
OBČINA TRZIN 
Ž U P A N   
 
Številka: 5-3/2019 
Datum: 5. 3. 2019 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva: OBRAVNAVA IN POTRDITEV CEN STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE: OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA 
OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Namen: Potrditev cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  
 
Pravna podlaga: 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) in 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) - Uredba MEDO 
 
Predlagatelj: Peter Ložar, župan 
 
Poročevalci:  Peter Ložar, župan 
          Marko Fatur, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d. o. o., Domžale 

         predstavniki Snaga, j. p., d. o. o., Ljubljana  
 
Finančne posledice: Sprejem predlaganega sklepa ne predstavlja finančnih posledic za proračun Občine Trzin.  
 
 
Obrazložitev predloga: 
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. 
 
Občine so v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in Zakonom o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40)) dolžne zagotoviti izvajanje posameznih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, 
med katere spadajo tudi gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez 
biorazgradljivih odpadkov, 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 dne 1. 1. 2009 dalje ne 
odlagajo več odpadki, so občine v obdobju od dne 1. 1. 2009 do dne 29. 2. 2016 infrastrukturo za izvajanje 
storitev obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov zagotavljale v Mestni občini Celje v Regijski 
center za ravnanje z odpadki (RCERO) Bukovžlak, od dne 1. 3. 2016 dalje pa to infrastrukturo občine 
zagotavljajo v Mestni občini Ljubljana v RCERO Ljubljana. 
 
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 (v nadaljevanju Pogodba o pristopu) pristopile k financiranju nadgradnje RCERO Ljubljana. S 
tem so se občine zavezale, da bodo po dokončanju izgradnje v RCERO Ljubljana oddajale v obdelavo in 
odlaganje komunalne odpadke zbrane v teh občinah. 
 
Z dnem 1. 1. 2016 je začel 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. Ljubljana ter občinami 



pristopnicami Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik, d. o. o. 
iz Domžal podpisana Začasna pogodba o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k 
sofinanciranju nadgradnje 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.  
 
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.  

 
Izhodišča za oblikovanje cen  

V skladu z 22. členom Uredbe MEDO so cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, med 
katere spadajo tudi storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in 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.  
 
Predlagane cene storitev gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih 
odpadkov so enake cenam, ki jih je Svet RCERO Ljubljana na podlagi elaborata predloženega s strani Snage d. o. 
o., kot upravljavca RCERO Ljubljana, potrdil februarja 2019 za obdobje 2019-2021.  
 
Med stroški izvajanja storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov so upoštevani samo tisti stroški, ki jih ima podjetje Prodnik na podlagi 
zaračunanih količin storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov s strani podjetja Snaga po cenah, potrjenih na Svetu RCERO Ljubljana. 
 
Na področju zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov gre za spremembo 
cene na kilogram zbranih odpadkov zaradi povečanih količin zbranih odpadkov, ki pa na mesečni strošek 
storitev ravnanja z določenimi vrstami komunalnih odpadkov, ki se uporabniku zaračunajo glede na prostornino 
in pogostost odvoza črnega zabojnika za uporabnika ne bo imela nikakršnega vpliva. 

 
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 komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov je podjetje Prodnik pripravilo 
elaborat, iz katerega je razvidno, da se cena storitve na kg zaradi povečanih količin odpadkov zmanjša za 12,3%  
z 0,1938 EUR/kg na ceno 0,1699 EUR/kg. 

