
 
 

PRILOGA 3B 

 

OBRAZEC POROČILA O IZVEDENI SORTIRNI ANALIZI SMETI IZ SISTEMOV 

ČIŠČENJA SMETENJA (POMETI)  

Del A: Podatki o izvajalcu javne službe, upravljavcu državne ceste, vrsti odpadka in viru 

nastajanja odpadkov  

 

1. Izvajalec javne 

javneetnik 

 

  službe čiščenja 

javnih površin: 

 

  
Naslov:  

    
Pošta:  Matična št.:  

 

2. Število prebivalcev v občini*:    

Potrebno število vzorcev za občino*:   

 

3. Številka odpadka: 2 0 0 3 0 3  

 

Naziv odpadka: Odpadki iz čiščenja cest 

Opis odpadka:  

 

 

4. Datum izvedbe sortirne analize:   

 

5. Območje vzorčenja:  

Občina/odsek državne ceste:  

Opis kraja nastajanja odpadka:  

  

* Podatek ni potreben za upravljavca državnih cest. 

 

Del B: Sestava smeti (pometi 20 03 03) 

 

1. Rezultati vzorčenj izločenih podfrakcij odpadkov iz čiščenja javnih površin (pometi) 

 

Zaporedna številka vzorčenja (j):  

Območje vzorčenja:  

 Opis pod-frakcije v smeteh (20 03 03) mij (kg) 

 
Posode za živila, tj. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se 

uporabljajo za shranjevanje živil (izdelane v celoti ali delno iz plastike) 
1 

 

 
Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje 

zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave 
2  

 

Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, tj. posode, ki vsebujejo tekočino, 

npr. plastenke pijač, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, in sestavljena 

embalaža za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, razen stekleni ali 

kovinski vsebniki za pijačo, katerih pokrovčki ali zamaški so izdelani iz plastike 

3  

 Lončki za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški (izdelani v celoti ali 4  



 

delno iz plastike) 

 
Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko 

uporabo 
5 

 

 Baloni 6  

 Lahke plastične nosilne vreče 7  

 
Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi 

izdelki 
8  

   

 Ostanek odpadkov po prebiranju, izsortiranju 9  

  

 Skupaj vzorec mj (kg):  

 

 

3. 2 Izračun deležev plastičnih proizvodov, danih na trg v RS, med posameznimi 

skupnimi sistemi za izvajanje obveznosti PRO proizvajalcev 

 

Za pregledno in pravično porazdelitev stroškov proizvajalcev plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo za čiščenje smetenja in s tem povezanimi stroški se izračuna delež posameznega 

odpadnega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe na 

posamezni skupni sistem izpolnjevanja PRO teh proizvajalcev. Če namreč proizvajalci za eno 

vrsto plastičnega proizvoda za enkratno uporabo izpolnjujejo obveznosti PRO pri več skupnih 

sistemih (nosilci skupnih načrtov), je potreben izračun deleža plastičnega proizvoda za enkratno 

uporabo, danega na trg v RS, na posameznega nosilca skupnega načrta. 

 

1. Delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo (SUPp.x) v posameznem 

skupnem sistemu izvajanja PRO se za eno koledarsko leto izračuna z uporabo naslednje 

enačbe:  

 

W (načrt.x,SUP p.x) = m (načrt.x,SUP p.x) / m (SUP p.x), 

 

pri čemer je:  

‒ W (načrtx.,SUP proizvodx): delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno 

uporabo v posameznem skupnem sistemu – nosilcu skupnega načrta; 

‒ m (načrt,SUP proizvod.x): masa plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz 

skupine tega proizvoda, za katero je posamezni nosilec skupnega načrta sporočil 

podatke o dajanju na trg v RS (kg);  

‒ m (SUP proizvoda.x): skupna masa plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz 

skupine tega proizvoda, za katero so vsi skupni načrti skupaj sporočili podatke o 

dajanju na trg v RS (kg).  

 

2. Podatki o nosilcih skupnih načrtov, ki upravljajo skupne sisteme v zadevnem koledarskem 

letu, se pridobijo iz evidence ministrstva.  

 

3. Podatki o masi plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS v zadevnem 

koledarskem letu, se pridobijo iz poročil o dajanju plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na 

trg v RS iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe.  

 

 

 

 



 

3.3   Izračun stroškov čiščenja smetenja  
 

Metodologija izračuna plačila sorazmernega dela stroškov na posamezen plastični proizvod za 

enkratno uporabo na posamezen skupni sistem izpolnjevanja obveznosti PRO, ki je v skladu s 

to uredbo nosilec skupnega načrta za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 

1 te uredbe, se izračuna po spodnjih enačbah. 

