Civilna iniciativa Mengeš (CIM) smo nevladna organizacija civilne družbe. Kot ljudska iniciativa za referendum
smo začeli delovati 26. 1. 2008, ustanovne akte smo sprejeli 14. 9. 2011 in jih dopolnili 1. 9. 2014.
Naši nameni in cilji so:
skrb za okolje in varovanje naravnih dobrin, spoštovanje dediščine;
v prihodnost naravnano dolgoročno in trajnostno načrtovanje ter delovanje;
skrb za kakovost življenja, za podjetniško in izobraževalno okolje;

povezovanje virov in vodovodov ter celovito in usklajeno upravljanje porečij Kamniške Bistrice ter srednje Save;
kvalitetna, varna, zanesljiva in učinkovita oskrba z zdravo pitno vodo, varovanje vodozbirnih območij;
odgovorno in partnersko sodelovanje pri vzpostavljanju vodooskrbnih sistemov, odvajanja in čiščenju odpadnih voda;
in ne nazadnje (vse od ljudske iniciative za referendum) ohranitev 30-odstotnega solastništva in vodnih pravic Občine Mengeš
na Medobčinskem vodovodu Krvavec in njeno sodelovanje pri obnovi, modernizaciji in povečanju zmogljivosti sistema;

CIM - https://sites.google.com/site/civilnamenges/ , civilnainiciativamenges@gmail.com ; Hribarjeva ulica 35, 1234 Mengeš.

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ (6. redna seja, dne 18.6.2015)
ZADEVA: PREDLOG UKREPANJA KONCENDENTA OBČINE MENGEŠ ZARADI
NEZAKONITEGA ZARAČUNAVANJA SMETARINE KONCESIONARJA JKP
PRODNIKA V LETIH OD 2010 DO 2013
PRAVNA PODLAGA: 17. člen Statuta, 32. člen Poslovnika Občine Mengeš
NAMEN:

Odprava neupravičenega oz. nezakonitega dvakratnega zaračunavanja
storitve smetarine glede na dejansko opravljeno.

PREDLAGATELJ:

mag. Tomaž Štebe, CIM – Civilna iniciativa Mengeš – Radi
imamo Mengeš, Loko, Topole, Dobeno; ..

PREDLOGA SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Mengeš zahteva, da župan Občine Mengeš do konca
julija 2015, sprejme ukrepe proti JKP Prodniku v skladu s koncesijsko
pogodbo in pozitivno zakonodajo zaradi neupravičenega oz. nezakonitega
dvakratnega zaračunavanja storitve smetarine glede na dejansko opravljeno v
letih 2010 do 2013.
2. Župan Občine Mengeš o tem poroča na naslednji seji Sveta Občine Mengeš.

Obrazložitev:
Zadeva je bila že obravnavana na 24. seji dne 20.3.2014. Gradivo posredovano na 23.
redno sejo, dne 30.1.2014 (predlog o dodatni točki ni bil izglasovan). Občinski svet je
zavrnil predlagane sklepe (priloga). Nihče ni predlagal kakega drugega sklepa, predlog
sklepa Mateja Hribarja, da se JKP Prodnik upraviči pa je predlagatelj umaknil.
Prizadevanja, da bi ukrepale inštitucije države doslej niso bila uspešna. Ministrstvo za
okolje prostor ter njene službe, inšpektorati in občinsko redarstvo niso ukrepali oz. so
prepuščala odločitve rednim sodiščem in drugim. Računsko sodišče tudi še ni vzelo
primera v presojo. Do sedaj.
Zadeva glede dvakratnega zaračunavanja smetarine je očitna. Posredno jo je potrdil celo
sam kršitelj, JKP Prodnik, ki je ob uvedbi novih cen v skladu z novo uredbo MEDO, začel
pravilno fakturirati/obračunavati obseg storitve – s prepolovljenimi volumni. Ob enakem
občinskem odloku »O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI MENGEŠ« kot
vsa leta prej (sprejet na 29. redni seji dne 10. 12. 2009, Uradni vestnik št. 7/2009, 18.
december 2009).
Gre za evidentno kršitev 16. člena tega odloka oz. za zaračunavanje storitve, ki ni bila
opravljena, kar je kaznivo tudi po drugih predpisih. Za tak zaključek ni potrebno izvajati
revizij ali podrobnih proučevanj. Spodaj navajam omenjeni člen v katerem je naveden
faktor 4,33, ki v bistvu opredeljuje povprečno število tednov v mesecu (na spletu objavljeni
faktorji so nižji). Ob dejstvu, da je leta 2010 JKP Prodnik, na osnovi istega odloka (15.
člen) začel izvajati storitev smetarine na 14 dni, bi moral ta faktor razpoloviti, torej volumen
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črne posode, na osnovi katere se zaračunava smetarina, razpoloviti. To je, kot že
omenjeno, storil šele maja 2013. Ves ta čas je JKP Prodnik, najmanj 36 mesecev,
zaračunaval uporabnikom še enkrat večji volumen
glede na dejansko opravljeno storitev! Okvirni znesek
Preveč (dvojno) zaračunano
nedovoljeno zaračunane smetarine je minimalno okoli
mešani odpadki
od leta 2010 do 1.5.2013
200 € (brez DDV, pri 80 litrski črni posodi).
brez DDV in zamudnih obresti
(primer za 0,35 m3 zabojnik)
Akterji, ki bi naj ali bi morali ukrepati (problem
molka organov) tega niso storili. Računsko
mesecev (min.)
36
sodišče pa je pri tem neodvisno. Preden se
znesek (€)
5,372815
prepusti zadeva drugim organom oz. inštitucijam,
Skupaj min./okvirno (€)
193,42134
ostaja še ena možnost oz. dolžnost ali (ponovna)
priložnost, da svoje uporabnike zaščiti pogodbenik izvajalca JGS varstva okolja, to
je Občina Mengeš.

