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VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA
OBLIKOVANJE CEN, ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA, IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE

1.1

VSEBINA ELABORATA

V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja ravnanje s komunalnimi
odpadki na območju občine Logatec. Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v
nadaljevanju: Uredba) in so ločeno oblikovane za naslednje storitve:
−
−
−
−

zbiranje komunalnih odpadkov,
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
obdelavo odpadkov ter
odlaganje komunalnih odpadov.

Standardi in raven storitev so se na področju komunalnih storitev v zadnjih 10 letih bistveno spremenili. Elaborat
prikazuje oblikovanje cen in njihovo prilagoditev Uredbi, s katero je država predpisala poenotenje izračuna za
posamezne cene in hkrati določila, katere postavke se mora oz. jih je dovoljeno zaračunavati. Hkrati s tem pa se
bodo cene prilagodile še zahtevanim standardom, ukrepom in normativom, da se bodo ti lahko obdržali tudi v
prihodnje.
Elaborat prikazuje oblikovanje cene skladno z Uredbo, razen v 6. členu Uredbe, ki določa način poračunavanja
previsokih oziroma prenizkih cen iz preteklega obračunskega obdobja. Razlogi za neupoštevanje 6. člena Uredbe
so pojasnjeni v točki 2.17.

1.2

PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

Zakon 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 in 92/13 ) v tretjem odstavku
149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in
tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. V zvezi s tem je
izdala Uredbo navedeno v točki 1.1., ki je osnova za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske
javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Logatec.
Po Uredbi mora elaborat pripraviti izvajalec javne službe varstva okolja. Na območju občine Logatec je z
Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, 1-2/11) izvajanje
občinske gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki dodeljeno Komunalnemu podjetju Logatec
d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, ki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki opravlja skladno z Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09).

1.3

NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe, ki se predloži v potrditev
pristojnemu občinskemu organu. V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem
obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe
s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje
storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani
stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo.
Izdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bo
omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem
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vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil
eden glavnih ciljev pripravljavcev nove Uredbe.

1.3.1

Izhodišča za oblikovanje cen

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te
storitve. S tem Uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača«, ki je bilo uveljavljeno v letu 2008 in pomeni
zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.

1.3.2

Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih
opravljenih storitvah in realiziranih stroških; to je leto 2017.
Tekoče obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, v katerem se izdeluje ta elaborat; to je leto 2018.
Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter
načrtovanih stroškov in prihodkov; to je leto 2019.
Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in uredbo, na podlagi NAČRTOVANE količine opravljenih storitev ter NARČTOVANIH stroškov in
prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se
za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški
izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.

1.4

IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Na področju ravnanja z odpadki je najbolj viden porast v standardu izvajanja storitve javnih gospodarskih služb. Z
Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) se določa 5 – stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki je
osnova načrtovanja politike in zakonodaje na področju odpadkov, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

preprečevanje nastajanja odpadkov,
priprava odpadkov za ponovno uporabo,
recikliranje,
druga predelava (npr. energetska predelava),
odstranjevanje.

Skladno z zakonodajo so odpadki v prvi vrsti vir surovin, zato je pomembno, da se v čim večji meri ponovno
uporabijo.
Osnovna zakona na področju odpadkov sta Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZP Načrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13)
in Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in
57/11 - ORZGJS40). Na tej podlagi so bili sprejeti podzakonski akti:
−
−
−
−
−
−

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št.
33/17)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17)
Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12)
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št.
3/10, 64/12, 93/12 in 103/15)
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št.
99/13 in 56/15)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 68/08 in 39/10)
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15 in 47/16)
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list RS, št. 119/06)
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11)

