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

JAVNIH SLUŽB RAVNANJA Z ODPADKI 
 
 
Od izvajalca gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki družbe Komunala Nova Gorica d.d. je 
občina 25. 5. 2020 prejela Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki, s katerimi predlaga spremembo doslej veljavnih cene teh gospodarskih 
javnih služb, ki veljajo od 1. 7. 2018. V elaboratu izvajalec predlaga obračunske stroške in 
obračunske količine za leto 2017 in 2018 ter predlaga nove predračunske stroške in količine, ki 
naj bi veljali z uveljavitvijo novih cen, to je je s 1. 7. 2020. 
 
Predlagani elaborat skupaj s spremnim dopisom je sestavni del gradiva. 
 
Prvič smo občine v katerih isti izvajalec izvaja javne službe ravnanja z odpadki skladno z na novo 
sprejeto Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja določile 1. 1. 2014. Ceno smo ponovno določali v letu 2016 (za ostale 
občine 1. 7. 2016, Občina Šempeter - Vrtojba 1. 11. 2016) in za tem še 1. 7. 2018. Od tega dne 
veljajo trenutno veljavne cene. 
 
V elaboratu za sprejem cen, ki so veljale od 1. 11. 2016, je izvajalec podal obračunske stroške in 
količine za leto 2014. V elaboratu za sprejem cen, ki so veljale od 1. 7. 2018, je izvajalec podal 
obračunske stroške in količine za leto 2015. 
 
Občinski sveti nikoli niso obravnavali elaborata, ki bi vseboval obračunske stroške in količine za 
leto 2016. 
 
V sedaj predlaganem elaboratu so zajeti obračunski stroški in količine za leti 2017 in 2018. 
 
Občine sicer razpolagamo sicer tudi z obračunskimi stroški in količinami tudi za leto 2016. V 
prilogi h gradivu je primerjava obračunskih stroškov in količin (s tem tudi obračunskih cen) po 
letih od 2014 do 2018 in predlog novih predračunskih stroškov in količin ter cen za leto 2020.  
 
Način izvajanja javnih služb zaradi fizičnega zaprtja odlagališča v Stari Gori pa tudi način 
obračunavanja se je iz leta v leto spreminjal. Vseeno pa lahko izvedemo določeno primerjavo 
količin in stroškov javnih služb med trenutnim stanjem in letom 2014. 
 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez bioloških 
 

Količina zbranih odpadkov se med trenutnim stanjem in letom 2014 bistveno ne 
razlikuje.  
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Stroški so v tem času porasli za 42 % (985.854 EUR), od tega primerjava večjih postavk 
stroškov pokaže da: 
 

• so stroški goriva narasli za 1,8 %, 

• so stroški storitev višji za 160 % (632.039 EUR), 

• stroški dela 22 % (180.949 EUR). 
 
Razlika med stroški storitev v letu 2014 in planiranimi stroški storitev v letu 2020 so 
gotovo tudi stroški prevozov odpadkov na center za ravnanje z njimi, ki so v letu 2018 
znašali 159.463 EUR. 

 
2. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura 
 

Stroški infrastrukture, ki jo ima izvajalec v najemu od Mestne občine Nova Gorica, so se v 
času med 2014 in 2020 povečali za 23 %. Razlika je bila v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 še 
bistveno višja. 

 
3. Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 
 

Količina zbranih bioloških komunalnih odpadkov se med trenutnim stanjem in letom 
2014 bistveno razlikuje. 175 % povečanje je precejšnje, čeprav količine bioloških odpadkov 
med vsemi zbranimi komunalnimi odpadki znašajo še vedno le 14 %. 
 
Glede na povečano količino bioloških odpadkov je tudi povišanje stroškov visoko, in sicer 
116 % (341.916 EUR). 

 
4. Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov - infrastruktura 
 

Stroški infrastrukture, ki jo ima izvajalec v najemu od Mestne občine Nova Gorica, so se v 
času med 2014 in 2020 povečali za 8 %. Razlika je bila v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 še 
bistveno višja. 

 
5. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka komunalnih odpadkov 

(skupaj z infrastrukturo) 
 

Zaradi načina izvajanja in obračunavanja teh dveh javnih služb, je smiselno primerjavo 
izvesti tako, da seštejemo vse stroške teh dveh javnih služb skupaj. 
 
