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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: Predlog povišanja cene javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Andrej Bolčič, direktor občinske uprave
Pravna osnova: 16. člen Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015), Uredba
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št.
141/2004)
Obrazložitev :
S strani koncesionarja javne službe ravnanja z odpadki Komunalno stanovanjskega podjetja
d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana smo sprejeli predlog za povišanje cen komunalnih
storitev za obdobje 2019-2021. Kot razlog za dvig cene navajajo rast cene energentov, dvig
minimalne plače in pa predvsem višje cene obdelave in odlaganja mešanih komunalnih ter
kosovnih odpadkov, zaračunavanje s strani prevzemnika odpadkov.
Predlagana cena v občini Hrpelje-Kozina se glede na trenutno veljavno ceno, poveča za 0,10
€ na osebo.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva
okolja v 5. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga
izvajalec javne službe z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki. Z uredbo so določena tudi izhodišča za oblikovanje cen, pri čemer se
upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, načrtovane količine
opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.
Podrobnejši način oblikovanja cen storitev ravnanja z odpadki določajo 22. in 23. člen uredbe.

V skladu s 37. členom Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Ur. list RS, št. 141/2004), ceno storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki gospodinjstev, sprejme občinski svet oziroma po njegovem
pooblastilu župan Občine Hrpelje-Kozina ob upoštevanju tarifnega sistema in veljavnih
predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za spremembo cen pripravi izvajalec.
V obravnavo posredujemo Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača.
V prilogi je pripavljen predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu.

Pripravil:
Andrej Bolčič

županja
Saša Likavec Svetelšek

Priloga:
-

Predlog povišanje cene in Elaborat o oblikovanju cen storitev Komunalno stan.
Podjetje Sežana d.d.
Predlog sklepa
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predlog sklepa

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015), Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun
storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni
list RS, št. 141/2004) je Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina na svoji ____. redni seji dne
______ sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Hrpelje-Kozina potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen in Divača,
št. IT/761-19.
Cene za storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki so sledeče :

1. CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

0,0059

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1276

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1335

EUR / kg

2. CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
CENA INFRASTRUKTURE

-

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1464

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1464

EUR / kg

3. CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

-

EUR / kg

CENA STORITVE

0,0855

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,0855

EUR / kg

CENA INFRASTRUKTURE

4. CENA ODLAGANJA / ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
-

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1070

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1070

EUR / kg

CENA INFRASTRUKTURE

2.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa
se za storitve opravljene od 01. maja 2019 dalje.
4.
Dosedanji sklep št.354-11/2015-4 z dne 10.12.2015, ki potrjuje ceno ravnanja z odpadki,
preneha veljati z dnem 30.04.2019.

Županja občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek
Sklep se dostavi:
- Občinski upravi (županja, direktor)
- Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., partizanska cesta 2, 6210 Sežana
Vložiti:
- Zbirka dokumentarnega gradiva