Gospodarsko javno službo zbiranje komunalnih odpadkov izvajamo na območju občine Logatec. Za njeno
učinkovito izvajanje skrbi 10 članska delovna ekipa, ki jo sestavljajo tehnični vodja, delovodja, 2 šoferja in 6
delavcev pri ravnanju z odpadki oziroma delavcev za komunalna dela. Za opravljanje svojega dela ekipa uporablja
dve smetarski vozili s kapaciteto 16 in 18 m3 ter manjše smetarsko vozilo s kapaciteto 5 m3 . Dejavnost poteka 5
dni v tednu med 6.30 in 14.30 uro. Zbiranje in odvoz odpadkov poteka po sistemu »od vrat do vrat« od leta 1998
za mešane komunalne odpadke in organske odpadke (biološki odpadki), od leta 2009 naprej tudi za odvoz
embalaže. Papir in steklo se zbirata v zbiralnicah ločenih frakcij (»eko otoki«) in Zbirnem centru Ostri vrh. V
zbiralnicah ločenih frakcij se zbira tudi mešana embalaža. Na sedmih zbiralnicah ločenih frakcij zbiramo tudi
tekstil. V letu 2017 smo v sodelovanju z družbo ZEOS, d.o.o. na šestih lokacijah postavili še e- zbiralnike za zbiranje
odpadne električne in elektronske opreme. V Zbirnem centru Ostri vrh lahko občani oddajo tudi ostale ločene
frakcije kot so kosovni odpadki, les, odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), nevarni odpadki,
embalaža, kovine, gradbeni odpadki ipd. Zbiranje in odvoz odpadkov poteka v ciklu treh tednov za embalažo in
za mešane gospodinjske odpadke ter 1 krat na teden v poletnem času oziroma 1 krat na 14 dni v zimskem času za
biološke odpadke. Zbiralnice ločenih frakcij za embalažo in steklo se praznijo na tri tedne, papir pa 1 krat
tedensko.
V letu 2017 je bilo v storitev zbiranja in odvoza odpadkov vključenih 98 % občanov. Količina vseh zbranih
komunalnih odpadkov je v letu 2017 znašala 4.500 ton, v prvem polletju 2018 pa 2.600 ton. Količina zbranih
komunalnih odpadkov na prebivalca občine Logatec v letu 2017 znaša 317,64 kg, medtem ko je bila v letu 2016
309,53 kg na občana. Količina mešanih komunalnih odpadkov na občana v letu 2017 znaša 139,38 in je za 2,12 kg
večja kot v letu 2016, ko je količina mešanih komunalnih odpadkov na občana znašala 137,26 kg.
Po pregledu zbranih odpadkov največjo količino ločeno zbranih frakcij znotraj zbranih komunalnih odpadkov
predstavljajo organski odpadki zbrani v zelenih posodah po sistemu od vrat do vrat. V odvoz organskih
odpadkov je vključenih 52 % prebivalcev, ostali prebivalci kompostirajo na domu.
Dejavnost odlaganja odpadkov je podjetje prenehalo izvajati v avgustu 2013 zaradi prepovedi odlaganja in
skladiščenja mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Ostri vrh. Zbrane mešane
komunalne odpadke občanov Logatec prevzema družba Kostak d.d., ki izvaja tudi njihovo obdelavo. Prevzemnik
mešanih komunalnih odpadkov je bil izbran z javnim razpisom. Trenutno veljavna pogodba, ki vključuje prevzem,
obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov velja do konca leta 2018.
Kljub prenehanju odlaganja je potrebno izvajati redna vzdrževalna dela in skrbeti za stabilnost telesa odlagališča.
Izvedena vzdrževalna dela na odlagališču v letu 2017 in 2018 so obsegala vzdrževanje oziroma košnjo že
zaraščenih brežin telesa odlagališča in njegove okolice, strojno in ročno čiščenje kanalet zalednih meteornih vod,
dostava goriva za delovanje agregata lagune izcednih vod, čiščenje in vzdrževanje črpalk lagune izcednih vod,
pregled in servisiranje plinskega sistema in bakle za izgorevanje odlagališčnega plina.
Odlaganje odpadkov na odlagališču se ne izvaja in posledično je potrebno iz izvesti dela povezana z zapiranjem in
zaprtjem odlagališča, kot to narekuje Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16). Za
obratovanje odlagališča v času zapiranja in po njegovem zaprtju je bilo predhodno pridobljeno Okoljevarstveno
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dovoljenje (ARSO, št. 35467-7/2016-8 z dne 16.12.2016, pravnomočno od dne 4.1.2017) iz katerega izhaja, da je
potrebno vsa zapiralna dela na odlagališču izvesti najpozneje do 30.5.2019. V drugi polovici leta 2017 je bil z
javnim razpisom izbran tudi izvajalec za zapiranje odlagališča. Vodenje zapiranja odlagališča pa je v pristojnosti
lastnika odlagališča, in sicer Občine Logatec, ki poravnava stroške za izvedbo del na odlagališču iz finančnega
jamstva zbranega v času obratovanja odlagališča.
V območju odlagališča je tudi Zbirni center Ostri vrh, kjer se ločeno zbirajo sekundarne surovine za nadaljnjo
predelavo. Ločeno zbrane surovine se vozijo, ko dosežejo zadostno količino, na določena zbirališča in se predajo
prevzemnikom.
Primarno ločevanje odpadkov se izvaja že pri povzročiteljih odpadkov na izvoru (gospodinjstva, obrt, industrija):
-

1.5

papir in lepenka,
steklena embalaža,
plastična embalaža,
kovinski odpadki,
lesena embalaža, gradbeni les,
organski odpadki,
olja in maščobe,
baterije in akumulatorji,
električna in elektronska oprema (HZA, TV, GZA, MGA),
nevarni odpadki (zdravila, fitofarmacevtska sredstva...).

SESTAVA CENE

V okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in
naslednje storitve znotraj javne službe:
1.

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne
embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
• ločeno zbrane odpadne embalaže,
• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
• mešanih komunalnih odpadkov;
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cene posamezne storitve javne službe:
−
−
−
−

cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in
cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.

Cena posamezne storitve javne službe je sestavljena iz:
−
−

cene javne infrastrukture in
cene opravljanja storitev posamezne javne službe.

Cena javne infrastrukture vključuje:
−
−
−
−
−

stroške najema te javne infrastrukture,
stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo,
obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
finančna jamstva in
odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z
dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.
Sestavljamo čisto okolje
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Cena izvajanja storitev vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitve javne službe in
vključujejo naslednje skupine:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

neposredne stroške materiala in storitev,
neposredne stroške dela,
druge neposredne stroške,
splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
splošno nabavno – prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela,
splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
neposredne stroške prodaje,
druge poslovne odhodke.

Predračunska/predlagana cena izvajanja storitev vključuje dovoljen donosa na vložena poslovno potrebna
osnovna sredstva izvajalca v višini 2%; dovoljeni donos, ki se ga lahko vključi v ceno izvajanja storitev je 5 %.
Cena se v delu, ki se nanaša na izvajanje storitev in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na
kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke ali biološke odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Porazdelitev količine opravljenih storitev je
javno objavljena na spletni strani in na oglasni deski podjetja.

Sestavljamo čisto okolje
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2 ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O
METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
V elaboratu so, skladno z določili 16. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo varstva okolja ravnanje s
komunalnimi odpadki.

2.1

PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju.
Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju.

