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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

POTRDITEV CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA:
- Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
- Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

PRAVNA PODLAGA:

17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) in 5.
člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

PRIPRAVLJAVEC:

JKP Prodnik d.o.o.

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o.

FINANČNE POSLEDICE: Ni finančnih posledic za proračun.

PRILOGE:
- Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občinah Domžale, Mengeš, Trzin,
Lukovica in Moravče.
- Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za
ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana, z dne 15.12.2009.
- Začasna pogodba o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana z dne 15.12.2009, z
dne 3.2.2016.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

OBRAZLOŽITEV:
1. UVOD
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju Prodnik) je v trenutno veljavnih odlokih o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče določen kot izvajalec obvezne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih odpadkov.
Občine so v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o gospodarskih javnih službah dolžne zagotoviti
izvajanje posameznih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, med katere spadata tudi gospodarski
javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov. Posledično so občine dolžne zagotoviti tudi infrastrukturo za izvajanje teh storitev.
Glede na to, da se na odlagališču Dob, katerega upravljavec je bil Prodnik, od 1.1.2009 dalje ne odlagajo več
odpadki, so občine v obdobju od 1.1.2009 do 29.2.2016 to infrastrukturo zagotavljale v občini Celje v RCERO
Bukovžlak, ki je v upravljanju podjetja Simbio d.o.o. Tako je bila podjetju Prodnik d.o.o. zagotovljena
infrastruktura potrebna za izvajanje storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Dne 15.12.2009 so občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče s podpisom Pogodbe o pristopu
občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana RCERO Ljubljana, z dne 15.12.2009, (v nadaljevanju Pogodba o pristopu) pristopile k financiranju nadgradnje
regijskega centra RCERO Ljubljana. S tem so se občine zavezale, da bodo po dokončanju izgradnje v regijski
center RCERO Ljubljana oddajale v obdelavo in odlaganje komunalne odpadke zbrane v teh občinah.
S 1.1.2016 je pričel regijski center RCERO Ljubljana s poskusnim obratovanjem. V smislu priprave na
izvajanje medobčinske Pogodbe o pristopu in v skladu s Pogodbo o pristopu je bila 3.2.2016 med lastnicami
objekta RCERO Ljubljana in upravljavcem tega objekta Snaga Javno podjetje d.o.o. ter občinami pristopnicami
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. podpisana
Začasna pogodba o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje
regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana z dne 15.12.2009 (v nadaljevanju
Začasna pogodba). Z Začasno pogodbo so se lastnice in upravljavec RCERO Ljubljana podjetje Snaga d.o.o.
zavezale dati na razpolago objekte RCERO Ljubljana in izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Po tej pogodbi je začetek dovoza in
oddaje odpadkov na RCERO Ljubljana 1.3.2016.
Začasna pogodba je sklenjena za čas dokler občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče ne
vzpostavijo koncesijskega razmerja za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s podjetjem Snaga d.o.o., ki je
upravljavec RCERO Ljubljana.
2. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN
Cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki so določene v Začasni
pogodbi in so predlagane v potrditev, so enake tistim cenam, ki jih je svet RCERO Ljubljana na podlagi
elaborata predloženega s strani Snage d.o.o., kot upravljavca RCERO Ljubljana, potrdil za leti 2016 in 2017.
To pomeni, da je cena na kg posamezne storitve javne službe za čas veljavnosti Začasne pogodbe
nespremenjena, višina stroškov izvajanja teh storitev pa je odvisna od količine posamezne storitve. Med
stroški izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov bodo tako upoštevani samo stroški, ki jih bo podjetje Prodnik imelo na
podlagi zaračunanih količin storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov s strani podjetja Snaga po cenah iz Začasne pogodbe.

