
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Odgovori na vprašanja poslana dne 22.1.2021 vezano na Elaborat ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Cerkno 
 
 
Spoštovani, 
 
v nadaljevanju podajamo odgovore na zastavljena vprašanja: 
 
 

1. Zakaj je v letu 2019 nastalo za cca. 40.000 € več primanjkljaja pri zbiranju komunalnih odpadkov (primerjava med 
2018 in 2019)? Dvig minimalne plače ni edini razlog. Komunala pa v razmaku enega leta na območju občine 
Cerkno ni nič bolj prisotna. Koledarji pobiranja odpadkov ostajajo isti.  
 
V obrazložitvi z dne 28.12.2020 (št. dokumenta 0152-0001/2021-2) smo podali celovit odgovor. Kot smo navedli, 
je glavni razlog za takšno odstopanje stroškov med letoma 2018 in 2019, v doslednejšem evidentiranju stroškov. 
Poleg tega smo v letu 2019 beležili višje stroške storitev predvsem zaradi dodatnih odvozov zelenega vrtnega 
odreza in nevarnih odpadkov. K tem odgovoru prilagamo Obrazložitev odstopanja stroškov dela in stroškov storitev 
med letoma 2018 in 2019 za zbiranje komunalnih odpadkov (št. dokumenta: 0152-0001/2020-2).  

 
2. Zakaj je bilo pri Bioloških odpadkih primanjkljajev za cca. 7.800 € manj (primerjava med 2018 in 2019), četudi je 

nastalo več odpadkov?  
 
Iz spodaj pripete tabele je razvidno, da nastali stroški v letu 2018 in 2019 odstopajo le 3.495 €. V letu 2018 je bilo 
v Občini Cerkno zbranih 71.449 kg, v letu 2019 pa 60.383 kg bioloških odpadkov. Razlika, ki vpliva na končni 
rezultat primanjkljaja, so tudi nastali prihodki. Le ti so v letu 2018 znašali 11.098 € v letu 2019 pa 15.798 €, kar je 
4.700 € razlike. Torej, če seštejemo nižje stroške 3.495 in višje prihodke 4.700 €, tako dobimo skupno nastalo 
razliko 8.195 €. 
 

 

ZBIRANJE IN ODDAJA BIOLOŠKIH  
ODPADKOV - GJS, občina Cerkno 

2019 2018 Načrt  
2019 

I  
19/18 

1. Poslovni prihodki 15.011 9.681 11.891 155,1 

2. Prihodki iz cene javne infrastrukture 617 1.206 1.188 51,2 

3. Finančni prihodki 16 63 8 25,4 

4. Drugi prihodki 154 149 190 103,4 

5. SKUPAJ PRIHODKI 15.798 11.098 13.277 142,3 

            

6. Stroški mat., blaga 1.600 934 772 171,3 

7. Stroški storitev 5.912 5.660 5.222 104,5 

8. Najemnina infrastrukture 801 853 801 93,9 

9. Stroški dela 5.165 9.943 6.300 51,9 

10. Odpisi vrednosti 1.499 951 613 157,6 

11. Drugi poslovni odhodki 74 138 202 53,6 

12. Finančni odhodki 93 145 116 64,1 

13. Drugi odhodki 11 24 4 45,8 

14. SKUPAJ ODHODKI 15.154 18.649 14.030 81,3 

            

15. POSLOVNI IZID 644 -7.550 -753 -8,5 

 

OBČINSKI SVET  

OBČINE CERKNO 

Št. dokumenta: 0152-0001/2020-3 

Datum: 25.1.2021 



 

 

Glavno odstopanje med obema letoma, je v stroških dela. Ocenjujemo lahko, da so bili stroški dela med občinam 
pravilno razporejeni, manjša pa je bila natančnost pri evidentiranju stroškov med posamezno vrsto odpadka. 
Stroški zbiranja bioloških odpadkov v letu 2020 nakazujejo višino stroškov leta 2018 in ne 2019. 
 

3. Komunala Idrija v mestu Cerkno odpadke pobira na 14 dni, prav tako biološke odpadke. V Idriji jih pobira 2x 
tedensko. Cerkno bo zaradi oddaljenosti od Idrije in bolj redkega pobiranja torej plačalo (če ne upoštevamo 
podražitve) 0,0269 € več na kg odpadka.  
 
Navedba, da v Idriji pobiramo odpadke 2 x tedensko NE drži. V kraju Cerkno, pobiramo odpadke po enakem 
sistemu, kot v Idriji, Sp. Idriji in v drugih strnjenih naseljih, kot sta Godovič in Črni Vrh. V vseh urbanih predelih 
pobiramo odpadke po enakem sistemu. Torej: 
 

 mešane komunalne odpadke 1 x na 14 dni, 
 karton in papir, mešano komunalno odpadno embalažo 1 x na teden, na manj obremenjenih EKO otokih 

pa 1 x na 14 dni. 
 

