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ZADEVA:  Predlog za obravnavo na 17. redni seji na OS OA  

    

NASLOV:  Obravnava predloga Sklepa o potrditvi »Elaborata o 
oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini 

Ankaran za obdobje 2021 – 2023« 

  

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

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/2012, s spremembami) in 2. odstavek 17. člena Statuta 

Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015). 

    

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:  OGD, Občinska uprava Občine Ankaran  
  

POROČEVALEC:  Elvis Vižintin, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti 

 Predstavniki JP Marjetica Koper d. o. o. – s. r. l. 

  

PRISTOJNA DELOVAN TELESA Oddelek za gospodarske dejavnosti  

    

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Ankaran potrdi predlog Sklepa o potrditvi 
»Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za 
obdobje 2021 – 2023«. 

  
 

  

  
 

 
 

 

 
 

Gradiva:   

• obrazložitev predloga (priloga I)  

• predlog Sklepa o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 – 2023«  (priloga II)  

• priloga: »Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni 

občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 – 2023« 
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PRILOGA I.  
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 – 2023«  

 

V skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16. 11. 2012, s spremembami, v nadaljevanju Uredba) se je 

pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper 
in Občini Ankaran (v nadaljevanju Elaborat). 

 

Predlagani Elaborat je narejen na triletnem obračunskem obdobju. Skladno z 8. členom Uredbe so v novi 
predračunski ceni zajeti vsi predvideni stroški za obdobje 2021-2023, poleg tekočih stroškov so zajeti tudi vsi 

stroški povezani s planiranimi nabavami novih osnovnih sredstev. Medtem, ko kalkulativni element cene storitve 
javne službe niso reprezentanca, sponzorstva, donacije ter morebitne globe. 

 
Predloženi elaborat vsebuje enotne cene storitev ter infrastrukture za Mestno občino Koper in Občino Ankaran. 

 

Trenutno se zaračunava cena po Elaboratu o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za obdobje 2017-2019. V spremembo Elaborata je potrebno zaradi povišanih vhodnih stroškov, 

predvsem stroškov obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov (zunanji izvajalec, ki za Marjetico 
Koper d. o. o. – s. r. l. opravlja navedeno storitev je v tem obdobju povišal cene že drugič; prvič je cene dvignil 

s 1. 3. 2019, ter drugič s 1. 4. 2021). Poleg navedenega so v novem elaboratu za obdobje 2021-2023 upoštevani 

tudi povišani stroški delovne sile, saj je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s 
spremembami) ter Zakonom o urejanju trga dela (Ur. list RS, št. 80/2010 s spremembami) poslovodstvo 

Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. sprejelo odločitev, da postopno spremeni poslovni model izvajanja storitev na 
način, da začne navedene storitve, v večji meri kot do sedaj, izvajati z lastnimi kadrovskimi in materialnimi 

resursi. V ta namen bo Marjetica Koper angažirala lastne delavce, za kar se izvede nove zaposlitve za določen 
ali nedoločen čas (v službi ravnanje s komunalnimi odpadki se je že decembra zaposlilo 10 novih delavcev, 

katerih delo so prej opravljali delavci zunanjega podizvajalca). V določnem delu pa se bo postopoma zamenjalo 

izvajanje storitev z zunanjimi izvajalci z angažiranjem dodatnih delavcev preko agencij z dovoljenjem za 
posredovanje delovne sile (v elaboratu se je upoštevalo 18 agencijskih delavcev). Na ta način se bo v Marjetici 

Koper zmanjšal strošek za plačilo storitev zunanjih izvajalcev, povečal pa se bo strošek plač in strošek za 
izvajalce storitev posredovanja delovne sile. 

 

V Elaboratu za obdobje 2021-2023 se je vezano na 6. člen Uredbe vključilo tudi količinski in cenovni poračun 
cene ravnanja s komunalnimi odpadki za obdobje 2017 - 2020. Skupni cenovni in količinski poračun za obe 

občini za celotno obdobje 2017 - 2020 znaša 445.687,00 EUR, kar se bo zaračunalo z dodatno postavko na 
položnici »poračun 2017 – 2020« in sicer se bo postavka zaračunavala do konca leta 2023 oz. do poračuna 

celotnega zneska. 

 
Do poračuna za celotno obdobje 2017 - 2020 v breme občanom je prišlo zaradi dviga cen storitev prevzema, 

obdelave ter odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov z dnem 1. 3. 2019. V kolikor se nove cene z 
upoštevanim ponovnim dvigom zunanjega izvajalca ne bi potrdile, bo poračun za leto 2021 v breme občanov 

še višji. 
 

Predlagani Elaborat je bil obravnavan na 15. redni seji nadzornega sveta JP Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. 

dne 28. 4. 2021. Nadzorni svet je podal pozitivno mnenje na Elaborat (sklep št. 16/059-21). 
 

Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Ankaran, da potrdi predlog Sklepa o potrditvi »Elaborata o 
oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran 

za obdobje 2021 – 2023«. 
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PRILOGA II.  
 

 
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in prvega odstavka 5. 

člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, s spremembami) je Občinski svet Občine Ankaran na 17. redni seji dne 
22. 6. 2021 sprejel naslednji 

 
 

 

S K L E P 
 

o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 – 2023« 

 
 

1. 

 

Potrdi se Elaborat Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. - s. r. l. o oblikovanju cen storitev javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021 - 2023. 

 

2. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 
 

Gregor Strmčnik 
ŽUPAN 

 

 