Storitev:
Predračunska količina
(l. 2017)

Obračunska količina
(l. 2017)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

3.250.000 kg

3.738.887 kg

805.000 kg

791.580 kg

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov
obdelava mešanih komunalnih odpadkov
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov**

1.910.700 kg

1.974.680 kg
241.564 kg

** Tako pri predračunski količini kot pri obračunski količini za preteklo obdobje je upoštevano, da se odloži 5 %
mešanih komunalnih odpadkov, katerim so prištete količine zbranih kosovnih odpadkov, azbesta ter gradbenega
materiala (podatek je bil posredovan s strani izvajalca storitve Kostak d. d.).

2.2

PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju.
Obračunski stroški opravljenih storitev je podatek o realiziranih stroških opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju.

Sestavljamo čisto okolje
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Storitev:
Predračunski stroški
(l. 2017) – s
poračunom*

Predračunski stroški (l.
2076) - brez poračuna

Obračunski stroški
(l. 2017)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

372.875,67 EUR

427.719,13 EUR

448.906,79 EUR

180.327,81 EUR

180.327,81 EUR

223.227,59 EUR

- zbiranje ločenih frakcij določenih
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov

264.494,22 EUR

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

199.301,32 EUR

258.358,84 EUR

odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov

17.291,28 EUR

✓ * Za izračun cene storitve zbiranje KO se je predračunskim stroškom (brez poračuna) za preteklo
obdobje odštel poračun previsokih cen iz leta 2015 v višini 54.843,47 EUR za leto 2015.
✓ * Za izračun cene storitve zbiranje BIO za preteklo obdobje se poračun prenizkih cen iz leta 2015 ni
izvajal.
✓ * Za izračun cene storitve obdelava MKO se je predračunskim stroškom (brez poračuna) izvajanja storitve
za preteklo obdobje prištel poračun prenizkih cen iz leta 2015 v višini 28.797,70 EUR.
✓ * Za izračun cene storitve odlaganje KO se je predračunskim stroškom (brez poračuna) izvajanja storitve
za preteklo obdobje odštel poračun previsokih cen iz leta 2015 v višini 87.855,22 EUR.
✓ Cena storitve obdelava MKO in odlaganje KO je bila združena v eno ceno storitve.

Javna infrastruktura:
Predračunski stroški (l. 2017) – s
poračunom*

Predračunski stroški (l. 2076) - brez
poračuna

Obračunski stroški (l. 2017)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- 3.011,47 EUR

5.986,00 EUR

5.984,85 EUR

✓ * Za izračun cene javne infrastrukture zbiranje KO se je predračunskim stroškom (brez poračuna) javne
infrastrukture za preteklo obdobje odštel poračun previsokih cen iz leta 2015 v višini 8.997,47 EUR. Ker je
šlo na postavki storitve odlaganja KO poračun v minus, se je le ta postavka obračunala po ceni 0,00 EUR.

2.3

PRIKAZ ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN POTRJENE CENE STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO
OBDOBJE

Predračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je cena, ki se izračuna
v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev

Sestavljamo čisto okolje
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in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v preteklem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali
cene javne infrastrukture.
Obračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je cena, ki se izračuna
enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine
opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.
Potrjena cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je sestavljena iz omrežnine ali cene
javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev in jo potrdi pristojni občinski organ.

Izvajanje storitev:
Predračunska
cena (l. 2017) brez poračuna

Obračunska
cena v EUR/kg

Potrjena cena zaračunana

(l. 2017)

(od 1.1. 2017 do
31.12.2017)

0,0947 EUR/kg

0,1116 EUR/kg

0,0929 EUR/kg

0,0947 EUR/kg

0,2141 EUR/kg

0,2141 EUR/kg

0,2798 EUR/kg

0,2141 EUR/kg

Predračunska
cena (l. 2017)
–s
poračunom*
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne
embalaže

- zbiranje ločenih frakcij določenih
komunalnih
odpadkov

odpadkov

in

kosovnih

zbiranje bioloških odpadkov
obdelava
odpadkov

mešanih

komunalnih

odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov

0,1182 EUR/kg
0,0923 EUR/kg

0,1232 EUR/kg

0,0923 EUR/kg
0,0716 EUR/kg

*Cene vključujejo poračun kot je bilo to navedeno v točki 2.2.

Javna infrastruktura:
Predračunska cena
(l. 2017) – s poračunom*

Predračunska cena (l. 2017)
brez poračuna

Obračunska cena (l. 2017)

Potrjena cena zaračunana cena
(od 1.1.2017 do 31.12.2017)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
-0,0009 EUR/kg

0,0019 EUR/kg

0,0016 EUR/kg

0,0000 EUR/kg

*Cene vključujejo poračun kot je bilo to navedeno v točki 2.2.

2.4

PRIMERJAVA

OBRAČUNSKIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, Z OBRAČUNSKIMI

CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerljiva območja je določilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Pri oblikovanju območij je ministrstvo
upoštevalo tako geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost
in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij. Za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo
Sestavljamo čisto okolje
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podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani
www.ijsvo.si. Nadaljnje so v besedilu prikazani podatki za leto 2014, saj ni objavljenih novejših podatkov za
prihodnja leta.
Povprečne cene so izračunane na podlagi poročanja cen storitev lokalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki so jih izvajalci poročali v sistem IJSVO za leto 2014, saj za kasnejša leta še niso objavljeni podatki s strani
Ministrstva za okolje in prostor RS. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu
povprečnih cen, niso mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za
katere so izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja.
Določitev primerljivega območja za javno službo ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
− število prebivalcev v občini je od 3501 do 15000
− povprečna gostota prebivalcev v občini je nad 5 do 10.
Določitev primerljivega območja za javno službo ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:
− število prebivalcev v občini je od 3501 do 15000
− povprečna gostota prebivalcev v občini je nad 5 do 10.
Zaradi narave STORITEV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV je
oblikovano le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine.
Obračunska lastna cena storitev javne službe je opisana v točki 2.3.