 
 

 
4. V letošnjem letu je predviden nastanek bio odpadkov 60.000 kg. In če je po podatkih na vaši spletni strani v obračun 

bio odpadkov vključenih 391 oseb to pomeni, da ena oseba na mesec pridela skoraj 13 kg bioloških odpadkov, kar 
pa je krepko preko normativov.  

 
Skladno z 1. točko 54. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (Ur. l. RS št. 75/15), se 
pri obračunu bioloških odpadkov upoštevajo občani, ki imajo doma kompostnik in hkrati imajo možnost predati 
biološke odpadke, kot so citrusi, bananini olupki ipd., na EKO otokih. Takih uporabnikov je bilo v decembru 626 



 

 

oz. v povprečju v letu 2020 je bilo takšnih občanov 634. Poleg tega je bilo skladno z odlokom tudi v decembru 464 
oseb oz. v povprečju celega leta 481 oseb takšnih, ki nimajo možnosti kompostiranja in bio odpadke izključno 
predajajo v zabojnik. To so predvsem občani iz večstanovanjskih stavb. 
 

 

Število oseb 

OBRAČUN STORITEV - osebe oz. m2 (VKS) December POVP. 

EKO otok - G01-Zbio-A 626 634 

rjava posoda - G01-Zbio-B 464 481 

 
 
Iz spodaj priložene tabele je razvidno, da je bilo na občane, ki biološke odpadke predajajo na eko otokih in imajo 
hkrati doma tudi kompostnik v decembru 2020 razporejenih 3,0128 kg, v povprečju leta 2020 je bilo na takega 
uporabnika razporejeno 3,3098 kg oz. skupaj v letu 2020 - 39,7177 kg. 
 
Med občane, ki ne kompostirajo in odpadke izključno predajajo samo v zabojnik, je bilo v decembru razporejenih 
5,8491 kg, v povprečju leta 2020 pa 6,3762 kg. Skupno v letu 2020 je bilo takemu uporabniku obračunih 76,5143 
kg. 
 
V tabeli so prikazani še normativne količine zbiranje komunalnih odpadkov in obdelavo ter odlaganje mešanih 
komunalnih in kosovnih odpadkov. 
 

 

Količina 
odpadkov na 
osebo glede 

na vrsto 
odpadkov 

NORMATIVI - CERKNO December POVPREČJE 

ZBRANI ODPADKI (brez bio) 16,3487 18,3456 

BIO (kg) 20 01 08 (eko otok) 3,0128 3,3098 

BIO (kg) 20 01 08 (rjava posoda) 5,8491 6,3762 

OBDELANI ODPADKI 7,8296 8,9930 

ODLOŽENI ODPADKI 0,5481 0,6295 

 
 

Kako je s kontrolo kompostnikov po urbanem delu Cerkna? 
 
Kontrolo kompostnikov smo izvajali v Občini Cerkno v septembru 2020. Kontrolo smo izvajali pri občanih, ki 
uveljavljajo oprostitev plačila ravnanja z biološkimi odpadki. Kontrolo smo naredili pri 34 objektih in nepravilnosti 
nismo ugotovili. 

 
Kontrolo moramo izvesti še sedaj v zimskem času in sicer predvsem pregledati zabojnike za mešane komunalne 
odpadke pri naslovih, ki ne plačujejo ravnanja z biološkimi odpadki, ali morda ti odpadki v zimskem času pristanejo 
v zabojniku za mešane komunalne odpadke. Vsekakor pa nimamo nadzora, kdo prepušča biološke odpadke v 
zabojnike za biološke odpadke na eko otokih.  
 
 

5. Kako pogosto uskladite podatke v obračunu s podatki v bazi Centralnega registra prebivalcev? Kakšna so 
odstopanja od realnega stanja? 
 
Podatke o rojstvih in umrlih spremljamo sproti, saj nam občina posreduje podatke, kar tudi upoštevamo v obračunu. 

 
Večjo težavo nam je do sedaj povzročalo pridobivanje podatkov o začasnih prebivalcih, tistih priseljenih in 
odseljenih. Glede na dopis Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve (št. 007-



 

 

243/2016/132 (132-02) z dne 27.11.2020, se je gospodinjska evidenca na podlagi šestega odstavka 53. člena 
Zakona o prijavi prebivališča vodila le do 31. 12. 2020. Po tem datumu se takšna evidenca ukinja.  
 
Po novem, bodo občine preko aplikacije eObčine dostopale do ažurnega statističnega podatka o številu prijavljenih 
oseb do nivoja hišne številke in dodatka k hišni številki v enostanovanjskih objektih, medtem ko bodo podatki v 
večstanovanjskih objektih dosegljivi do nivoja številke stanovanja. 
 
