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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA  
 
 
OBRAZLOŽITEV SKLEPA O DOLOČITVI CENE STORITEV IN TARIFE OBVEZNIH GOSPODARSKIH 

JAVNIH SLUŽB RAVNANJA Z ODPADKI 
 
Izvajalec gospodarske javne služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov Režijski obrat 
Občine Šempeter - Vrtojba je pripravil Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba, s katerimi 
predlaga določitev cen teh gospodarskih javnih služb, ki bodo veljale od 1. 1. 2021. V elaboratu 
izvajalec predlaga predračunske stroške in količine za leto 2021. Od dosedanjega izvajalca javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov pa pričakujemo še elaborat v katerem bo 
predlagal obračunske stroške in obračunske količine za leto 2019 in 2020. 
 
Izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov družba Kostak, komunalno in 
gradbeno podjetje, d. d. je ob prijavi na razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih 
javnih služb predlagal Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe. 
 
Predlagana elaborata sta sestavni del gradiva. 
 
Izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je na javnem razpisu oddal 
ponudbo s cenami, ki so drugačne od tistih v elaboratu in sicer: 
 
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov    0,11625  EUR/kg, 
Odlaganje ostanka obdelave mešanih komunalnih odpadkov 0,00575  EUR/kg obdelanih 
mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Zaradi možnosti primerjav in celotne slike izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki so predračunski stroški in količine obdelave in odlaganja prikazane tudi v elaboratu 
izvajalca gospodarske javne službe zbiranja. 
 
Občina ne razpolaga z obračunskimi podatkih o količinah opravljenih storitev gospodarskih 
javnih služb za leti 2019 in 2020. Zadnji podatki o količinah zbranih komunalnih odpadkov so 
dostopni v letnem poročilu dosedanjega izvajalca iz leta 2019 in so predstavljeni tudi v 
elaboratu izvajalca gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Količine zbranih komunalnih odpadkov v omenjenem letnem poročilu niso ločeno prikazane za 
Občino Šempeter - Vrtojba, zato je izvajalec uporabil razmerje 13,32 %, ki ga je dosedanji 
izvajalec gospodarske javne službe uporabil za delitev prihodkov in odhodkov gospodarske 
javne službe med občinami v katerih je izvajal gospodarsko javno službo.  
 
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je pri določitvi predračunskih količin 
zbranih odpadkov za leto 2021 upošteval tudi podatke o dejansko zbranih komunalnih odpadkih 
v januarju 2021. Ker izvajalec ne razpolaga z bolj natančnimi podatki o zbranih komunalnih 
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odpadkih na območju občine v preteklih letih, ocenjujemo da so predlagane predračunske 
količine zbranih komunalnih primerne. 
 
Občina tudi ne razpolaga z obračunskimi podatki o številu uporabnikov in storitvah, ki so jim 
bile v preteklih letih zaračunane. Izvajalec sam sestavlja evidence uporabnikov, kar je pa 
zahtevno delo, ki bo vzelo še nekaj časa, saj se veliko uporabnikov ni v roku odzvalo na poziv 
izvajalca, da podajo svoje podatke.  
 
Način izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se bistveno ni 
spremeni od tega, ki smo ga poslali doslej. Izvajalec gospodarske javne službe sicer uporablja 
nov bližji zbirni center, odpadki pa se ravno tako kot doslej odvažajo na druge lokacije v 
nadaljnje ravnanje. 
 
Dosedanji stroški in cene po predlogu dosedanjega izvajalca gospodarske javne službe.  
 

  

Stroški 
[EUR] 

Količina 
[kg] 

Cena 
[EUR/kg] 

Cena s 
poračunom 

[EUR/kg] 

Poračun 
[EUR] 

Količina x Cena s 
poračunom - 

Stroški 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 3.312.752 19.100.000 0,1734 0,1950 411.748 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 178.269 19.100.000 0,0093 0,0006 -166.809 

Zbiranje bioloških odpadkov 536.735 2.600.000 0,2064 0,2612 142.385 

Zbiranje bioloških odpadkov - infrastruktura 18.921 2.600.000 0,0073 0,0243 44.259 

Obdelava odpadkov 1.047.375 12.500.000 0,0838 0,0701 -171.125 

Obdelava odpadkov - infrastruktura 349.125 12.500.000 0,0279 0,0133 -182.875 

Odlaganje ostankov odpadkov 254.354 4.375.000 0,0581 0,0221 -157.667 

Odlaganje ostankov odpadkov - infrastruktura 174.140 4.375.000 0,0398 0,0026 -162.765 

Skupaj 5.871.671       -242.849 

 
Dosedanji stroški in cene po predlogu dosedanjega izvajalca gospodarske javne službe z 
upoštevanjem deleža Občine Šempeter - Vrtojba 13,32 %.  
 