Storitev

Obračunska cena za
izvajanje storitev

Obračunska cena za
izvajanje storitev

PRIMERLJIVA OBMOČJA

PODJETJE

(leto 2014)*

(leto 2017)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže
0,1252EUR/kg

0,0929 EUR/kg

zbiranje bioloških odpadkov

0,1084 EUR/kg

0,2798 EUR/kg

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

0,0517 EUR/kg

0,1182 EUR/kg

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov

0,0636 EUR/kg

0,0716 EUR/kg

- zbiranje ločenih frakcij določenih
komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni podalo
informacij o primerljivih območjih.

2.5

PRIMERJAVA

POTRJENIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, S POTRJENIMI CENAMI

STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerljiva območja in njihova določitev so opisana v točki 2.4.
Potrjena cena storitev javne službe je opisana v točki 2.3.

Sestavljamo čisto okolje
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Izvajanje storitev:
Potrjena cena za
izvajanje storitev

Potrjena – zaračunana
cena

PRIMERLJIVA
OBMOČJA

PODJETJE (od 1.1.2017 do
31.12.2017) – vključuje
poračun cen iz leta 2015

(leto 2014)*

Potrjena cena
PODJETJE
(od 1.11.2017 do 31.12.2017) brez vključenega
poračuna cen iz leta 2015

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne
embalaže

0,1265 EUR/kg

0,0947 EUR/kg

0,1116 EUR/kg

0,1452 EUR/kg

0,2141 EUR/kg

0,2141 EUR/kg

0,0923 EUR/kg

0,1232 EUR/kg

- zbiranje ločenih frakcij določenih
komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov
zbiranje bioloških odpadkov

obdelava
mešanih
komunalnih
odpadkov
odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov

0,06187 EUR/kg
0,0725 EUR/kg

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni podalo
informacij o primerljivih območjih.

Javna infrastruktura:
Potrjena cena

Potrjena – zaračunana cena

Potrjena cena

PRIMERLJIVA OBMOČJA
(leto 2014)*

PODJETJE (od 1.1.2017 do
31.12.2017) – vključuje
poračun cen iz leta 2015

PODJETJE (od 1.11.2017 do
31.12.2017) - brez
vključenega poračuna cen
iz leta 2015

zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov

0,0075 EUR/kg

0,0000 EUR/kg

0,0019 EUR/kg

zbiranje BIO odpadkov

0,0057 EUR/kg

/

/

obdelava MKO

0,01426 EUR/kg

/

/

odlaganje komunalnih
odpadkov

0,0443 EUR/kg

/

/

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni podalo
informacij o primerljivih območjih

2.6

PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE POSAMEZNE JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA,
S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI

Primerljiva območja in njihova določitev so opisana v točki 2.4.

Sestavljamo čisto okolje
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Obračunska cena javne
infrastrukture

Obračunska cena javne
infrastrukture

PRIMERLJIVA OBMOČJA

PODJETJE

(leto 2014)*

(leto 2017)

0,0084 EUR/kg

0,0016 EUR/kg

zbiranje bioloških odpadkov

0,0065 EUR/kg

/

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

0,01411 EUR/kg

/

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov

0,0444 EUR/kg

/

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni podalo
informacij o primerljivih območjih

2.7

PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE

Podatki izvajalca javne službe in povprečje panoge so prikazani v spodnji tabeli. Podatki so prikazani za leto 2014.
Vir podatkov za panogo je portal ebonitete.si in stat.si. Podatki izvajalca javne službe so prikazani za celotno
podjetje in ne za posamezno dejavnost. Panoga E 38.11 je zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, panoga E 38.21
je ravnanje z nenevarnimi odpadki.

Podjetje
2016

Panoga
E 38.11 2017

Panoga
E 38.21 2017

kazalnik pospešene pokritosti kratkoročnih
obveznosti

1,01

1,39

1,67

kazalnik gospodarnost poslovanja

1,01

1,03

1,03

1.711 EUR

1.552 EUR

1.421 EUR

Podatki

povprečna mesečna plača na zaposlenca

Obrazložitve kazalnikov:
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti

=

kratkoročna sredstva - zaloge
kratkoročne obveznosti

Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika
večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.

gospodarnost poslovanja
gospodarnost poslovanja

Sestavljamo čisto okolje
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Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost
kazalnika, uspešnejše je poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega
rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.

povprečna mesečna plača na zaposlenca
povprečna mesečna plača na zaposlenca

=

(stroški plače / število mesecev poslovanja)
povprečno število zaposlencev

Obrazložitev podatka podjetja:
Prikazani podatek velja za celotno podjetje in ne le za dejavnost, predstavljeno v elaboratu, zaradi česar se ne
more povsem primerjati s prikazanim podatkom panoge. To pomeni, da so v prikazanem podatku našega
podjetja upoštevani stroški plač vseh zaposlenih.

2.8

PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v tekočem
obračunskem obdobju.