Stroški obdelave in odlaganja naj bi znašali v letu 2020 le 89 % stroškov iz leta 2014. 
Razlika znaša 216.219 EUR. Pri tej je potrebno povedati, da je v stroških za leto 2014 zajet 
tudi prevoz odpadkov, katerega stroški so recimo v letu 2018 znašali 159.463 EUR. 
 
Med leti so se seveda stroški obdelave in odlaganja precej spreminjali. Najnižji so bili v 
letu 2017 in 2018, ko smo odpadke na obdelavo vozili v zasavski CERO-Z. 
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Zadnje povečanje cen izvajalec GJS utemeljuje predvsem s spremenjenimi predpisi o minimalni 
plači zvišanjem cen obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki se trenutno 
pretežno izvaja na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad v upravljanju družbe Kostak. 
 
V obeh primerih gre za objektivne okoliščine, ki jih je potrebno pri določanju cen GJS 
upoštevati. 
 
Zaradi zmanjšane najemnine Mestne občine Nova Gorica za zbirni center v Stari Gori pa se 
bosta znižali ceni za uporabo javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in 
bioloških odpadkov. 
 
Izvajalec GJS v svojem elaboratu predlaga tudi poračun za preteklo obdobje in sicer za leti 2017 
in 2018. Iz predlaganega elaborata je mogoče ugotoviti, kakšne zneske predlaga za poračun in 
na kakšen način iz tabele 37 na strani 40. 
 

  

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 

 
Občine, na katerih območju izvajalec izvaja GJS ravnanja z odpadki, smo med drugim tudi zaradi 
dodatnega pregleda ustreznosti predlaganih (in morebiti izvedenih ali neizvedenih) poračunov 
v letih od 2014 do 2018, naročile pregled družbe Komunala Nova Gorica d.d in z njim še dodatno 
pregled elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki. 
 
Rezultat naročenega pregleda (ki ni niti revizija niti skrbni pregled) je poročilo Komunala Nova 
Gorica, d.d. z naslovom Finančni skrbni pregled, ki vsebuje tudi prilogo Pregled elaborata o 
oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki 
od strani 71 dalje. Ugotovitve v zvezi s poračuni so v poglavju Poračun v obdobju 2014 - 2018 na 
strani 126. Ta stran je v prilogi gradiva. 
 
Iz ugotovitev nedvoumno sledi, da niti izvajalec GJS, niti revizorska družba, ki je pripravljala 
elaborate, niti družba, ki je opravila pregled v poračunu, niso upoštevali vseh prihodkov od 
izvajanja GJS, ki so bili skladno z Slovenskimi računovodskimi standardi ugotovljeni in v letnih 
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poročilih družbe Komunala Nova Gorica d.d. tudi prikazani. Tako so iz poračunov izpuščeni 
naslednji prihodki od GJS ravnanja z odpadki objavljeni v letnih poročilih. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Drugi prihodki GJS razen čistih 
prihodkov od prodaje 123.512 146.780 315.123 126.291 149.085 860.791 

Drugi poslovni prihodki 43.647 8.071 150.601 8.360 71.433 282.112 

Finančni prihodki iz deležev 3.899 2.656 3.435     9.990 

Finančni prihodki iz danih posojil 11.007 403 101   98 11.609 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13.252 62.814 14.840 10.203 9.958 111.067 

Drugi prihodki 52.548 65.667 143.397 107.460 67.572 436.644 

Odloženi davki -841 7.169 2.749 268 24 9.369 

 

Podatki so vzeti iz revidiranih letnih poročil izvajalca za leta 2014 stran 89, 2015 stran 111, 2016 
stran 99, 2017 stran 98, 2018 stran 103. Poročila so javno dostopna na spletnih straneh AJPES. 
 
