževanje, vključno z razkuževanjem in
pranjem. Urediti mora prostor, kjer je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov.
Izvajalec mora redno skrbeti za prevzem frakcij komunalnih odpadkov, pri tem pa ne sme
povzročati emisij prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov. V skladu s predpisi,
ki zadevajo ravnanje z odpadki, mora izvajalec zagotavljati podatke o odpadkih in o njih
sporočati. Izvajalec mora poskrbeti tudi za evidentiranje števila prevzemov posod za
vsako prevzemno mesto. Zelo pomembno je, da izvajalec z ravnanjem z odpadki ne
ogroža človekovega zdravja in ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, kamor štejemo
obremenjevanje s hrupom, neprijetne vonjave ter prekomerno obremenjevanje voda,
zraka in tal (Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki v občini Železniki, Ur. l. RS, št. 36/2012).
Storitve javne službe se financirajo s plačili uporabnikov za storitve, s sredstvi od prodaje
ločenih frakcij in z drugimi viri, ki so določeni s predpisi lokalne skupnosti, z zakonom ali
pa na njegovi podlagi sprejetim predpisom. Infrastruktura, ki je potrebna za izvajanje
javne službe, se financira iz plačil uporabnikov storitev, iz proračuna občine, iz dotacij,
donacij in subvencij, iz dolgoročnega kreditiranja in iz drugih virov financiranja, določenih
z zakonom ali odlokom občine. Občina Železniki ima sicer v lasti infrastrukturo, v katero
sodijo zemljišča in objekti zbiralnic, zbirnih centrov in prevzemnih mest na javnih
površinah ter posode in zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah in zbirnih
centrih (Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki v občini Železniki, Ur. l. RS, št. 36/2012).
8.2.1

CENE RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI ŽELEZNIKI

Cene storitev javne službe so oblikovane v skladu z določili veljavnega predpisa o
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Odlok o
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Železniki, Ur. l. RS, št. 36/2012).
Občina Železniki je na redni seji v juniju 2017 sprejela sklep, s čimer je na podlagi uredbe
MEDO in 16. člena Statuta Občine Železniki potrdila Elaborat o oblikovanju cen izvajanja
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Železniki. Elaborat je pripravil izvajalec Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
ki mu je občina podelila koncesijo (SO, 2017).
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Prav tako je Občina Železniki v juniju 2017 na enaki podlagi sprejela sklep, s čimer je
potrdila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Železniki v letu 2017.
Tega je pripravil izvajalec Loška komunala, d. d., ki mu je občina prav tako podelila
koncesijo (SZ, 2017).
Za zbiranje odpadkov na območju občini Železniki je bil torej izbran izvajalec Loška
komunala, d. d. Za obdelavo in odlaganje odpadkov pa so koncesijo podelili izvajalcu
Saubermacher Slovenija, d. o. o. Ceniki za oba izvajalca so v prilogi.
8.2.2

IZVAJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z
ODPADKI V OBČINI ŽELEZNIKI