Storitev

Predračunska količina (l. 2019)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

4.003.720 kg

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov
obdelava MKO

810.000 kg
2.200.000 kg

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov*

390.000 kg

✓ Obrazložitve glede predračunskih količin se nahajajo v poslovnem načrtu 2019.
✓ Računamo, da bomo s faktorjem za prerazporeditev količin med uporabnike uspeli zaračunati dejansko
zbrano/obdelano/odloženo količino odpadkov.
✓ *Pri predračunski količini za leto 2019 na dejavnosti odlaganje komunalnih odpadkov je upoštevano, da
odložimo 5 % mešanih komunalnih odpadkov. Tej količini so prištete načrtovane količine zbranih kosovnih
odpadkov, azbesta, gradbenega materiala.

2.9

PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v tekočem
obračunskem obdobju.

Sestavljamo čisto okolje
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Storitev

Predračunski stroški (l. 2019)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

463.359,14 EUR

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov

216.106,50 EUR

obdelava MKO

324.256,70 EUR

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

36.426,92 EUR

* Obrazložitve planiranih stroškov za leto 2019 se nahajajo v poslovnem načrtu za leto 2019.

2.10 OBSEG

POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE

OBRAČUNSKO OBDOBJE

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno za opravljanje
posamezne javne službe.

Obseg poslovno
potrebnih OS za preteklo
obračunsko obdobje
(l. 2017)

Obseg poslovno
potrebnih OS za
prihodnje obračunsko
obdobje (l. 2019)

694.303,45 EUR

708.430,47 EUR

161.731,88 EUR

154.464,41 EUR

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

/

/

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov

/

/

Storitev

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov

- zbiranje bioloških odpadkov

* Obrazložitve planiranih nabav za leto 2019 za dejavnost ravnanje s komunalnimi odpadki se nahajajo v
poslovnem načrtu za leto 2019.
✓ Prikazan obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje je dejanski
obseg v oktobru 2018.

Sestavljamo čisto okolje
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2.11

PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov na posamezno temeljno dejavnost gospodarskih javnih služb in tržnih
dejavnosti je bil v preteklem obračunskem obdobju in tudi bo v prihodnjih obračunskih obdobjih delež efektivnih
ur (opravljene ure + nadure) na posamezni dejavnosti.
Prikaz sodil (delež v %) za preteklo obračunsko obdobje (leto 2017)
DELEŽ

VIŠINA PORAZDELJENIH STROŠKOV
UPRAVE V EUR

20,18%
13,91%
34,52%
16,13%
7,18%
0,15%
0,69%
7,24%

98.559,55
67.936,74
168.596,42
78.779,26
35.067,27
732,60
3.369,97
35.360,31

SKUPAJ STROŠKI UPRAVE

488.402,13

SM DEJAVNOST PODJETJA
2000
3000
4000
5000
6000
7010
8000
9100,9200

oskrba s pitno vodo
odvajanje in čiščenje odpadne vode
ravnanje s komunalnimi odpadki
skupna komunalna raba
pokopališka in pogrebna dejavnost
plakatiranje
tržnina
druge storitve

Prikaz sodil (delež v %) za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2019)
DELEŽ

VIŠINA PORAZDELJENIH STROŠKOV
UPRAVE V EUR

19,30%
15,60%
35,20%
19,10%
6,00%
0,10%
0,90%
3,80%

94.117,13
76.073,95
171.654,04
93.141,82
29.259,21
487,65
4.388,88
18.530,83

SKUPAJ STROŠKI UPRAVE

487.653,51

SM DEJAVNOST PODJETJA
2000
3000
4000
5000
6000
7010
8000
9100,9200

2.12 PRIHODKI,

oskrba s pitno vodo
odvajanje in čiščenje odpadne vode
ravnanje s komunalnimi odpadki
skupna komunalna raba
pokopališka in pogrebna dejavnost
plakatiranje
tržnina
druge storitve

KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE

OBRAČUNSKO OBDOBJE

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja
stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe.
Izvajalec lahko opravlja posebne storitve v soglasju z lastnikom infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati
negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.
Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev so prihodki, pridobljeni na podlagi količin in
določenih cen, ki jih izvajalec zaračuna uporabnikom posebnih storitev.

Sestavljamo čisto okolje
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Storitev

Načrtovani prihodki
od posebnih storitev
za preteklo
obračunsko obdobje
(l. 2017)

Prihodki od posebnih
storitev za preteklo
obračunsko obdobje

65.000 EUR

101.500,61 EUR

78.000 EUR

8.000 EUR

1.759,71 EUR

1.700EUR

31.004,84 EUR

30.000 EUR

/

1.000 EUR

(l. 2017)

Načrtovani prihodki od
posebnih storitev za
prihodnje obračunsko
obdobje (l. 2019)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov
obdelava MKO
odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov

23.000 EUR

✓ Predračunski (načrtovani) prihodki od posebnih storitev za prihodnje obračunsko obdobje so nekoliko
nižji v primerjavi z obračunskimi (dejanskimi) prihodki preteklega obračunskega obdobja zaradi
ocenjenih prihodkov od posebnih storitev v tekočem obračunskem obdobju in zaradi spremembe v višini
cen. Višina prihodkov od posebnih storitev je namreč odvisna od cene izvajanja storitve javne službe.

2.13 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet
odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne
službe.