V Začasni pogodbi je določeno, da bo količina odloženih odpadkov, ki jo bo upravljavec RCERO Ljubljana
zaračunal podjetju Prodnik, v višini 4,9 % od prevzetih komunalnih odpadkov v obdelavo.
3. RAZLOGI ZA SPREMEMBO CENE
Zadnja sprememba cene storitve gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
cene storitve gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov je z dne 1.5.2013, ko so bile cene vseh storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja usklajene z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju Uredba MEDO).
V skladu z 22. členom Uredbe MEDO so cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, med
katere spadata tudi storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in storitev odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sestavljene iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja
storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in so oblikovane na kg opravljene storitve.
Povprečna cena za izvajanje storitev obdelave in odlaganja ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih
odpadkov, vključno z okoljsko dajatvijo za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, izračunana iz
trenutno veljavnih cen je 0,1242 EUR na kg prevzetih odpadkov. Ta cena je pokrivala izključno stroške na
podlagi izdanih računov, ki jih je podjetje SIMBIO d.o.o. izdalo podjetju Prodnik d.o.o. Podjetje SIMBIO d. o. o.
je od prevzetih mešanih komunalnih odpadkov na RCERO Bukovžlak odložilo 35% odpadkov.
Snaga kot upravljavec RCERO Ljubljana v Začasni pogodbi zagotavlja, da bo od prevzetih odpadkov
odloženih 4,9% odpadkov. Tako bo znašala povprečna cena izvajanja storitev obdelave in odlaganja ali
odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov, izračunana na podlagi predlaganih cen, 0,1181 EUR na
kg prevzetih odpadkov.
V spodnji tabeli so prikazane razlike med veljavnimi in predlaganimi cenami storitve gospodarske javne službe
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in cenami storitve gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, razdeljene na ceno za infrastrukturo in ceno za
opravljeno storitev kot zahteva Uredba MEDO.
veljavne cene predlagane cene Indeks
v EUR/kg brez v EUR/kg brez
predlagana
DDV
DDV
cena /veljavna
cena
OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV-INF.
OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV-STOR.
OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV-SKUPAJ
ODLAGANJE ALI PREDELAVA OSTANKOV ODPADKOV -INF.
ODLAGANJE ALI PREDELAVA OSTANKOV ODPADKOV -STOR.
ODLAGANJE ALI PREDELAVA OSTANKOV ODPADKOV -SKUPAJ
SKUPAJ POVPREČNA CENA OBDELAVE IN ODLAGANJA

0,0200
0,0731
0,0931
0,0175
0,0713
0,0888
0,1242

0,0385
0,0674
0,1059
0,0609
0,1883
0,2492
0,1181

192,50
92,20
113,75
348,00
264,10
280,63
95,09

4. IZRAČUN CENE STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV ZA PRIHODNJE OBDOBJE
4.1 IZRAČUN CENE STORITEV OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA
PRIHODNJE OBDOBJE

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški storitev

579.640
579.640

SKUPAJ STROŠEK STORITEV JAVNE SLUŽBE v EUR

579.640

STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EUR
Strošek javne infrastrukture

331.100
331.100

SKUPAJ STROŠKI STORITVE OBDELAVE KO V EUR

910.740

Količina komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo v kg

Cena storitve javne službe v EUR/kg
Cena javne infrastrukture v EUR/kg
SKUPAJ CENA STORITEV OBDELAVE KO V EUR/kg

8.600.000

0,0674
0,0385
0,1059

4.2 IZRAČUN CENE STORITEV ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV ZA PRIHODNJE OBDOBJE

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški storitev

79.350
79.350

SKUPAJ STROŠEK STORITVE JAVNE SLUŽBE v EUR

79.350

STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EUR
Strošek javne infrastrukture

25.663
25.663

SKUPAJ STROŠKI STORITVE ODLAGANJA KO V EUR

105.013

Količina odloženih komunalnih odpadkov v kg

421.400

Cena storitve javne službe v EUR/kg
Cena javne infrastrukture v EUR/kg
SKUPAJ CENA STORITEV ODLAGANJA KO V EUR/kg

0,1883
0,0609
0,2492

4.3.
IZRAČUN POVPREČNE CENE STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH ODPADKOV ZA PRIHODNJE OBDOBJE

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški storitev

658.990
658.990

SKUPAJ STROŠEK STORITEV JAVNE SLUŽBE v EUR

658.990

STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EUR
Strošek javne infrastrukture

356.763
356.763

SKUPAJ STROŠKI STORITVE OBDELAVE IN ODLAGANJA KO V EUR

1.015.753

Količina komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo v kg

8.600.000

Povprečna cena storitve javne službe v EUR/kg
Povprečna cena javne infrastrukture v EUR/kg
SKUPAJ POVPREČNA CENA STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA KO
V EUR/kg