Iz ugotovitev sledi, da je družba, ki je opravila pregled poslovanja ugotovila, da v poračunu niso 
upoštevani tudi naslednji prihodki: 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Interne storitve   15.693 27.849 21.447 24.308 89.297 
Prihodki od deleža skupnih služb     15.294 25.931 20.297 61.522 

Prihodki od prodaje blaga     1.173 1.907 1.464 4.544 

 
 Kar je utemeljila z navedbo: 
  
»Menimo, da je v prihodnjih letih med prihodki, ki zmanjšujejo stroške smiselno upoštevati tudi stroške internih 
storitev ter skupnih služb.« 
 

Če bi med prihodki, ki zmanjšujejo stroške bilo smiselno v prihodnjih letih upoštevati tudi 
navedene prihodke, bi jih morali tudi v preteklih, saj se predpisi v tem času glede tega niso 
spremenili. Upoštevanje ali neupoštevanje predpisov namreč ni prepuščeno lastni presoji 
izvajalca GJS in občin, ki potrjujejo cene. 
 
Skupaj gre torej za skupno neupoštevanje prihodkov iz izvajanja GJS ravnanja z odpadki v višini: 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Skupaj v poračunu 
neupoštevani prihodki 123.512 162.473 359.439 175.576 195.154 1.016.154 

 

Na pisno vprašanje družbi KF Finance zakaj v svojem poročilu med prihodki za poračun ni 
upoštevala tudi navedenih prihodkov iz letnega poročila, je občina pridobila nejasen odgovor, 
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da Uredba o metodologiji določa drugačen način poračuna, kot je s Slovenskimi 
računovodskimi standardi določen način ugotavljanja prihodkov in odhodkov v letnih poročilih. 
 
To seveda ne drži, saj se uredba pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov izrecno sklicuje na 
Slovenske računovodske standarde, in sicer: 
 

• Uredba o metodologiji v 2. členu določa: 
 

8. predračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je 

cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi 

načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem 

obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture; 

9. obračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je cena, ki 

se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev 

uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem 

obračunskem obdobju; 

14. posamezne izvirne vrste stroškov (stroški materiala, stroški storitev v ožjem pomenu, stroški 

amortizacije in stroški dela) so vrste stroškov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi; 

15. neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, splošni (posredni) proizvajalni 

stroški, splošni nabavno-prodajni stroški in splošni upravni stroški so stroški v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi; 

 

• 4. odstavek 5. člena Uredbe o metodologiji določa: 

(4) Prihodki in odhodki posameznih javnih služb se evidentirajo ločeno v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi. 

 

• 9. člen Uredbe o metodologiji določa vsebino elaborata, med drugim tudi predračunske 
in obračunske stroške določene skladno z računovodskimi standardi in v zadnji alineji 1. 
odstavka še: 

- druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 

 

SRS 35 (2010), ki je veljal do 31. 12. 2015 je določal: 
 

35.20. Prihodki od poslovanja v javnem podjetju so vsi zneski od prodaje proizvodov oziroma 

storitev, ne glede na to, kdo je plačnik. Prispevki, takse in/ali druga plačila, ki jih javno podjetje na 

podlagi zakona pobira za državo ali lokalno skupnost, niso prihodki javnega podjetja. 

 

SRS 32 (2016), ki velja od 1. 1. 2016 dalje pa določa: 
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32.6. Prihodki od poslovanja izvajalca GJS so vsi zneski od prodaje proizvodov oziroma storitev, 

ne glede na to, kdo je plačnik. Prispevki, takse in/ali druga plačila, ki jih izvajalec GJS na podlagi 

zakona pobira za državo ali lokalno skupnost, niso prihodki izvajalca GJS. 

 

Kolikor sami poznamo uredbo, obstaja samo eno posebno določilo v 5. odstavku 8. člena. 
 

(5) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni 

element cene storitve javne službe. 

 

Neupoštevanje že navedenih prihodkov (skupaj 1.006.785 EUR) ustvarjenih z izvajanjem GJS 
ravnanja z odpadki, ugotovljenih v revidiranih letnih poročilih za leta 2014, 2015, 2016, 2017, in 
2018 po našem prepričanju pomeni kršenje splošnih določb in načel Zakona o gospodarskih 
javnih službah, določenih v 1. in 2. členu: 

1. člen 

(gospodarske javne službe) 

Ta zakon določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. 

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine (v nadaljnjem 

besedilu: javne dobrine) kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 

javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) oziroma občina 

ali druga lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) zaradi zadovoljevanja javnih 

potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. 