Donos na vložena poslovno
potrebna OS v preteklem
obračunskem obdobju (l. 2017)

Donos na vložena poslovno
potrebna OS v prihodnjem
obračunskem obdobju (l.
2017)

34.715,17 EUR

14.168,61 EUR

8.086,59 EUR

3.089,29 EUR

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

/

/

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov

/

/

Storitev

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže
- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov in kosovnih odpadkov
zbiranje bioloških odpadkov

✓ V preteklem obračunskem obdobju za leto 2017 je upoštevan 5 % donos na poslovno potrebna osnovna
sredstva.
✓ V potrjenih – veljavnih cenah je upoštevan 2 % donos na poslovno potrebna osnovna sredstva v višini
14.708,83 EUR na zbiranju komunalnih odpadkov ter v višini 2.442,14 EUR na zbiranju bioloških odpadkov.
.
Sestavljamo čisto okolje
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✓ V predračunskih cenah za leto 2019 je donos na poslovno potrebna osnovna sredstva upoštevan v višini
2%.

2.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za opravljanje dela na
posamezni javni službi in je izračunan iz podatkov o dejanskem številu ur opravljenih na posamezni javni službi, o
številu ur splošnih služb, ki v določenem razmerju pokrivajo posamezne javne službe in povprečnega števila ur
enega zaposlenega v celotnem obdobju.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
Število zaposlenih za
preteklo obračunsko
obdobje (l. 2017)

Število zaposlenih za
prihodnje obračunsko
obdobje (l.2019)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

9

9,3

zbiranje bioloških odpadkov

3

3,7

✓ Ocenjujemo, da se bo na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki povprečno število zaposlenih glede
na opravljene ure v prihodnjem obračunskem obdobju malenkost povečalo.

2.15 VIŠINA

NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE

JAVNE INFRASTRUKTURE

Občina za opravljanje javne službe obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za
opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane
amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v
lasti ali finančnem najemu, v skladu s to uredbo.
Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne
infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena
uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

Storitev

Višina najemnine za javno
infrastrukturo (l. 2019)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

/

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

/

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov
zbiranje bioloških odpadkov

Sestavljamo čisto okolje
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obdelava mešanih komunalnih odpadkov

/

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

/

Storitev

Delež najemnine infrastrukture, ki se
prenese na uporabnike javne
infrastrukture

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

/

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

/

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov

100 %

zbiranje bioloških odpadkov

/

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

/

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

/

✓ V najemu od lastnika infrastrukture Občine Logatec imamo zbirni center sekundarnih surovin in pa
gradbeni del zbiralnic ločenih frakcij. Pri predračunski količini pri ceni javne infrastrukture zbiranja KO
odpadkov pa so upoštevani tako mešani komunalni odpadki, ločena zbrana embalaža, ločene frakcije
določenih vrst KO in kosovnih odpadkov.
✓ V okviru storitev obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov bomo sicer tudi plačevali strošek najemnine infrastrukture,
vendar, ker bomo to plačevali podizvajalcu opravljanja storitve, ki to storitev ne izvaja v okviru svoje javne
službe, je ta strošek prikazan v ceni storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov oz. odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

2.16 STOPNJA

IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN STOPNJA

IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA ZA IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko izkoriščenostjo
zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri
kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se
lahko zagotavlja normalni standard storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih
standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti
infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.

Stopnja izkoriščenosti javne
infrastrukture, ki je namenjena
izvajanju javne službe

Storitev
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

/

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

/

Sestavljamo čisto okolje
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- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in
kosovnih odpadkov

100 %

zbiranje bioloških odpadkov

/

obdelava mešanih komunalnih odpadkov

/

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov

/

2.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE IN IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE
INFRASTRUKTURE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in uredbo, na podlagi NAČRTOVANE količine opravljenih storitev ter NAČRTOVANIH stroškov in
prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje cene javne infrastrukture.
Poračun cene: Na podlagi 6. člena uredbe izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno
ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju. Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno v preteklem obračunskem obdobju
se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za tekoče obdobje.
Na dejavnosti Ravnanje s komunalnimi odpadki smo beležili negativen posloven rezultat v višini 77.034 EUR.
Razlog za negativen rezultat je v tem, da so potrjene cene vključevale poračun previsokih cen iz leta 2015 na
dejavnosti zbiranje komunalnih odpadkov, medtem ko so potrjene cene na dejavnosti obdelava mešanih
komunalnih odpadkov vključevale poračun prenizkih cen iz leta 2015 ter na odlaganju komunalnih odpadkov
poračun previsokih cen iz leta 2015. Na dejavnosti zbiranje bioloških odpadkov potrjene cene niso vključevale
poračuna iz leta 2015.
✓ Predlagane cene ne vključujejo poračuna previsokih oz. prenizkih cen iz leta 2016 in 2017.
− Predlagani ceni storitve zbiranje komunalnih odpadkov (zbiranje KO) in javne infrastrukture ne vključujeta
poračuna prenizkih cen v letu 2016 ter previsokih cen v letu 2017. Skupno bi znesek poračuna cen storitev
zbiranje komunalnih odpadkov iz leta 2016 in 2017 moral znašati 7.989,75 EUR in bi predlagane cene
storitve zbiranje komunalnih odpadkov skupno zniževal.
− Predlagana cena storitve zbiranje bioloških odpadkov (zbiranje BIO) ne vključuje poračuna prenizkih cen v
letu 2016 in 2017. Skupno bi znesek poračuna cen storitev zbiranje bioloških odpadkov iz leta 2016 in 2017
moral znašati 153.632,04 EUR in bi predlagane cene storitve zbiranje bioloških odpadkov skupno zviševal.
− Predlagana cena storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (obdelava MKO) ne vključuje poračuna
prenizkih cen v letu 2016 in 2017. Skupno bi znesek poračuna cen storitve obdelava mešanih komunalnih
odpadkov moral znašati 133.132,15 EUR in bi predlagane cene storitve obdelava mešanih komunalnih
odpadkov skupno zviševal.
− Predlagana cena storitve odlaganja ostankov odpadkov (odlaganje KO) ne vključuje poračuna prenizkih
cen v letu 2016 in previsokih v letu 2017. Skupno bi znesek poračuna cen storitve odlaganje komunalnih
odpadkov moral znašati 60.763,95 EUR in bi predlagane cene storitve odlaganje komunalnih odpadkov
skupno zniževal.
✓ Skupno bi znesek poračuna vseh cen na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki iz leta 2016 in 2017
moral znašati 218.010,50 EUR. Poračun bi predlagane cene bi skupno zviševal. Razlog, da poračun cen ni
vključen v izračun predlaganih cen je v skupni vrednosti poračuna cen za vse gospodarske javne službe
varstva okolja, ki bi skupno cene povišal za 325.023 EUR. Glede na pozitiven rezultat podjetja v letu 2017
predlagamo, da se poračun cen iz leta 2016 in 2017 v cene za leto 2019 ne vključi.
Sestavljamo čisto okolje
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✓ V letu 2017 in 2018 uporabnikom zaračunavamo enotno ceno za obdelavo in odlaganje komunalnih
odpadkov. Razlog za enotno ceno je v poračunu previsokih cen iz leta 2015, saj je trenutno veljavna cena
sestavljena iz načrtovanih stroškov za leto 2017 in poračuna cen iz leta 2015. Znesek poračuna cen iz leta
2015 tako ceno za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov kot tudi ceno za odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov znižujeta v tej meri, da bi bila cena za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
negativna. Negativno ceno smo preprečili z združitvijo cene za ti dve storitvi. Ker pa to ni skladno z uredbo
MEDO, za leto 2019 ponovno oblikujemo ločeni ceni teh dveh storitev; torej ceno za obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov in ceno za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