V vprašalniku za Občino Železniki je bilo 11 vprašanj, ki so prilagojena izvajanju javne
službe ravnanja z odpadki v tej občini. Za razliko od Občine Gorenja vas – Poljane so se v
tej občini odločili, da bodo za izvajalce izbrali tudi zasebna podjetja, ki so jim podelili
koncesije.
V Občini Železniki so za izvajalce lokalne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
izbrali zasebna podjetja, kar je določeno v sprejetem Odloku o lokalnih gospodarskih
javnih službah v Občini Železniki (Url. L. RS, št. 9/10), kjer je občinski svet določil oblike
zagotavljanja lokalnih gospodarskih javnih služb, in sicer režijski obrat ter dajanje
koncesij. Za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov je bila podeljena koncesije. Za izbiro ustreznega
izvajalca je bil objavljen javni razpis. Na javni razpis sta se prijavili izbrani podjetji
Saubermacher Slovenija, d. o. o., za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, in
Loška komunala, d. d., za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. Podjetji sta
izpolnjevali zahtevane pogoje in bili izbrani kot najugodnejša ponudnika. Z omenjenima
podjetjema Občina Železniki sodeluje že dlje časa. S podjetjem Saubermacher Slovenija,
d. o. o., so prvo koncesijsko pogodbo podpisali leta 2013, s podjetjem Loška komunala,
d. d., pa že leta 2000. Storitve se v celotnem obdobju zagotavljajo preko koncesij. Občina
Železniki sicer nima lastniškega deleža v nobenem izmed omenjenih podjetij.
Podjetji storitev ne zagotavljata le v Občini Železniki, temveč tudi drugje. Cene se med
občinami, kjer omenjeni podjetji zagotavljata storitve, razlikujejo. Na ceno vpliva
predvsem oddaljenost od deponije za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in
frekvenca praznjenja zabojnikov. Tudi Občina Železniki k cenam ne dodeljuje subvencije.
Občina Železniki ima v lasti zbirni center in opremo na zbirnem centru ter ekološke otoke
in opremo na ekoloških otokih, vse ostalo pa je v lasti koncesionarjev.
Občina ocenjuje učinkovitost pri zagotavljanju storitev na tem področju kot ustrezno, kot
predlog za izboljšanje pa navajajo, da bi lahko izbrali enega izvajalca koncesionarja za obe
obvezni lokalni gospodarski javni službi.
Občina Železniki je po številu prebivalcev pa tudi po razgibanosti terena precej podobna
občini Gorenja vas – Poljane. V Občini Železniki so se odločili za drugo obliko izvajanja
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javne službe ravnanja z odpadki, in sicer podelitev koncesij. Kot lahko razberemo iz
pridobljenih odgovorov, koncesionarji storitev ne zagotavljajo le v tej občini, zato se cene
med občinami razlikujejo prav zaradi oddaljenosti od deponije, pa tudi zaradi frekvence
praznjenja zabojnikov, kar je smiselno in znano že iz poglavij teoretičnega dela tega
diplomskega dela. Ker ima občina v lasti le del infrastrukture, to zanjo pomeni nižje
stroške in posledično nižje cene.

8.3 PRIMERJAVA NAČINOV IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE
SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI V IZBRANIH OBČINAH
V tem poglavju je v obliki tabele prikazana primerjava načinov izvajanja lokalne
gospodarske službe ravnanja z odpadki v občinah Gorenja vas – Poljane in Železniki z
glavnimi ugotovitvami.
Tabela 1: Primerjava občin Gorenja vas – Poljane in Železniki

Občina Gorenja vas – Občina Železniki (izbrani
Poljane (režijski obrat in koncesionarji)
izbrani koncesionar)
javne Občina in koncesionar.
Izbrana zasebna podjetja kot
koncesionarji.
javne Da.
Da.
na

Izvajalec
službe
Izvajanje
službe
celotnem
območju občine
Določanje cen

Cene za zbiranje odpadkov
določi občina, saj je sama tudi
izvajalec. Cene za obdelavo in
odlaganje določi RCERO.
Viri financiranja Plačila uporabnikov za storitve;
storitev ravnanja - prodaja ločenih frakcij;
z odpadki
- proračun občine;
- drugi viri;
Lastništvo
- objekti in naprave zbirnega
infrastrukture
centra;
- zabojniki;
- oprema za prepuščanje in
začasno
hranjenje
ločenih
frakcij, kosovnih odpadkov in
nevarnih frakcij;
- zabojniki na ekoloških otokih.
Vir: lasten.
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Cene določijo izbrani izvajalci z
elaborati za posamezne javne
službe, občina jih zgolj potrdi.
Plačila uporabnikov za storitve;
- prodaja ločenih frakcij;
- drugi viri;
- zemljišča in objekti zbiralnic,
zbirnih centrov in prevzemnih
mest na javnih površinah;
- posode in zabojniki za
prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah in zbirnih centrih.