Predlagam, da se sprejme sklep o ukrepih zoper koncendenta zaradi navedene
kršitve navedenega odloka in predpisov. Ugotoviti je potrebno tudi odgovornost,
predvsem pa povrniti preveč zaračunano.
16. člen
Izvajalec zaračunava uporabnikom javne službe izvajanje javne službe ravnanja z
odpadki mesečno. Stroški javne službe uporabniku (smetarina) se uporabniku
izračunajo tako, da se velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke pomnoži s
4,33 (število odvozov v letu deljeno s številom mesecev v letu) in s seštevkom vseh
cen za ravnanje z odpadki (odvoz, predelava, odlaganje). Smetarina vsebuje vse stroške
izvajanja obveznih javnih služb ravnanja z odpadki, razen ravnanja z organskimi odpadki.
V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim odstavkom 16.
člena in je frekvenca odvoza mešanih komunalnih odpadkov večja od frekvence, določene
v drugem odstavku 16. člena, se številka 4,33 pomnoži še s faktorjem povečanja
frekvence odvoza. V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s
tretjim odstavkom 16. člena, ko se praznjenje zabojnikov izvaja na klic, se smetarina
izračuna kot zmnožek volumna zabojnika ter seštevkom vseh cen za ravnanje z odpadki
(odvoz, predelava, odlaganje).
Ravnanje z organskimi odpadki iz gospodinjstev se zaračunava ločeno od smetarine tistim
uporabnikom, ki so kot uporabniki navedeni v 6. členu pod točko a) in b) in se nahajajo v
območju, ki je s pravilnikom določeno kot območje, kjer se izvaja ločeno zbiranje
organskih odpadkov. Cena za ravnanje z organskimi odpadki se izračuna na način, da se
velikost zabojnika za organske odpadke pomnoži s 3,58 (tj. povprečno število odvozov na
mesec v koledarskem letu, ki se izračuna kot število odvozov v letu deljeno s številom
mesecev v letu).
Priloga:
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ (23. seja, dne 30. 1. 2014)
ZADEVA: POVRNITEV PREVEČ ZARAČUNANIH STORITEV MEŠANI ODPADKI V LETIH OD
2010 DO MAJA 2013 IN 80 LITROV BIO SMETARINA OB KOMPOSTIRANJU V
LETIH OD 2007 DO 2010 V OBČINI MENGEŠ

PRAVNA PODLAGA: 21. in 27. člen Poslovnika Občine Mengeš
NAMEN:

V izogib uveljavljanju pravic in zakonitosti ter dodatnim stroškom se uporabnikom
povrnejo plačila storitev, ki niso bila opravljena (dvojno zaračunavanje volumna za
mešane odpadke ob uvedbi 14 dnevnih odvozov) oz. so bila nezakonito zaračunana
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zaradi nezakonitega odloka o komunalnih odpadkih glede BIO smetarine (prisilno
zaračunavanje 80 l odpadkov kljub izvajanju kompostiranja).

PREDLAGATELJI: Tone Zorman, Matej Hribar
POROČEVALEC: Tomaž Štebe
PREDLOGI SKLEPOV:
1. Občina Mengeš, z zahtevo koncesionarju JKP Prodnik, od februarja 2014 v šestih mesečnih
obrokih, vrne uporabnikom plačila od preveč zaračunanih volumnov oz. storitev za mešane
odpadke od leta 2010 do maja 2013, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
2. Občina Mengeš, z zahtevo koncesionarju JKP Prodnik, v februarju 2014 vrne plačila nezakonito
zaračunanih storitev BIO smetarina uporabnikom, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
so le-to odklanjali, ki so odklonili prevzem ali vrnili posode za BIO odpadke in tistim, ki so po
uveljavitvi zakonitega odloka uveljavili pravico do kompostiranja oz. upravičenja za oprostitev
storitev BIO smetarine.
3. Občina Mengeš zahteva od koncesionarja JKP Prodnik, da vse uporabnike upravičence na
osnovi predhodnih sklepov obvesti o poplačilih ter se jim v imenu Občine Mengeš in v svojem
imenu opraviči za nepravilnosti in nezakonitosti.
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