Zavezanci, ki nastopajo v sistemu plačila stroškov čiščenja smetenja, so: 
– občine (plačnik storitev čiščenja smetenja) ali upravljavca državnih cest, 
– občinske javne službe čiščenja smetenja (izvajalec čiščenja smetenja javnih površin) in 

koncesionarji ali podizvajalci upravljavcev državnih cest, 
– proizvajalci plastičnih proizvodov iz dela C priloge 1 te uredbe (zavezanec za 

sorazmerni delež plačila stroškov čiščenja smetenja), 
– sistemi za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO (nosilci skupnih načrtov), 
– ministrstvo (izračun deležev plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v 

RS, ter za prvo triletje rezultati sortirnih analiz smeti). 

Podatki, ki so potrebni za izračun deleža stroškov, ki so jih dolžni plačevati proizvajalci občinam, 

so: 
– povprečni deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (poglavje 3.1 te priloge), 

pridobljeni iz sortirnih analiz smeti za opravljanje dveh dejavnosti javne službe: 
praznjenje sistemov za zbiranje odpadkov (praznjenje košev, posod, zabojnikov) in 
čiščenje smetenja (pometi javnih površin), za vsak sistem javnih služb posebej, in sicer 
povprečna deleža smeti (koši, pometi) za izvajanje čiščenja smetenja na lokalni ravni, 
povprečna deleža smeti (koši, pometi) na državni ravni, posebej za upravljavca 
avtocest in posebej za upravljavca regionalnih cest; 

 delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na posamezen skupni 

sistem izvajanja PRO (v primeru, da so različni proizvajalci enakega plastičnega 

proizvoda za enkratno uporabo v več skupnih sistemih PRO – več nosilcev skupnih 

načrtov); 

 strošek čiščenja smetenja v občini ali pri upravljavcih državnih cest, posebej za 

praznjenje odpadkov iz javnih sistemov za zbiranje teh odpadkov in posebej za čiščenje 

javnih površin; 

 podatki nosilcev skupnih načrtov. 

Potrebni podatki in izračuni iz teh podatkov se uporabljajo za posamezno koledarsko leto. 

Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini in pri upravljavcih državnih cest, 

posamezno za dve aktivnosti praznjenja iz sistemov iz javnega zbiranja smeti in čiščenje 

smetenja v okolju (pometi), se za posamezni skupni sistem PRO (skupni načrt) izračuna glede 

na delež proizvodov, danih na trg v RS, in delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo v smeteh po naslednjih enačbah: 

 

€PRO.x, SUPp.x, koši = (Di koši x €koši) x W načrt.x,SUP p.x), 

 

pri čemer je:  

€PRO.x, SUPp.x Sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja v občini ali na državni 

cesti za praznjenje smeti iz sistemov iz javnega zbiranja za posamezen 

plastični proizvod za enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem 

sistemu izvajanja PRO (nosilec skupnega načrta) (EUR); 

Di koši povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega 

sistema zbiranja smeti (i-ti odpadni plastični proizvod za enkratno 

uporabo); 

€koši letni strošek čiščenja praznjenja smeti iz sistemov iz javnega zbiranja 

čiščenja javnih površin (EUR); 

W (načrt.x,SUP p.x) delež posameznega SUPp, danega na trg v RS, v posameznem 

skupnem sistemu. 

 



 

€PRO.x, SUPp.x = (Di pometi x €pometi) x W (načrt.x,SUP p.x), 

 

pri čemer je: 

€PRO.x, SUPp.x,pometi sorazmeren delež stroškov čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) 

v občini ali na državni cesti za posamezen plastični proizvod za 

enkratno uporabo (SUPp) v enem skupnem sistemu izvajanja PRO 

(nosilec skupnega načrta); 

Di pometi povprečni delež i-te podfrakcije v smeteh sortirne analize iz javnega 

sistema čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) (i-ti odpadni 

plastični proizvod za enkratno uporabo); 

€pometi letni strošek čiščenja smetenja iz javnih površin (pometi) v občini ali 

državnih cest (EUR); 

W (načrt.x,SUP p.x) delež posameznega plastičnega proizvoda za enkratno uporabo v 

posameznem skupnem sistemu, danega na trg v RS. 

 

Skupni stroški enega skupnega sistema PRO se izračunajo z vsoto posameznih sorazmernih 

deležev stroškov. 

Vsak skupni sistem bo na letni ravni prejel 212 računov iz občin, en račun upravljavca avtoceste 

in en račun upravljavca regionalnih cest za plačilo sorazmernega deleža stroškov čiščenja 

smetenja. Vsaka občina in upravljavca državnih cest bosta izdala toliko računov, kolikor bo 

število skupnih sistemov. 

 


