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ZADEVA: Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja 

biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

(zbiranja bioloških odpadkov) 

  
NAMEN: Obravnava in potrditev 

  
PRAVNA PODLAGA: 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 
76/17 in 78/19) in 16. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) 

  
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  
POROČEVALCI: Marko Fatur, direktor PRODNIK d.o.o. 

Karmen Kenk Hribar, vodja gospodarsko-finančnega sektorja v PRODNIK d.o.o. 
Matjaž Draksler, vodja sektorja ravnanje z odpadki v PRODNIK d.o.o. 
Viktor Torkar, občinska uprava 

  
FINANČNE POSLEDICE:  Ni finančnih posledic za proračun 

  
OBRAZLOŽITEV: 

 
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 spada tudi 
gospodarska javna služba zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v okviru katere se izvaja tudi 
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: 
zbiranje bioloških odpadkov).  
 
Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. iz Domžal (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. 
 
Za podjetje Prodnik je za potrjevanje cen storitev gospodarskih javnih služb, v skladu z 8. členom 
Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/12), 
pristojna skupščina družbe. Po potrditvi cen storitev gospodarskih javnih služb na skupščini, pa morajo 
občine v skladu s 5. odstavkom 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 in 78/19; v 
nadaljevanju: Uredba MEDO) določiti potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, 
izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno 
ceno, znižano za morebitno subvencijo, tj. tako imenovano zaračunano ceno, ki jo plača uporabnik. 
Skupščina je, v skladu s svojimi pristojnostmi iz 8. člena Odloka o Javnem komunalnem podjetju 
Prodnik, d.o.o. (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/12), dne 27. 5. 2021 potrdila predlagane cene za 
storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 



Oblikovanje cene: 
 
V skladu z 22. členom Uredbe MEDO se pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki ločeno oblikuje 
in na računu prikaže cena za zbiranje bioloških odpadkov. Cena, ki je sestavljena iz cene javne 
infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe, je oblikovana na kg opravljene 
storitve in se uporabniku zaračuna glede na prostornino in pogostost odvoza zabojnika za biološke 
odpadke (rjavi zabojnik). 
 
 
Razlogi za spremembo cene: 
 
V skladu s 6. členom Uredbe MEDO mora izvajalec gospodarske javne službe za cene gospodarskih 
javnih služb, ki presegajo 10% potrjene cene, izdelati elaborat in ga poslati pristojnemu občinskemu 
organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cen. 
 
Za področje zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je podjetje 
Prodnik pripravilo elaborat, iz katerega je razvidno, da se cena storitve na kg poveča za 62,7% iz 0,1560 
EUR/kg na ceno 0,2538 EUR/kg. 
 
Razlog za predlagano povišanje cene je povišanje cen storitev predelave biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov na trgu, kjer so cene predelave višje za 180% od sedaj veljavnih. Prav tako so se 
povišali stroški najema delovne sile zaradi nove pogodbe in dviga minimalne plače. 
 
 
Primerjava obstoječih in predlaganih cen 
 

Prostornina zabojnika 
v l 

Obstoječi mesečni 
strošek z DDV 

Predlagani mesečni 
strošek z DDV 

Razlika v EUR 

1 2 3 4=3-2 

80 6,60 10,35 3,74 

120 9,91 15,52 5,61 

240 19,81 31,04 11,23 

 
Zaradi bistvenega povišanja cene z rebalansom proračuna Občine Trzin za leto 2021 predlagamo 
subvencioniranje cene zbiranja biorazgradljivih odpadkov za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih 
dejavnosti, ki je usklajena tudi z občinami Domžale, Moravče in Lukovica. Višina subvencije ni predmet 
te točke, ampak točke, ki obravnava rebalans proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek. 
 
 
 
Prilogi: 

- Elaborat o oblikovanju cene storitve zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče (maj 2021) 

- Sklep skupščine o potrditvi cene izvajanja GJS zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada, z dne 27. 5. 2021 

 
 
 

--- --- --- 
 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 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 in 78/19) in 16. člena Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin 
na 20. redni seji dne 23. junija 2021 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (brez davka na dodano vrednost) izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada: 
 

 Cena storitve..................................................... 0,2538 EUR/kg 

 Cena javne infrastrukture................................ 0,0000 EUR/kg 
 
Navedene cene so veljavne od 1. 7. 2021 dalje.          
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati podtočka 3.2 Zbiranje bioloških odpadkov 3. točke 
Ravnanje s komunalnimi odpadki, določena v Sklepu o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
št. 22-1/2013, z dne 24. 4. 2013, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 3/13, dne 30. 
3. 2013.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 1. 7. 2021. 
 
 
Številka: 354-0003/2021                                     Župan Občine Trzin 
Datum: 23. 6. 2021              Peter LOŽAR, l. r. 
 
 