Iz tabele 1 je mogoče ugotoviti, da med občinama, kljub temu da imata izbrane različne
načine izvajanja javne službe, lahko najdemo več podobnosti kot razlik. Občina Gorenja
vas – Poljane ima javno službo ravnanja z odpadki urejeno z režijskim obratom in delno s
podelitvijo koncesije, medtem ko v Občini Železniki za celotno opravljanje javne službe
skrbita dva različna koncesionarja. Obe občini izvajata javno službo ravnanja z odpadki na
celotnem območju občine. Razliko med občinama najdemo predvsem v določanju cen
ravnanja z odpadki. V Gorenji vasi – Poljanah lahko oziroma mora občina sama določiti
cene zbiranja odpadkov, saj je za ta namen ustanovila režijski obrat. V občini Železniki za
ravnanje z odpadki skrbijo koncesionarji, ki sami določijo cene, občina pa jih na seji samo
potrdi. Storitve se v obeh občinah financirajo na podoben način, le da v odloku Občine
Železniki ni zapisano, da bi se sama storitev financirala tudi iz proračuna občine. Glede
infrastrukture ima občina v celoti zagotovljeno infrastrukturo za področje zbiranja
odpadkov, medtem ko ima Občina Železniki v lasti le del infrastrukture, za večino namreč
poskrbijo kar izbrani izvajalci.

8.4 PRIMERJAVA REZULTATOV VPRAŠALNIKOV V IZBRANIH OBČINAH
S pomočjo vprašalnikov, ki sta bila posredovana občinama Gorenja vas – Poljane in
Železniki, smo izdelali tabelo, v kateri je prikazanih nekaj pomembnejših ugotovitev.
Tabela 2: Primerjava obeh občin glede na izpolnjene vprašalnike

Občina Gorenja vas – Občina
Železniki
Poljane (režijski obrat (izbrani koncesionarji)
in izbrani koncesionar)
Enake cene na celotnem Da.
Da.
območju občine
Dodeljevanje subvencij Ne.
Ne.
k cenam ravnanja z
odpadki s strani občine
Predlogi za izboljšave s Izboljšava
zbiranja
na Izbran en izvajalec –
strani občine
izvoru,
koncesionar za obe obvezni
optimizacija
organizacije lokalni gospodarski javni
zbiranja in stroškov.
službi.
Ocena učinkovitosti s Občina si prizadeva za Učinkovitost je ustrezna.
strani občine
stalno
izboljšanje
učinkovitosti.
Vir: lasten.
Iz vprašalnikov, ki so bili zastavljeni občinama, lahko primerjamo nekaj vprašanj, ki so bila
za obe občini postavljena na enak način. Tudi tukaj lahko opazimo več podobnosti kot
razlik. Obe občini za celotno območje zagotavljata enake cene. Prav tako nobena izmed
občin k cenam ravnanja z odpadki ne dodeljuje subvencij. Občina Gorenja vas – Poljane
kot predlog za izboljšavo navaja izboljšave na področju zbiranja odpadkov, torej področje,
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ki je urejeno z režijskim obratom. Občina Železniki si želi za celotno javno službo ravnanja
z odpadki imeti samo enega izvajalca namesto dveh, kot jih ima zdaj. Občina Gorenja vas
si želi izboljšave učinkovitosti, medtem ko Občina Železniki učinkovitost ocenjuje kot
ustrezno.
8.5

PRIMERJAVA CEN RAVNANJA Z ODPADKI MED OBEMA OBČINAMA

V tem poglavju je izdelana primerjava cen za posamezne storitve v obeh občinah. Cene so
izražene v evrih na kilogram odpadkov.
Tabela 3: Primerjava cen storitev ravnanja z odpadki v občinah Gorenja vas – Poljane
in Železniki

Storitev

Zbiranje
komunalnih
odpadkov
Obdelava
komunalnih
odpadkov
Odlaganje
komunalnih
odpadkov

Cena javne infrastrukture
Cena storitev

OBČINA
OBČINA
GORENJA VAS
ŽELEZNIKI
–POLJANE
Cena v EUR na kilogram
0,0166
0,0087
0,1787
0,1593