Takšen izpis bo naj bi bil zagotovljen znotraj prej navedene aplikacije. Izpis bo pripravljen enkrat mesečno, 
predvidoma prvega dne v mesecu. Posamezna občina bo podatke lahko izpisala večkrat, arhiv podatkov za izpis 
pa se bo zagotavljal za zadnje tri mesece. 
 
Po zadnjih podatkih iz centralnega registra prebivalcev, ima v Občini Cerkno stalno bivališče 4748 oseb. 381 oseb 
ima začasno bivališče urejeno izven Občine Cerkno. 33 oseb je evidentiranih v domovih za starejše v Občini Idrija. 
 
Zadnji obračun za december 2020 je zajel 4112 oseb.  
 

Stalno prijavljeni 4.748 
Obračunani 4.112 
Dom upokojencev 33 
Začasno prijavljeni izven občine Cerkno 381 
RAZLIKA 222 

 
Poleg tega so se v občino Cerkno priselili začasno še 202 oseb. Povezali smo se s programsko hišo, da nam izdela 
izpis iz podatkov, katere bomo primerjali s podatki centralnega registra prebivalstva. 
 
Kot zapisano upamo, da bo nov način pridobivanja podatkov enostavnejši in temu bo lahko sledilo tudi ažurno 
spremljanje vseh sprememb. 

 
 

6. Število ljudi, ki so vključeni v obračun odvoza odpadkov v Občini Cerkno je? Upoštevajoč stalno naseljene 
prebivalce (ki začasnega prebivališča nimajo drugje) in začasno prijavljene osebe v občini Cerkno? 
 
V mesecu decembru je bilo to število 4.112 oseb. Povprečje v letu 2020 je znašalo 4.128 oseb. 
 
 

7. Ozaveščanje prebivalcev občine Cerkno je slabo. Komunala naj v prihodnje za ozaveščanje uporablja Cerkljanske 
novice, saj dosežejo vse prebivalce Cerkna.  
 
Z ga. Peternelj smo se že povezali in bomo v letu 2021 obveščali in osveščali občane Občine Cerkno tudi preko 
tega časopisa. 

 
 
Roki za izboljšave: 

- Uskladi podatke CRP s svojim obračunov (do konca meseca marca 2021) – predstavitev na naslednji seji 
Kot zapisano že pri odgovoru št. 5, pričakujemo, da bomo v prihodnje lažje implementirali podatke, saj pričakujemo 
le posredovane nastale razlike v preteklem mesecu. 
 

- Preveri kompostnike po Cerknem in skladno s tem vključi prebivalce v obračun – pred predstavitvijo novih 
elaboratov – november 2021 



 

 

Predlagamo, da pregledamo tudi zabojnike za mešane komunalne odpadke pri uporabnikih, ki ne plačujejo 
ravnanja z biološkimi odpadki. Vsekakor pa ostaja odprto vprašanje, kako postopati z zabojniki za biološke 
odpadke na EKO otokih. 
 

- Prične z ozaveščanjem prebivalstva v občini Cerkno v Cerkljanskih novicah – v naslednjih novicah 
Dogovorjeno. 
 

- Prevzame zbirni center in omogoči njegovo odprtje skladno z zakonodajo – do junija 2021 
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS št. 33/17 in 60/18) 
med drugim v Prilogi 3. navaja zahteve, ki jih zbirni center, kot javna infrastruktura mora izpolnjevati. Ugotavljamo, 
da trenutna lokacija ne izpolnjuje navedenih zahtev v številnih točkah. Glede nato, da je uredba v veljavi že od leta 
2017 in glede na inšpekcijske prakse v drugih občinah, je nujno potrebno predhodno pred prevzemom zbirnega 
centra v upravljanje, center urediti in opremiti skladno z uredbo. 
  

- Komunala naj pridobi izvajalca za mletje zelenega odreza in s tem zmanjša volumen/stroške zelenega odreza – 
junij 2021 
Glede na že podan predlog s strani gospoda Obida na 8. redni seji z dne 16.4.2020, smo po posredovanju 
kontaktov (Darjan Hvala – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Kordež d.o.o.), preverili, ali imata možna 
ponudnika ustrezno okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje tovrstne dejavnosti. Po nam znanih informacijah ne 
razpolagata z ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem.  
 
V Sloveniji obstajajo ponudniki, ki imajo dovoljenja in izvajajo mletje tudi na terenu, vendar zaradi premika opreme 
pričakujejo zadostno količino tovrstnega odpadka. V nasprotnem primeru, je strošek premika previsok in 
ekonomičnost takega posla ni upravičena. Če bi želeli izvajati takšno obdelavo odpadkov, bi v prvi vrsti morali 
zagotoviti ustrezno lokacijo in prostor. Poleg tega pa je pomembna struktura materiala, ki se predaja 

 
 
Lep pozdrav, 
 
Direktorica 
mag. Brigita Šen Kreže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 0152-0001-2020-2 


