Elaborat o oblikovanju cene storitev
ODVOZA ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

SESTAVLJAMO ČISTO OKOLJE

2

Elaborat o oblikovanju cene storitev
ODVOZA ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ
(za poslovno leto 2021)

Izdelalo Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Tržaška cesta 27
1370 Logatec
Pripravili Nikič Tina, Ferjančič Špela

Št. dokumenta 423-4/2020 - 1
Datum November 2020

Direktor dr. Boštjan AVER, univ. dipl. ekon.

3

Vsebina
1.

UVOD............................................................................................................................................... 5

2.

VSEBINE ELABORATA .................................................................................................................... 5
2.1.
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje in pojasnilo razlik ........................................................................................... 6
2.2.
Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje in pojasnilo razlik ........................................................................................... 6
2.3.
Izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter
potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje ............................................................................. 6
2.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje ............................................................................................................................................... 6
2.5.

Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje . 6

2.6. Količinski in vrednostni obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje
storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje............................................. 7
2.7.

Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje ......... 8

2.8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje .......................................................................................................................... 8
2.9. Število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje ........................................................................................................ 8
2.10.

Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje ......................................... 8

2.11. Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne
službe in druge dejavnosti ................................................................................................................ 8
2.12. Druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo
občine 9

4

1. UVOD
Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč je izdelan na podlagi:
-

Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah, Ur. l. RS št. 25/19 (v nadaljnjem besedilu: Uredba)
Dopisa MOP, direktorata za okolje, št. 35405-125/2019/2 (007-595/2018/42) z dne 21.1.2020

V prvem odstavku 18. člena Uredbe je navedeno, da morata ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč
od izvajalca javne službe zbiranja nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta in izvajalec javne službe
zbiranja pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami upoštevati naslednja merila za ugotavljanje stroškov:
1. Stroški izvajalca javne službe zbiranja so:
-

Stroški postavitve in vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oziroma dela objekta za
predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč.

2. Stroški nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta so:
-

-

stroški predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcu javne službe
zbiranja za čas predhodnega skladiščenja, ki presega 14 dni, in stroški začasnega
skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri upravljavcu pokopališča iz 5. člena Uredbe za čas
začasnega skladiščenja, ki presega 14 dni,
stroški prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč (npr. nakladanje in tehtanje ter podobna
opravila),
stroški odvoza odpadnih nagrobnih sveč od upravljavca pokopališča do zbirnega centra
izvajalca javne službe zbiranja, ter stroški tehtanja in razkladanja odpadnih nagrobnih sveč.

Na območju občine Logatec je z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1 - 2/11, 1 – 2/16 in 5/20) izvajanje občinske gospodarske javne
službe ravnanje s komunalnimi odpadki dodeljeno Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o., ki
storitve ravnanja s komunalnimi odpadki opravlja skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09).
Predračunsko obdobje, za katerega se pripravlja elaborat, je koledarsko leto 2021. Cene bodo veljale
za storitve, opravljene od 1.1.2021 dalje. Skladno z metodologijo se bo pri pripravi predračunske
cene za leto 2022 upoštevala tudi dejansko nastala razlika med prihodki in stroški v letu 2021.
Elaborat se nanaša na ceno storitve, ki je izražena v EUR/tono in velja za celotno količino odpadnih
nagrobnih sveč, zbranih na območju Občine Logatec.

2. VSEBINE ELABORATA
Skladno s prehodnimi določbami uredbe prvi elaborat vsebuje sestavine, ki se nanašajo na
prihodnje obračunsko obdobje. Pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo načrtovane
količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.
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2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje in pojasnilo razlik
Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov o količinah za preteklo obračunsko obdobje.
2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje in pojasnilo razlik
Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov o stroških za preteklo obračunsko obdobje.
2.3. Izračun obračunske cene in pojasnila razlik med obračunsko in predračunsko ceno ter
potrjeno ceno za preteklo obračunsko obdobje
Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje.
2.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2021 za Občino Logatec je določena na podlagi
povprečja zbranih količin leta 2019 in 2020.
2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitve za leto 2021 znašajo 3.213,81 EUR (brez DDV).
Pri izračunu stroškov smo upoštevali naslednje predpostavke:

OBČINA LOGATEC
Količina zbranih ONS* (kg)

9.620

Število oprav. ur pri zbiranju ONS* (ur)
Število oprav. km z vozilom za zbiranje ONS* (km)