  

Stroški 
[EUR] 

Količina 
[kg] 

Cena 
[EUR/kg] 

Cena s 
poračunom 

[EUR/kg] 

Poračun 
[EUR] 

Količina x Cena s 
poračunom - 

Stroški 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 441.259 2.544.120 0,1734 0,1950 54.845 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 23.745 2.544.120 0,0093 0,0006 -22.219 

Zbiranje bioloških odpadkov 71.493 346.320 0,2064 0,2612 18.966 

Zbiranje bioloških odpadkov - infrastruktura 2.520 346.320 0,0073 0,0243 5.895 

Obdelava odpadkov 139.510 1.665.000 0,0838 0,0701 -22.794 

Obdelava odpadkov - infrastruktura 46.503 1.665.000 0,0279 0,0133 -24.359 

Odlaganje ostankov odpadkov 33.880 582.750 0,0581 0,0221 -21.001 

Odlaganje ostankov odpadkov - infrastruktura 23.195 582.750 0,0398 0,0026 -21.680 

Skupaj 782.107       -32.347 
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Občinski svet je ob zadnji spremembi cen upošteval drugačen poračun, ki je upošteval tudi v 
preteklih letih akumulirane izredne in podobne prihodke, ki jih predlagani elaborat ni upošteval. 
 
Dosedanji stroški in cene s poračunom po predlogu občine.  
 

  

Stroški 
[EUR] 

Količina 
[kg] 

Stroški s 
poračunom 

[EUR] 
po predlogu 

občine 

Predračunska 
cena s 

poračunom 
[EUR/kg] 

po predlogu 
občine 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 3.312.752 19.100.000 3.089.795 0,1618 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 178.269 19.100.000 11.460 0,0006 

Zbiranje bioloških odpadkov 536.735 2.600.000 500.611 0,1925 

Zbiranje bioloških odpadkov - infrastruktura 18.921 2.600.000 63.180 0,0243 

Obdelava odpadkov 1.047.375 12.500.000 876.250 0,0701 

Obdelava odpadkov - infrastruktura 349.125 12.500.000 166.250 0,0133 

Odlaganje ostankov odpadkov 254.354 4.375.000 96.688 0,0221 

Odlaganje ostankov odpadkov - infrastruktura 174.140 4.375.000 11.375 0,0026 

Skupaj 5.871.671   4.815.609  

 
Dosedanji stroški in cene po predlogu občine z upoštevanjem deleža Občine Šempeter - Vrtojba 
13,32 %. To so trenutno veljavni stroški in količine na osnovi katerih so določene trenutno 
veljavne cene. 
 

  

Stroški 
[EUR] 

Količina 
[kg] 

Stroški s 
poračunom 

[EUR] 
po predlogu 

občine 

Predračunska 
cena s 

poračunom 
[EUR/kg] 

po predlogu 
občine 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 441.259 2.544.120 411.561 0,1618 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 23.745 2.544.120 1.526 0,0006 

Zbiranje bioloških odpadkov 71.493 346.320 66.681 0,1925 

Zbiranje bioloških odpadkov - infrastruktura 2.520 346.320 8.416 0,0243 

Obdelava odpadkov 139.510 1.665.000 116.717 0,0701 

Obdelava odpadkov - infrastruktura 46.503 1.665.000 22.145 0,0133 

Odlaganje ostankov odpadkov 33.880 582.750 12.879 0,0221 

Odlaganje ostankov odpadkov - infrastruktura 23.195 582.750 1.515 0,0026 

Skupaj 782.107   641.439   

 
Izvajalec z elaboratom predlaga naslednje predračunske stroške in predračunske količine. 
Zaradi lažje primerjave so v tabeli zbrani tudi podatki za izvajalca gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov s količinami izvajalca zbiranja in veljavnimi cenami po 
sklenjeni koncesijski pogodbi. 
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Stroški 
[EUR] 

Količina 
[kg] 

Predračunska 
cena s 

poračunom 
[EUR/kg] 

po predlogu 
občine 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 348.410 2.269.597 0,1535 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 8.186 2.269.597 0,0036 

Zbiranje bioloških odpadkov 101.887 298.164 0,3417 

Zbiranje bioloških odpadkov - infrastruktura 3.508 298.164 0,0118 

Obdelava odpadkov 173.073 1.488.799 0,1163 

Obdelava odpadkov - infrastruktura     

Odlaganje ostankov odpadkov 8.561 74.440 0,1150 

Odlaganje ostankov odpadkov - infrastruktura     

Skupaj 643.625     

 
Poleg mase zbranih komunalnih odpadkov je za določitev predračunskih količin opravljenih 
storitev pomembna tudi določitev pavšalnih mesečnih količin za obračunavanje storitev 
gospodinjskim uporabnikom in manjšim poslovnim uporabnikom (pavšalistom) ter določitev 
specifične mase mešanih komunalnih odpadkov, ki so se zbrali v preteklem letu na območju 
občine za obračunavanje storitev večjim poslovnim uporabnikom, ki imajo svoja prevzemna 
mesta in se njihovih odpadkov ne tehta. 
 