SKUPAJ
Cena javne infrastrukture
Cena storitev

0,1953
0,0438
0,0674

0,1680
0,0000
0,1217

SKUPAJ
Cena javne infrastrukture
Cena storitev

0,1112
0,0734
0,1883

0,1217
0,0000
0,1390

SKUPAJ

0,2617

0,1390

Vir: GVP (2017) in OŽ (2017)
Iz tabele 3 s primerjavami cen med obema občinama je moč razbrati zanimive rezultate,
ki kažejo tudi na učinkovitost posamezne občine. Cena zbiranja komunalnih odpadkov je v
Občini Železniki za 13,98 % nižja. Prvi razlog za to je v sicer majhni razliki cene
infrastrukture, drugi razlog pa v bistveno nižji ceni storitve, ki jo koncesionar lahko
zagotovi.
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov je nižja v Občini Gorenja vas – Poljane, in sicer
za 8,63 %. V tem primeru kot razlog za nižjo ceno ne moremo navajati nižje cene
infrastrukture, saj je kljub temu da je skupna cena nižja, v Občini Gorenja vas – Poljane,
sama cena infrastrukture vseeno višja kot v Občini Železniki, kjer cena infrastrukture
znaša 0,00 EUR/kg. Razlog za nižjo skupno ceno je v tem, da se cene storitev v občinah
razlikujejo skoraj za 50 %, končna razlika v ceni pa je zaradi seštevka cene infrastrukture
in cene storitve zelo majhna.
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Cena za odlaganje komunalnih odpadkov je zopet nižja v Občini Železniki, in sicer za kar
53,11 %. Tudi pri zagotavljanju storitve odlaganja komunalnih odpadkov Občina Železniki
nima stroška s samo infrastrukturo, saj cena zanjo znaša 0,00 EUR/kg. Tudi cena storitve
je v Železnikih za približno pet centov na kilogram nižja od tiste v Gorenji vasi – Poljane. S
seštevkom cene infrastrukture in cene storitev pridemo do velike razlike v ceni. Cena je
namreč v Občini Železniki za več kot 50 % nižja kot v Občini Gorenja vas – Poljane.
Kot lahko ugotovimo iz primerjave cen, je velika prednost za zagotavljanje nižjih cen v
tem, da niso lastniki celotne potrebne infrastrukture, saj ta povzroča stroške, ki jih je
treba upoštevati pri določanju cene za posamezno storitev ravnanja z odpadki. Torej
lahko sklepamo, da Občina Gorenja vas – Poljane z zagotavljanjem storitev v obliki
režijskega obrata glede tega ne dosega takšne učinkovitosti kot Občina Železniki. Pri dveh
od treh storitev Občina Gorenja vas – Poljane tudi ne more zagotoviti tako nizke cene
storitev kot izbrani koncesionarji v Občini Železniki, kljub temu pa je občina Gorenja vas –
Poljane zmožna postaviti nižjo ceno storitve za obdelavo komunalnih odpadkov.
Prednosti režijskega obrata so predvsem v tem, da ima občina, ki je torej lastnik in
upravitelj, večji nadzor nad delovanjem sistema storitev. Sama tudi postavi cene storitev,
ki pa ni nujno, da so najnižje možne, saj seveda v tem primeru ne obstaja konkurenca, ki
ponuja nižje cene. Po drugi strani se občina, ki za izvajanje storitev na področju odpadkov
izbere koncesionarje, izogne delu, tako administrativnemu kot strokovnemu in fizičnemu,
ter upravljanju infrastrukture. Med drugim z javnim razpisom daje možnost več
ponudnikom in na koncu izbere tiste, ki izpolnjujejo pogoje ter ponujajo najnižje cene. S
tem se občina hkrati lahko izogne morebitnim kritikam občanov, ki plačujejo določene
cene. Glede na to, da se z morebitno ustanovitvijo režijskega obrata poveča obseg dela v
občini, je s tem zagotovo treba poskrbeti za dodaten kader v občini. To lahko sicer
pomeni, da občina pridobi nove zaposlene, vendar bi po mojem mnenju morala biti
dejavnost zagotavljanja storitev na področju odpadkov zaupana podjetjem s
podeljevanjem koncesij. Občine, ki se za takšen način odločajo, namreč s tem skrbijo za
obstoj podjetij in gospodarsko rast, kljub temu da zagotavljanje javne službe v prvotnem
smislu ni mišljeno kot pridobitna dejavnost.
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ZAKLJUČEK

