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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: PREDLOG ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJAN JA OBVEZNE 

OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLO ČENIH 
VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
 
Gradivo pripravil: Simbio d.o.o. 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: mag. Darja Turk 
 
Gradivo obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 08.6.2016 
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 08.6.2016 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško – UPB1(Uradni list RS, št. 79/15), 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) 
 
Predlog sklepa:  
 

1. Občinski svet Laško potrjuje Elaborat o oblikovanju ce n izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe obdelave dolo čenih vrst komunalnih 
odpadkov v predloženi vsebini. 

 
2. Občinski svet Laško potrjuje in sprejme naslednje cene  storitev: 

Cena gospodarske javne službe obdelave dolo čenih vrst komunalnih odpadkov je 
0,08703 EUR/kg, od tega je: 
- cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in 
- cena storitve 0,06111 EUR/kg. 

 
Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradlj ivih odpadkov je 0,08613 
EUR/kg, od tega je: 
- cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in 
- cena storitve 0,03542 EUR/kg. 
 
Cene so brez DDV in se uporabljajo od 1. 7. 2016 da lje. 

 
 
 
 
 
 



Obrazložitev:  
 
Ceno storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za območje občine 
Laško je predlagal izvajalec Simbio d.o.o. iz Celja z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe in jo predložil pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov  

 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV PREDLAGANE SPREMEMBE CEN OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

Simbio, d.o.o. izvaja naslednje  gospodarske javne službe: 

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v 12 občinah), 

• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (za 24 občin) in 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (za 24 občin). 

Cena posamezne javne službe, ki jo plača uporabnik, je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz:   

1. cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške najema te infrastrukture, stroške zavarovanja 

infrastrukture, stroške odškodnin, finančna jamstva in odhodke financiranja, 

2. cene opravljanja storitev javne službe, ki pa vključuje neposredne stroške materiala in storitev, 

neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, splošne 

nabavno-prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev 

javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo. 

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012) mora ceno storitve posamezne javne službe predlagati 

izvajalec z elaboratom. Elaborat izvajalec pripravi enkrat letno. V kolikor razlika med potrjeno in 

obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 

presega 10 % od potrjene cene, mora izvajalec elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki 

mora začeti postopek potrjevanja cen (6. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja). Zaradi navedenega je podan predlog za 

spremembo cene gospodarske javne službe Odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov. 

Sprememba cene gospodarske javne službe Obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov pa je 

predlagana zaradi vključitve nove investicije v ceno. Gre za investicijo »Tehnološka rešitev 

biostabilizacije«, ki je znašala 2.840.837 EUR in je trenutno v poskusnem obratovanju. Le-to se 

zaključi julija 2016 in takrat bo izstavljena še končna situacija. Uredba o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (Ur.l. RS 61/2011) je namreč zaostrila kriterije za odlaganje odpadkov po obdelavi v 

mehansko biološki obdelavi odpadkov. Uredba, ki je bila sprejeta ko je MBO že obratoval, je določila 

mejne vrednosti parametrov AT4. Za doseganje teh parametrov je bilo potrebno pristopiti k investiciji 

in zagotoviti dodatne kapacitete za biostabilizacijo. 

Simbio, d.o.o., je pripravil predlog nove cene za storitve ravnanja z odpadki. Sprememba je razvidna v 

spodnji tabeli. 

  
veljavne cene v eur/kg 

brez ddv 

predlagane cene v 

eur/kg brez ddv 

indeks predlagana 

cena/veljavna 

cena 

obdelava komunalnih odpadkov-inf. 0,02601 0,02592 99,65 

obdelava komunalnih odpadkov-storitve 0,05242 0,06111 116,58 

obdelava komunalnih odpadkov-SKUPAJ 0,07843 0,08703 110,97 

odlaganje ali predelava ostankov odpadkov - inf. 0,02905 0,03024 104,10 

odlaganje ali predelava ostankov odpadkov - storitve 0,02289 0,03948 172,48 

odlaganje ali predelava ostankov odpadkov - SUPAJ* 0,05194 0,06972 134,23 

SKUPAJ POVPREČNA CENA OBDELAVE IN ODLAGANJA 0,09661 0,11143 115,34 

*odlaganje se obračuna za 35% v obdelavo sprejetih odpadkov 



  

veljavne cene 

v eur/kg brez 

ddv 

predlagane 

cene v eur/kg 

brez ddv 

indeks 

predlagana 

cena/veljavna 

cena 

obdelava bioloških odpadkov-inf. 0,0459 0,05071 110,48 

obdelava bioloških odpadkov-storitve 0,02891 0,03542 122,52 

obdelava bioloških odpadkov-SKUPAJ 0,07481 0,08613 115,13 

 

V spodnji tabeli so prikazane še primerjalne cene za obdelavo in odlaganje odpadkov v drugih centrih 

za ravnanje z odpadki v Sloveniji. 

obdelava odlaganje delež odloženih  cena skupaj [€/kg] cena skupaj [€/t] 

CERO Puconci 0,09200 0,16540 35,0% 0,14989 149,89 

KOCEROD 0,10460 0,14360 25,3% 0,14093 140,93 

Snaga Lj. 0,10590 0,24920 4,9% 0,11811 118,11 

RCERO Celje 0,08703 0,06972 35,0% 0,11143 111,43 

 

Predlagana cena se začne uporabljati od 1.7.2016 dalje. 

V Pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture – RCERO so se vse podpisnice zavezale, da se cene 

med najemodajalkami ne bodo diferencirale in da morajo cene pokrivati vse upravičene stroške. 

V kolikor cene iz katerega koli razloga ne bi bile potrjene v zadostni višini, so jih najemodajalke v 

skladu z 21. členom Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture – RCERO dolžne subvencionirati. 

Subvencionirati so dolžne tiste najemodajalke, ki ne zagotovijo sprejema zadostnih cen. 

 






