2.17.1 PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
2.1.1.1 ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

PREDRAČUNSKA CENA STORITVE_ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI 2019
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
NEPOSREDNI STROŠKI DELA
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI

106.167,74
188.707,72
35.280,24
1.645,74

EUR
EUR
EUR
EUR

SPLOŠNO NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI
SPLOŠNO UPRAVNI STROŠKI
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
DONOS NA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA (2%)

36.473,49 EUR
85.104,80 EUR
EUR
EUR
14.168,61 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

467.548,34 EUR

- PRIHODKI OD PRODAJE POSEBNIH STORITEV

-78.000,00 EUR

ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV - brez poračuna

389.548,13 EUR

poračun za l. 2016 - izguba
poračun za l. 2017 - dobiček
poračun za l. 2016 in 2017 skupaj

-47.323,85 EUR
44.532,67 EUR
-2.791,18 EUR

STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2017)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016 in 2017)

432.872,19 EUR
345.015,67 EUR
392.339,52 EUR

količina zbranih komunalnih odpadkov
CENA STORITVE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - brez poračuna
CENA STORITVE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016
CENA STORITVE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2017
CENA STORITVE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016 in 2017
Sestavljamo čisto okolje

4.003.720 kg
0,0973
0,1091
0,0862
0,0980

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
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potrjena cena (od 1.1. 2017 do 31.12.2018)

0,0947 EUR/kg

Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen 60 litrov na osebo mesečno.
* cena storitve in dejavnosti za zbiranje komunalnih odpadkov vključuje storitve zbiranja:
- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov (zbrano na ZC, akcija zbiranja nevarnih odpadkov, …)
- ločeno zbrane odpadne embalaže (embalaža od vrat do vrat in ekološki otoki)
- mešanih komunalnih odpadkov

2.1.1.2 ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE_ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI 2019
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
NEPOSREDNI STROŠKI DELA
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI
SPLOŠNO NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI
SPLOŠNO UPRAVNI STROŠKI
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
DONOS NA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA (2%)

86.543,88
66.370,31
11.204,61
653,07
14.473,61
33.771,75

SKUPAJ STROŠKI STORITEV
- PRIHODKI OD PRODAJE POSEBNIH STORITEV

216.106,50 EUR
-1.700,00 EUR

ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV - brez poračuna

214.406,50 EUR

poračun za l. 2016 - izguba
poračun za l. 2017 - izguba
poračun za l. 2016 in 2017 skupaj

-82.179,99 EUR
-71.452,05 EUR
-153.632,04 EUR

STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2017)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016 in 2017)

296.586,50 EUR
285.858,55 EUR
368.038,55 EUR

količina zbranih bioloških odpadkov
CENA STORITVE ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV - brez poračuna
CENA STORITVE ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016
CENA STORITVE ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2017
CENA STORITVE ZBIRANJE BIO KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016 in 2017
Sestavljamo čisto okolje

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.089,29 EUR

810.000 kg
0,2647
0,3662
0,3529
0,4544

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
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potrjena cena (od 1.1. 2017 do 31.12.2018)

0,2141 EUR/kg

Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in
pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen 30 litrov na osebo mesečno.

2.1.1.3 OBDELAVA MKO
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE_OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI 2019
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

324.256,70 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV
- PRIHODKI OD PRODAJE POSEBNIH STORITEV

324.256,70 EUR
-30.000,00 EUR

ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV brez poračuna

294.256,70 EUR

poračun za l. 2016 - izguba
poračun za l. 2017 - izguba
poračun za l. 2016 in 2017 skupaj

-59.201,29 EUR
-73.930,86 EUR
-133.132,15 EUR

STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2017)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016 in 2017)

353.458,00 EUR
368.187,56 EUR
427.388,85 EUR

količina obdelanih komunalnih odpadkov

2.200.000 kg

CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV - brez poračuna
CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016
CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2017
CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016 in 2017

0,1338
0,1607
0,1674
0,1943

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg

potrjena cena za obdelavo in odlaganje KO (od 1.1. 2017 do 31.12.2018)

0,0923 EUR/kg

Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen 60 litrov na osebo mesečno.