0,0766
0,0415
0,1181

5. STROŠEK STORITEV OBDELAVE IN ODLAGANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
ZA POVPREČNEGA UPORABNIKA TEH STORITEV
V skladu z 23. členom Uredbe MEDO se morajo cene storitev ravnanja z odpadki oblikovati in potrditi v EUR
na kg opravljene storitve, ki se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Pri
storitvah gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se upošteva velikost in
pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke (črn zabojnik).
V nadaljevanju je prikazan izračun mesečnega stroška storitve gospodarske javne službe obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in storitve gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za uporabnika, ki ima 80 l zabojnik za mešane komunalne odpadke po
trenutno veljavnih cenah in predlaganih cenah.
Strošek obdelave in odlaganja določenih vrst
odpadkov za 80l zabojnik po veljavnih cenah
1

črn
število
zabojnik v l praznjenj
2

obračunska sodilo za obračunska veljavna
strošek
stopnja vrednost strošek
količina v m3 preračun v količina v kg cena v
zabojnik/mesec DDV v DDV v EUR zabojnika/mesec
kg/m3
EUR/kg
brez DDV
%
z DDV
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
2*3/1000
4*5
6*7
8*9
8+10
2,17
0,1736 162,2642
28,1691
0,0200
0,56
9,5
0,05
0,62
2,17
0,1736 162,2642
28,1691
0,0731
2,06
9,5
0,20
2,25
2,17
0,1736
56,7925
9,8592
0,0175
0,17
9,5
0,02
0,19
2,17
0,1736
56,7925
9,8592
0,0713
0,70
9,5
0,07
0,77
3,50
0,33
3,83

obdelava komunalnih odpadkov-infrastruktura
obdelava komunalnih odpadkov-storitev
odlaganje komunalnih odpadkov-infrastruktura
odlaganje komunalnih odpadkov-storitev
Skupaj

80
80
80
80

Strošek obdelave in odlaganja določenih vrst
odpadkov za 80l zabojnik po predlaganih cenah

črn
število
zabojnik v l praznjenj

1
obdelava komunalnih odpadkov-infrastruktura
obdelava komunalnih odpadkov-storitev
odlaganje komunalnih odpadkov-infrastruktura
odlaganje komunalnih odpadkov-storitev
Skupaj

2
80
80
80
80

obračunska sodilo za obračunska predlagana strošek
stopnja vrednost strošek
količina v m3 preračun v količina v kg cena v
zabojnik/mesec DDV v DDV v EUR zabojnika/mesec
kg/m3
EUR/kg
brez DDV
%
z DDV
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
2*3/1000
4*5
6*7
8*9
8+10
2,17
0,1736 162,2642
28,1691
0,0385
1,0845
9,5
0,10
1,19
2,17
0,1736 162,2642
28,1691
0,0674
1,8986
9,5
0,18
2,08
2,17
0,1736
7,9509
1,3803
0,0609
0,0841
9,5
0,01
0,09
2,17
0,1736
7,9509
1,3803
0,1883
0,2599
9,5
0,02
0,28
3,33
0,32
3,64

3* Povprečno mesečno število odvozov črnega zabojnika zaokroženo na dve decimalki: 26 odvozov letno/12 mesec=2,17

V spodnji tabeli je prikazan še skupni mesečni strošek storitve gospodarske javne službe obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in storitve gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za uporabnike z različnimi prostorninami zabojnikov za mešane
komunalne odpadke po trenutno veljavnih cenah in predlaganih cenah.
Prostornina mesečni strošek
zabojnika (v obdelave in odlaganja
litrih)
odpadkov po veljavnih
cenah z DDV v EUR
80
120
140
240
360
660
770
1100

mesečni strošek
obdelave in odlaganja
odpadkov po predlaganih
cenah z DDV v EUR

3,83
5,75
6,70
11,49
17,24
31,60
36,87
52,67

3,64
5,46
6,38
10,93
16,39
30,06
35,07
50,09

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš potrjuje cene za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, v predloženem besedilu.
Franc JERIČ, župan

Pregledala: Franc Jerič, župan, Urban Kolar.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji redni seji, dne
sprejel

SKLEP
O POTRDITVI CEN STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

I.

Občinski svet Občine Mengeš potrjuje cene za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja - ravnanje s komunalnimi odpadki, in sicer za:
1. Obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,1059 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture
0,0385 EUR/kg,
- cena storitve
0,0674 EUR/kg.
2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2492 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture
0,0609 EUR/kg,
- cena storitve
0,1883 EUR/kg.
Cene ne vsebujejo DDV.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 5.
2016 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Župan
Franc JERIČ