 
Za področje obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in storitev odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov je podjetje Snaga d. o. o. pripravilo elaborat, iz katerega je razvidno, da se 
cena obdelave odpadkov na kg povečuje za 23,4% s sedanjih 0,1059 EUR/kg na novih 0,1307 EUR/kg, cena 
odlaganja preostanka odpadkov na kg pa zmanjša za 17,7% s sedanjih 0,2492 EUR/kg na novih 0,2015 EUR/kg. 
Podjetje Prodnik je povzelo elaborat podjetja Snaga d. o. o. v svoj elaborat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primerjava obstoječih in predlaganih cen 
Primerjava predlagane cene z obstoječimi cenami in cenami na primerljivih območjih: 
 

Storitev EM obstoječa cena 

brez DDV

prelagana cena 

brez DDV

povprečna cena 

za primerljivo 

območje*

Indeks v 

%

Indeks v 

%

1 2 3 4 5 6=4/3 7=4/5

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

brez biorazgradljivih odpadkov

EUR/kg 0,1938 0,1699 0,1690 87,7% 100,5%

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov EUR/kg 0,1059 0,1307 0,1095 123,4% 119,4%

Odlaganjeostanka predelave  ali odstranjevanja  

določenih vrst komunalnih odpadkov

EUR/kg 0,2492 0,2051 0,1908 82,3% 107,5%

 
*Vir. Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2017 

 

 
Primerjava mesečnega stroška (predlaganega z obstoječim) storitve ravnanja z določenimi vrstami komunalnih 
odpadkov, ki se uporabniku zaračunajo glede na prostornino in pogostost odvoza črnega zabojnika: 

 
Storitev prostornina 

zabojnika v l

obstoječi strošek 

brez DDV

prelagani strošek 

brez DDV

Indeks v %

1 2 3 4 5=4/3

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

brez biorazgradljivih odpadkov

80 8,84 8,84 100,0%

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 80 2,95 3,64 123,4%

Odlaganjeostanka predelave  ali odstranjevanja  

določenih vrst komunalnih odpadkov

80 0,34 0,40 117,6%

Skupaj 80 12,13 12,88 106,2%

Storitev prostornina 

zabojnika v l

obstoječi strošek 

brez DDV

prelagani strošek 

brez DDV

Indeks v %

1 2 3 4 5=4/3

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

brez biorazgradljivih odpadkov

120 13,25 13,25 100,0%

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 120 4,43 5,46 123,4%

Odlaganjeostanka predelave  ali odstranjevanja  

določenih vrst komunalnih odpadkov

120 0,51 0,60 117,6%

Skupaj 120 18,19 19,31 106,2%  

 
Prilogi: 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Domžale, Mengeš, 
Trzin, Lukovica in Moravče, izdelal Prodnik, d. o. o., Domžale, februar 2019 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO 
Ljubljana za obdobje 2019-2021, izdelala Snaga d. o. o., Ljubljana, januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06- uradno prečiščeno besedilo 
in 8/06) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 

Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (navedene brez davka na dodano vrednost) za izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: 
 
1. Ravnanje s komunalnimi odpadki: 

1.1 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,1307 EUR/kg, od tega je: 
1.1.1 Cena javne infrastrukture  ................................ 0,0234 EUR/kg 
1.1.2 Cena storitve    ................................. 0,1073 EUR/kg 

 
1.2 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2051 EUR/kg, od 

tega je: 
1.2.1 Cena javne infrastrukture  ................................. 0,0235 EUR/kg 
1.2.2 Cena storitve    ................................. 0,1816 EUR/kg 

 
1.3. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov v višini 0,1699 
      EUR/kg, od tega je: 

1.3.1. Cena javne infrastrukture   ................................. 0,0140 EUR/kg 
1.3.2. Cena storitve    ................................. 0,1559 EUR/kg 

 
 
2. Navedene cene za izvajanje gospodarski javnih služb varstva okolja stopijo v veljavo dne 1. 4. 2019.          

 
3. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati podtočka 3.1 Zbiranje komunalnih 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, objavljen v Uradnem vestniku OT, št. 3/13 z dne 30. 3. 2013 in Sklep o potrditvi 
cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov št.: 9000-0004/2016-23 z dne 13. 4. 2016, objavljen v 
Uradnem vestniku OT, št. 4/16, z dne 14. 4. 2016 

                                                                                              
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku OT in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku OT.   
 
 
Številka: 5-3/2019                                       ŽUPAN 
Datum: 27. 3. 2019           Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