Sestavljamo čisto okolje
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2.1.1.4 ODLAGANJE KO
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE_ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI 2019
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI (OKOLJSKA DAJATEV)

32.735,29 EUR
3.691,63 EUR

SKUPAJ STROŠKI STORITEV

36.426,92 EUR

- PRIHODKI OD PRODAJE POSEBNIH STORITEV

-1.000,00 EUR

ZMANJŠANI STROŠKI STORITEV - brez poračuna

35.426,92 EUR

poračun za l. 2016 - izguba
poračun za l. 2017 - dobiček

-9.799,99 EUR
70.563,94 EUR

poračun za l. 2016 in 2017 skupaj

60.763,95 EUR

STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2017)
STROŠKI STORITEV (+/- za poračun za l. 2016 in 2017)

45.226,91 EUR
-35.137,01 EUR
-25.337,03 EUR

količina odloženih komunalnih odpadkov

390.000 kg

CENA STORITVE ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV - brez poračuna
CENA STORITVE ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016
CENA STORITVE ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2017
CENA STORITVE ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV - s poračunom za l. 2016 in 2017

0,0908
0,1160
-0,0901
-0,0650

potrjena cena (od 1.1. 2017 do 31.12.2018)

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg

Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen 60 litrov na osebo mesečno.

2.17.2 PREDRAČUNSKE CENE INFRASTRUKTURE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

2.17.2.1 ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

PREDRAČUNSKA CENA INFRASTRUKTURE_ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI 2019
STROŠKI NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Sestavljamo čisto okolje

2.532,12 EUR
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STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
STROŠKI ODŠKODNIN
FINANČNO JAMSTVO
ODHODKI FINANCIRANJA
SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE - brez poračuna

2.532,12 EUR

poračun za l. 2016 - dobiček

7.768,31 EUR

poračun za l. 2017 - dobiček

3.012,62 EUR

poračun za l. 2016 in 2017 skupaj

10.780,93 EUR

STROŠKI INFRASTRUKTURE (+/- za poračun za l. 2016)

-5.236,19 EUR

STROŠKI INFRASTRUKTURE (+/- za poračun za l. 2017)

-480,50 EUR

STROŠKI INFRASTRUKTURE (+/- za poračun za l. 2016 in 2017)
količina zbranih komunalnih odpadkov

-8.248,81 EUR
4.003.720 kg

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - brez poračuna

0,0006 EUR/kg

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV- z poračunom za l. 2016

-0,0013 EUR/kg

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV- z poračunom za l. 2017

0,0001 EUR/kg

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - z poračunom za l. 2016 in 2017

-0,0021 EUR/kg

potrjena cena (od 1.1. 2017 do 31.12.2018)

0,0000 EUR/kg

Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne
odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Za uporabnike gospodinjstva se upošteva volumen 60 litrov na osebo mesečno.

Sestavljamo čisto okolje
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2.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH
Vsi stroški in prihodki se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih. Šifrant stroškovnih mest je štirimesten. Prvo
mesto v šifrantu določa dejavnost, drugo mesto pove, ali gre za gospodarsko javno službo, posebno storitev ali
drugo (tržno) dejavnost, tretje in četrto mesto pa je rezervirano za podrobnejšo opredelitev vrste storitve.
Večina prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo.
Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižijo neposredno na posamezno dejavnost. Pri
poslovanju podjetja pa nastaja tudi nekaj t. i. posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti finančni in drugi prihodki). Ti
se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se
nato razdelijo na temeljne dejavnosti.
Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa
za material in storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, delovnega naloga in obračuna plač po delovnem
listu, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo. Vsi taki stroški, ki so razporejeni na
temeljna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 imajo torej značaj neposrednih stroškov.

1.

Ključ za razporeditev splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov posamezne dejavnosti

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na posamezno
stroškovno mesto oz. stroškovni nosilec znotraj posamezne dejavnosti imajo značaj splošnih stroškov dejavnosti
in se knjižijo na splošno stroškovno mesto dejavnosti. Na posamezno stroškovno mesto oz. stroškovni nosilec
znotraj dejavnosti se razporedijo po deležu efektivnih ur (opravljene ure in nadure), opravljenih na posameznem
stroškovnem mestu oz. stroškovnem nosilcu v okviru dejavnosti.

2.

Ključ za razporeditev splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov stroškovnih mest skupnega pomena

V podjetju so vzpostavljena naslednja splošna stroškovna mesta: uprava, prodaja in obračun komunalnih storitev.
Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti
javnih služb in tržnih dejavnosti podjetja imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna
stroškovna mesta podjetja.

Splošni stroški dejavnosti se na posamezno stroškovno mesto oziroma stroškovni nosilec znotraj dejavnosti in
splošni stroški podjetja na posamezne dejavnosti razporedijo po deležu efektivnih ur (opravljene ure in nadure)
opravljenih v okviru posamezne dejavnosti. Ta ključ se uporablja tudi za razporeditev prihodkov na splošnih
stroškovnih mestih podjetja.

2.19 DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 32
Druga razkritja, ki niso podana spodaj, so podana v Letnem poročilu Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto
2017, ki je podano v sprejem Občinskemu svetu Občine Logatec. Po potrditvi je objavljeno tudi na spletni strani
izvajalca javne službe www.kp-logatec.si.

Sestavljamo čisto okolje
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