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ZADEVA: Preračun porazdelitve mase bioloških odpadkov glede na skupno 
prostornino zabojnikov za biološke odpadke za storitve koncesionarja 
 
 
Izvajanje GJS obdelave bioloških odpadkov – organskih kuhinjskih odpadkov - je s koncesijsko pogodbo 
preneseno na koncesionarja Snaga Javno podjetje, d.o.o. Ljubljana. Storitev se je začela izvajati v 
oktobru 2017, do takrat je namreč trajalo prehodno obdobje, ko je biološke odpadke prevzemalo 
vrhniško podjetje Roks po prejšnji pogodbi. Zato je potrebno na novo določiti tudi ceno storitve, ki jo 
bodo odslej plačevali uporabniki.  
 
Občina Žiri vrši za koncesionarja obračun in izterjavo stroška storitev. Uporabnikom storitve GJS 
obdelave bioloških odpadkov se strošek javne infrastrukture in storitev zaračuna glede na prostornino 
zabojnika (v litrih) in pogostost odvoza. Preračun porazdelitve mase bioloških odpadkov (organski 
kuhinjski odpadki) za storitve koncesionarja je sledeč: 
 

 
 
Na podlagi izračuna predlagamo da se storitev zaračunava uporabnikom v sledeči višini: 
 

STORITEV  PREDLOG CENE 
obdelava bioloških odpadkov cena javne infrastrukture 0,0034 €/l 

cena storitve 0,0073 €/l 
 
Cena že vsebuje 9,5% DDV. Koncesionar naknadno priznava znižanje cene za 5% na račun stroškov 
Občine Žiri. 

Cena javne infrastrukture na kg 0,0211
Načrtovana količina opravljene storitve v kg 70000
Strošek javne infrastrukture na leto 1.477,00
Načrtovana količina opravljene storitve v l 435000
Preračun stroška javne infrastrukture na l 0,0034

Cena storitve na kg 0,0456
Načrtovana količina opravljene storitve v kg 70000
Strošek storitve na leto 3.192,00
Načrtovana količina opravljene storitve v l 435000
Preračun stroška storitve na l 0,0073



 

 

Za odjemnika, ki ima 80-litrski zaboj za biološke odpadke s frekvenco odvoza na 14 dni, to pomeni 
mesečno povišanje stroškov za 1,85 EUR. 
 
Trenutno je v občini 76 odjemnih mest za biološke odpadke, količinsko največji porabniki so osnovna 
šola, pokopališče in poslovno stanovanjski objekt Pr' Matic. 
 
Vse cene komunalnih storitev sicer ostajajo nespremenjene. Cena obdelave bioloških odpadkov pa se 
uvaja na novo, ker je koncesionar začel z izvajanjem storitve.  
 

 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Potrdi se preračun porazdelitve mase bioloških odpadkov (organski kuhinjski odpadki) 
glede na skupno prostornino zabojnikov za biološke odpadke za storitve koncesionarja v 
višini: 

STORITEV  PREDLOG CENE 
obdelava bioloških odpadkov cena javne infrastrukture 0,0034 €/l 

cena storitve 0,0073 €/l 
 

2. Potrjene cene se uveljavijo s 1.4.2018. 
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