Področje ravnanja z odpadki je vsakodnevna tema, ki ji moramo zaradi vse večjega
onesnaževanja nameniti dovolj pozornosti. Ker je področje urejeno z javnimi službami, je
za vsako občino pa tudi prebivalce občin smiselno raziskovati najustreznejše načine
izvajanja in jih med seboj primerjati.
V diplomskem delu je bila z navajanjem strokovne literature in virov opredeljena
problematika ravnanja z odpadki v Sloveniji in še natančneje pojem javne službe.
Prikazana je primerjava možnih načinov izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb na
področju ravnanja z odpadki. Glede na ekonomsko tematiko je prikazano tudi financiranje
javnih služb in oblikovanje cen ter učinkovitost. Iz literature in virov je razvidno, da je
režijski obrat oblika javne službe, ki v Sloveniji ni pogosta, niti se njeno ustanavljanje ne
priporoča, saj naj bi se izvajanje javnih služb na tem področju prepustilo koncesionarjem
ali pa ustanovilo javno podjetje. Režijski obrat se torej ustanovi le takrat, ko drugačna
oblika izvajanja ni možna zaradi tehničnih ali ekonomskih razlogov.
V empiričnem delu je bila opravljena študija primera na primeru dveh slovenskih občin, in
sicer Občine Gorenja vas – Poljane in Občine Železniki. Z raziskovanjem s pomočjo
odlokov občin in vprašalnikov, narejenih za vsako občino posebej, je bilo ugotovljeno, da
je Občina Železniki na področju ravnanja z odpadki učinkovitejša, saj z izbranima
koncesionarjema, ki med drugim skrbita za odpadke tudi v drugih slovenskih občinah,
lahko v večini zagotovi nižje cene storitev. Občina Železniki tudi na splošno učinkovitost
ocenjuje kot ustrezno, medtem ko Občina Gorenja vas – Poljane, ki za zbiranje odpadkov
uporablja režijski obrat, prav za zbiranje odpadkov poudarja, da bi bile potrebne
izboljšave. Tudi sicer občina za večino storitev zaračunava višje cene kot Občina Železniki.
Namen in cilj diplomskega dela sta tako dosežena, saj so utemeljene prednosti in slabosti
obeh raziskovanih načinov zagotavljanja lokalnih javnih storitev na področju ravnanja z
odpadki.
Glede potrjevanja hipotez pa lahko ugotovimo, da smo hipotezo 1 ovrgli, hipotezo 2 pa
potrdili.
H1: Izvajanje lokalne gospodarske službe preko režijskega obrata prinaša več prednosti
kot preko zasebnih izvajalcev, koncesionarjev. Ta hipoteza je ovržena, saj že iz
teoretičnega dela diplomske naloge lahko razberemo, da takšen način izvajanja lokalne
gospodarske službe ni zaželen, razen v redkih primerih. Poleg tega je bilo tudi v
empiričnem delu ugotovljeno, da takšen način prinaša zgolj nekaj prednosti, ki jih je pa
manj, kot pri izvajanju preko zasebnih izvajalcev, koncesionarjev.
H2: Izvajanje lokalne gospodarske službe je, v primerjavi z režijskim obratom,
učinkovitejše preko zasebnih izvajalcev, koncesionarjev. Ta hipoteza je potrjena, saj iz
teoretičnega dela diplomske naloge izvemo, da koncesionirana javna služba prinaša korist
sami občini in tudi državi, in sicer z nižjimi cenami javnih dobrin ali z nižjimi davčnimi
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stopnjami. Tudi v empiričnem delu je bilo ugotovljeno, da občina, ki za izvajanje javne
službe skrbi preko koncesionarjev, deluje učinkoviteje, saj v večini koncesionarji
zagotavljajo nižje cene.
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PRILOGE
VPRAŠALNIK O IZVAJANJU LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE
Spoštovani,
sem Matija Bevk, študent visokošolskega študijskega programa Uprava 1. stopnja na
Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. V diplomskem delu z naslovom Zagotavljanje in
izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb na področju ravnanja z odpadki v izbranih
slovenskih občinah želim za izdelavo empiričnega dela prikazati tudi stanje na tem
področju v vaši občini.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš čas pri odgovarjanju na spodnja vprašanja.