2. člen 

(zagotavljanje javnih dobrin) 

Gospodarske javne službe se določijo 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. 

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. 

 

načelu »povzročitelj plača« določenem v 10. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1): 

10. člen 

(načelo plačila za obremenjevanje) 

 

(1) Povzročitelj obremenitve krije vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in 

zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic 

obremenjevanja okolja, vključno s stroški izvedbe preprečevalnih in sanacijskih ukrepov v primeru 

okoljske škode. 

 

(2) Z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja se lahko predpiše okoljsko dajatev zaradi 

onesnaževanja ali zaradi vsebnosti okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali izdelku. 
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(3) Povzročitelju obremenitve se lahko predpiše obveznost jamčenja s finančnimi jamstvi zaradi 

izvajanja predpisanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri opravljanju 

njegove dejavnosti, po njenem prenehanju ali prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali 

prenehanju povzročitelja obremenitve. 

 

ter izrecne prepovedi določene v Uredbi o metodologiji, ki v 2. členu izrecno omejuje dovoljeni 
donos izvajalca javne službe. 
 

16. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne sme 

presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe; 

Neupoštevanje že navedenih prihodkov pomeni, da ta sredstva prispevajo k višjemu dobičku 
izvajalca javne službe, ki pa je neupravičen. S tem so uporabniki javne službe oškodovani, saj 
so morali plačati več, kot to določajo predpisi. 
 
Družba KF finance je v svojem poročilu na dnu strani 126 ugotovila naslednji rezultat, ki bi moral 
pomeniti poračun (pozitivni znesek pomeni vrnitev sredstev uporabnikom): 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Rezultat za poračun -152.907 -172.964 177.045 342.322 -153.588 39.908 

 
 
Vsota zneskov let 2017 in 2018 ne ustreza tisti, ki je navedena v elaboratu in sicer znaša 188.734 
EUR (v elaboratu je navedeno vračilo 242.600 EUR oz. po izračunu iz razlik v cenah 242.849 
EUR). 
 
Vsekakor je potrebno v poračun vključiti razliko med prihodki in odhodki za leto 2016 (saj teh 
sredstev ni mogoče kar pripisati izvajalcu) in tudi ustrezni znesek iz let 2017 in 2018. Korektno 
pa je kumulativno poračunati tudi stare razlike iz preteklih let 2014 in 2015, ki gredo sicer v 
korist izvajalca GJS. 
 
Skupni poračun bi tako moral biti: 
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  2014  2015  2016 2017 2018 Skupaj 

Razlika za poračun po poročilu KF 
Finance 

-152.907 -172.964 177.045 342.322 -153.588 39.908 

Drugi prihodki GJS razen čistih 
prihodkov od prodaje 

123.512 146.780 315.123 126.291 149.085 860.791 

Drugi poslovni prihodki 43.647 8.071 150.601 8.360 71.433 282.112 

Finančni prihodki iz deležev 3.899 2.656 3.435   9.990 

Finančni prihodki iz danih posojil 11.007 403 101  98 11.609 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 13.252 62.814 14.840 10.203 9.958 111.067 

Drugi prihodki 52.548 65.667 143.397 107.460 67.572 436.644 

Odloženi davki -841 7.169 2.749 268 24 9.369 

Interne storitve     27.849 21.447 24.308 73.604 

Prihodki od deleža skupnih služb     15.294 25.931 20.297 61.522 

Prihodki od prodaje blaga     1.173 1.907 1.464 4.544 

Skupaj za poračun -29.395 -10.491 536.484 517.898 41.566 1.056.062 

 
Glede na to, kako je znesek poračuna z elaboratom določil izvajalec, je smiselno zneske, ki se 
nanašajo na stroške, ki so pretežno odvisni od drugih (pod)izvajalcev ali občine upoštevati v 
taki višini, kot jih predlaga sam. Razliko pa je potrebno poračunati pri storitvah, ki jih izvaja sam 
in sicer zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. 
 