122
1.149

*ONS – odpadne nagrobne sveče









Pri izračunu stroškov goriva in vzdrževanja vozila (material in storitve za vzdrževanje
vozila, zavarovanje, najemnino za sledenje) smo upoštevali delež prevoženih kilometrov,
opravljenih za zbiranje ONS, glede na vse prevožene kilometre tega vozila.
Pri izračunu stroškov tehtanj smo upoštevali letni strošek vzdrževanja elektronske tehtnice
na Zbirnem centru. Strošek tehtanja je izračunan na podlagi deleža stehtanih kilogramov
sveč glede na vse stehtane kilograme zbranih komunalnih odpadkov.
Pri izračunih stroškov amortizacije so upoštevana naslednja osnovna sredstva:
- Rovokopač: upoštevan je delež opravljenih ur porabljenih za sveče, glede na vse
opravljene ure rovokopača na Zbirnem centru.
- Elektronska tehtnica: upoštevan je delež stehtanih sveč, glede na vse stehtane
zbrane količine komunalnih odpadkov.
- Smetarsko vozilo LJ 029 FA: upoštevan je delež prevoženih kilometrov za zbiranje
sveč, glede na vse prevožene kilometre tega vozila.
Letna količina zbranih odpadnih nagrobnih sveč v letu 2019 predstavlja 0,23 % vseh zbranih
komunalnih odpadkov v Občini Logatec.
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Donos na vložena osnovno potrebna sredstva za izvajanje storitev, navedena v točki 2.6., je
izračunan glede na količinski delež zbranih ONS glede na vse zbrane komunalne odpadke,
delež znaša 0,23 % v letu 2019.
VRSTA STROŠKA

VREDNOST V EUR

1

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

451,94

1.1.

STROŠKI MATERIALA

286,54

1.2.

Stroški goriva

198,15

Stroški materiala za vzdrževanje OS

88,39

STROŠKI STORITEV

165,40

Stroški najemnine - sledenje

63,47

Stroški storitve za vzdrževanje OS

100,37

Drugi stroški storitve

1,56

2

NEPOSREDNI STROŠKI DELA

1.776,93

3

AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV

4

DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI

0,00

5

SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI

0,00

6

SPLOŠNO NABAVNO – PRODAJNI STROŠKI

0,00

7

OBRESTI

0,00

8

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

0,00

9

DONOS

756,89

228,06

SKUPAJ

3.213,81

V Občini Logatec je upravljalec pokopališč Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o. .
Pokopališča se nahajajo v Dolnjem in Gornjem Logatcu, Rovtah, Hotedršici, na Medvedjem Brdu,
Vrhu Sv. Treh Kraljev ter Hlevnem vrhu.

2.6. Količinski in vrednostni obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje
storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Dejavnost zbiranja odpadnih nagrobnih sveč se izvaja z naslednjimi poslovno potrebnimi
osnovnimi sredstvi:
-

Rovokopač JCB 3CX
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-

Renault Maxity 3T5-150E6 LJ 029-FA
Elektronska tehtnica na Zbirnem centru

2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Za prihodnje obračunsko obdobje nismo predvideli splošnih stroškov.
2.8. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
 Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje.
 Prihodnje obračunsko obdobje
Nabavna vrednost vloženih poslovno potrebnih osnovnih sredstev znaša 100.761,92 EUR (brez
DDV). V kalkulaciji lastne cene za storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč pa je upoštevan
donos glede na delež zbranih nagrobnih sveč od vseh zbranih komunalnih odpadkov, kar znaša
0,23 %.

Naziv OS
Rovokopač JCB 3CX
Renault Maxity 3T5-150E6 LJ 029-FA
Elektronska tehtnica na ZC
SKUPAJ

Nabavna vrednost (v EUR
brez DDV)
41.645,80
8.095,48
51.020,64
100.761,92

Vrednost glede na delež
zbranih ONS od vseh
zbranih KO (0,23 %)
94,26
18,32
115,48
228,06

2.9. Število zaposlenih in zunanjih izvajalcev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
 Gre za prvi elaborat, zato ni podatkov za preteklo obračunsko obdobje.
 V letu 2021 bosta pri izvajanju dejavnosti zbiranja odpadnih nagrobnih sveč sodelovala dva
zaposlena (voznik in spremljevalec). Pri tehtanju, nadzoru nad predhodnim skladiščenjem
in razkladanjem, ki se izvaja na Zbirnem centu, pa nadzoruje 1 zaposlen.
2.10. Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje
Predračunska cena storitve za odvoz nagrobnih sveč znaša 334,08 EUR (brez DDV).

VREDNOST v EUR( brez DDV)
3.213,81
9,62
334,08

Predračunski stroški
Predračunska količina ONS (v t)
PREDRAČUNSKA CENA (v EUR/t)

2.11. Prikaz sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov na posamezne gospodarske javne
službe in druge dejavnosti
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
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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.
2.12. Druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 32 ali na zahtevo
občine
Na podlagi SRS 32 in na podlagi zahteve občine ni drugih razkritij, ki bi jih moral vsebovati elaborat
o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč.
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