VZROKI ZA IZBIRO NAČINA IZVAJANJA
1. Zakaj ste za izvajalca lokalne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki izbrali
režijski obrat?
2. Od kdaj se v Občini Gorenja vas – Poljane izvaja javno službo ravnanja z odpadki
v obliki režijskega obrata (ali se je zagotavljanje storitev z leti kaj spreminjalo)?

OBLIKOVANJE CENE RAVNANJA Z ODPADKI
1.
2.
3.
4.

Kakšna je višina cene ravnanja z odpadki (razdeljeno po vseh postavkah)?
Ali so cene na celotnem območju občine enake? Če niso, zakaj prihaja do razlik?
Ali Občina Gorenja vas – Poljane dodeljuje subvencijo k ceni ravnanja z odpadki?
Kako je urejeno lastništvo in upravljanje gospodarske javne infrastrukture na
področju ravnanja z odpadki?

SPLOŠNO O UČINKOVITOSTI
1. Kakšno je vaše mnenje o učinkovitosti pri delu oziroma zagotavljanju storitev na
področju ravnanja z odpadki?
2. Kaj bi lahko izboljšali (predlogi)?
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VPRAŠALNIK O IZVAJANJU LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI ŽELEZNIKI
Spoštovani,
sem Matija Bevk, študent visokošolskega študijskega programa Uprava 1. stopnja na
Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. V diplomskem delu z naslovom Zagotavljanje in
izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb na področju ravnanja z odpadki v izbranih
slovenskih občinah želim za izdelavo empiričnega dela prikazati tudi stanje na tem
področju v vaši občini.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš čas pri odgovarjanju na spodnja vprašanja.

VZROKI ZA IZBIRO NAČINA IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
1.
Zakaj ste za izvajalce lokalne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki izbrali
zasebna podjetja?
2.
Zakaj ste se odločili za podelitev koncesije zasebnima podjetjema Saubermacher,
d. o. o., in Loška komunala, d. d., pri ravnanju z odpadki?
3.
Koliko časa ta zasebna podjetja v vaši občini že izvajata storitve ravnanja z
odpadki?
4.

Ali se storitve v celotnem obdobju izvajajo preko koncesije?

5.
Kakšna je lastniška struktura teh zasebnih podjetij oz. kolikšen delež lastništva ima
v teh podjetjih vaša občina?

OBLIKOVANJE CENE RAVNANJA Z ODPADKI
1.

Kakšna je cena za posamezne javne službe ravnanja z odpadki (razdeljeno po
postavkah)?
2.
Ali posamezni izvajalec opravlja storitve ravnanja z odpadki le v Občini Železniki?
Če ne, ali so cene storitev enake ali različne za posamezno občino? Zakaj?
3.

Ali Občina Železniki dodeljuje subvencijo k ceni javnih služb ravnanja z odpadki?

4.
Kdo ima v lasti gospodarsko javno infrastrukturo oziroma kako je urejeno razmerje
med občino in posameznim zasebnim podjetjem glede infrastrukture?
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SPLOŠNO O UČINKOVITOSTI
1.
Kakšno je vaše mnenje o učinkovitosti pri delu oziroma zagotavljanju storitev na
področju ravnanja z odpadki?
2.

Kaj bi lahko izboljšali (predlogi)?
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Slika 1: Cenik storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorenja vas - Poljane

Vir: GVP (2017)
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Slika 2: Cenik storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov v občini Železniki

Vir: OŽ (2017)

44

Slika 3: Cenik storitev obvezne gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov v občini Železniki

Vir: OZ (2017)
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