Korekten poračun stroškov bi torej izgledal takole: 
 

  

Stroški 
[EUR] 

Količina 
[kg] 

Predračunska 
cena brez 
poračuna 
[EUR/kg] 

Poračun 
[EUR] 

po 
predlogu 
izvajalca 

Poračun 
[EUR] 

po 
predlogu 

občine 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 3.312.752 19.100.000 0,1734 411.748 -222.957 

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

Zbiranje bioloških odpadkov 536.735 2.600.000 0,2064 142.385 -36.124 

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

Obdelava odpadkov 1.047.375 12.500.000 0,0838 -171.125 -171.125 

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

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

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

Skupaj 5.871.671     -242.849 -1.056.062 
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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  

 
Glede na povedano, predlagamo, da se sprejmejo nove cene GJS ravnanja z odpadki in sicer 
tako da se upošteva vse z elaboratom predlagane parametre, razen poračuna. Potrdi se tudi z 
elaboratom predlagane pavšalne mesečne količine. 
 
Doslej so znašale pavšalne mesečne količine: 
 
19,41 kg/mesec za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez bioloških 
3,29 kg/mesec za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov 
12,28kg/mesec za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov 
4,20 kg/mesec za odlaganje preostanka mešanih komunalnih odpadkov 
 
Odslej znašajo 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 
 
Ob upoštevanju predlaganih cen in pavšalnih količin bi po novem zaračunane storitve za 
občana na mesec znašale: 
 
1 x 20,61 x 0,0006 zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 
1 x 20,61 x 0,1618  zbiranje komunalnih odpadkov - storitve 
1 x   3,71 x 0,0243 zbiranje bioloških odpadkov - javna infrastruktura 
1 x   3,71 x 0,1925 zbiranje bioloških odpadkov - storitve 
1 x 12,00 x 0,0133 obdelava - javna infrastruktura 
1 x 12,00 x 0,0701 obdelava - storitve 
1 x  4,20 x 0,0026 odlaganje - javna infrastruktura 
1 x  4,20 x 0,0221 odlaganje - storitve 
------------------------------ 
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                  5,26 EUR + 9,5 % DDV = 5,75 EUR 
 
Trenutno izvajalec javnih služb občanom zaračunava storitve za občana na mesec: 
 
1 x 19,41 x 0,0227 zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 
1 x 19,41 x 0,1477 zbiranje komunalnih odpadkov - storitve 
1 x   3,29 x 0,0221 zbiranje bioloških odpadkov - javna infrastruktura 
1 x   3,29 x 0,1460 zbiranje bioloških odpadkov - storitve 
1 x 12,28 x 0,0402 obdelava - javna infrastruktura 
1 x 12,28 x 0,0322 obdelava - storitve 
1 x  4,30 x 0,0333 odlaganje - javna infrastruktura 
1 x  4,30 x 0,0351 odlaganje - storitve 
------------------------------ 
                  5,04 EUR + 9,5 % DDV = 5,52 EUR 
 
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),  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, 49/20 - ZIUZEOP), 36. člena Odloka o načinu 
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/17), 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 ___ redni seji, dne ___________, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 
 
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki  (brez DDV) so:  
 

1.1.  Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0006 EUR/kg. Pavšalna 
mesečna količina na osebo znaša 20,61 kg. 

 
1.2. Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1618 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 20,61 kg. 
  
2.1.  Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,0243 EUR/kg. Pavšalna 

mesečna količina na osebo znaša 3,71 kg. 
 
2.2. Cena storitve za zbiranje bioloških komunalnih odpadkov znaša 0,1925 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina 

na osebo znaša 3,71 kg. 
 
3.1.  Cena javne infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0133 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 12,00 kg. 
 
3.2. Cena storitve za obdelavo komunalnih odpadkov znaša 0,0701 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na 

osebo znaša 12,00 kg. 
  
4.1.  Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0026 EUR/kg. Pavšalna mesečna 

količina na osebo znaša 4,20 kg. 
 
4.2. Cena storitve za odlaganje komunalnih odpadkov znaša 0,0221 EUR/kg. Pavšalna mesečna količina na 

osebo znaša 4,20 kg. 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2020. Istočasno preneha veljati sklep številka 01101-
12/2018-6 z dne 21. 6. 2018. 

 
Številka: ___________________ 
Šempeter pri Gorici, _________              
 
 

 mag. Milan Turk 
                   župan 

 