Doslej so znašale pavšalne mesečne količine: 
 
20,61 kg/mesec za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez bioloških 
3,71 kg/mesec za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 
12,00 kg/mesec za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
4,20 kg/mesec za odlaganje preostanka mešanih komunalnih odpadkov 
 
Odslej znašajo pavšalne mesečne količine: 
 
18,31 kg/mesec za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez bioloških 
3,82 kg/mesec za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 
8,37 kg/mesec za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
0,42 kg/mesec za odlaganje preostanka mešanih komunalnih odpadkov 
 
Ker izvajalec podatkov o skupni masi zbranih mešanih komunalnih odpadkov in skupnem 
volumnu izpraznjenih posod v preteklem letu ne pozna, predlaga isto specifično maso mešanih 
komunalnih odpadkov, kot se je obračunavala doslej in sicer 61,82 kg/m3. Predlog je smiseln, saj 
se odpadke zbira v praktično istem številu in vrsti predpisanih namenskih posod. 
 
Ob upoštevanju predlaganih cen in pavšalnih količin bi po novem zaračunane storitve za 
občana na mesec znašale: 
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 PREDLOG OBRAČUNA 

 
Cena 

[EUR/kg] 
Pavšalna količina 

[kg/osebo/mesec] 
Znesek 

[EUR/osebo/mesec] 

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških 0,1535 18,31 2,81 

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 0,0036 18,31 0,07 

Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 0,3417 3,82 1,31 

Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0118 3,82 0,04 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,1163 8,37 0,97 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov - infrastruktura    

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov 0,1150 0,42 0,05 

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov - infrastruktura    

Skupaj   5,25 

Skupaj z DDV 9,5 %   5,75 

 
Doslej je izvajalec javnih služb gospodinjskim uporabnikom zaračunaval storitve za osebo na 
mesec: 
 

 DOSEDANJE OBRAČUNAVANJE 

 
Cena 

[EUR/kg] 
Pavšalna količina 

[kg/osebo/mesec] 
Znesek 

[EUR/osebo/mesec] 

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških 0,1618 20,61 3,33 

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 0,0006 20,61 0,01 

Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 0,1925 3,71 0,71 

Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0243 3,71 0,09 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,0701 12,00 0,84 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0133 12,00 0,16 

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov 0,0221 4,20 0,09 

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0026 4,20 0,01 

Skupaj   5,26 

Skupaj z DDV 9,5 %   5,76 

 
Ko bi potekel čas enega leta, v katerem bi se izvršil sprejeti poračun, to je s 1. 7. 2021, bi 
uporabniki  plačevali naslednje stroške za osebo na mesec: 
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 OBRAČUNAVANJE BREZ PORAČUNA 

 
Cena 

[EUR/kg] 
Pavšalna količina 

[kg/osebo/mesec] 
Znesek 

[EUR/osebo/mesec] 

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških 0,1950 20,61 4,02 

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 0,0006 20,61 0,01 

Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 0,2612 3,71 0,97 

Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0243 3,71 0,09 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,0701 12 0,84 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0133 12 0,16 

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov 0,0221 4,2 0,09 

Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov - infrastruktura 0,0026 4,2 0,01 

Skupaj   6,20 

Skupaj z DDV 9,5 %   6,78 

 
Občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba predlagam, da predloženi sklep obravnava in 
sprejme.  
                                                                                    
 
 
 
 
 
   
                                                         mag. Milan Turk 
                   župan 
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Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 
38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40),  5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 35. člena Odloka o načinu 
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20), 14. členom Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/20) in 15. člena Statuta 
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji, dne 
___________, sprejel naslednji 

 
S K L E P 

 

1. 
 

Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki  (brez DDV) so:  
 
1.1.  Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1535 EUR/kg. Pavšalna 

mesečna količina na osebo znaša 18,31 kg. 
 
1.2. Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0036 EUR/kg. 

Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 18,31 kg. 
  
2.1.  Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,3417 EUR/kg. Pavšalna 

mesečna količina na osebo znaša 3,82 kg. 
 
2.2. Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0118 EUR/kg. 

Pavšalna mesečna količina na osebo znaša 3,82 kg. 
 
3.1.  Cena storitve za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,1163 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 8,37 kg. 
 
3.2. Cena javne infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0 EUR/kg. 
 
4.1.  Cena storitve za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,1150 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 0,42 kg. 
 
4.2. Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0 EUR/kg. 
 

2. 
 

Specifična masa mešanih komunalnih odpadkov za obračun poslovnim uporabnikom od katerih zbrane 
količine odpadkov se ne tehtajo znaša 61,82 kg/m3. 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2021. Istočasno preneha veljati sklep številka 
3541-4/2020-4. 
 
Številka: 007-3/2021- 
Šempeter pri Gorici, _________              
                  Župan 

      mag. Milan Turk 
          


