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1 . UVOD 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 1.1.2013, 

določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja 

in nadzora cen na lokalne skupnosti. 

V skladu z tretjim odstavkom  6. člena Uredbe in  26. členom Pogodbe o najemu javne 

infrastrukture, financiranju in ostalih pravicah in obveznostih na  področju izvajanja GJS, 

izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 

javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

Lastne cene za izvajanje dejavnosti zbiranje in odvoz MKO in BIO odpadkov so bile 

sprejete na Občinskem svetu in veljajo od 01.01.2014 dalje, za strošek javne infrastrukture 

MKO odpadkov, pa od 01.01. 2016  dalje. 

  

V tem elaboratu je  prikazano naslednje: 

 ugotovljena razlika med potrjeno, uporabnikom zaračunano ceno in dejansko  

obračunsko ceno leta 2017 (lastna cena in strošek omrežnine), 

 planski ceni leta 2018 (lastna cena in strošek omrežnine), 

 predlog cen za leto 2019 (lastna cena in strošek omrežnine). 

 

2. OPIS DEJAVNOSTI 
 

2.1. OPIS DEJAVNOSTI  ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV 

Zbiranje in odvoz odpadkov izvaja družba na območju celotne občine Zagorje ob Savi. V 

sistem ravnanja z odpadki v občini Zagorje so vključeni praktično vsi prebivalci občine (cca 

17.000 prebivalcev). 

Zbiranje in odvoz ločenih frakcij komunalnih odpadkov 

Na celotnem območju občine Zagorje ob Savi je trenutno urejenih 122 zbiralnic ločenih 

frakcij (t.i. ekoloških otokov), na katerih se je ločeno zbiralo papir in papirno embalažo ter 

steklo in stekleno embalažo.  

Na območju Zagorje je tako urejenih 48 zbiralnic, na območju Kisovca 15 zbiralnic, na 

območju Izlak 14 zbiralnic in na območju vseh ostalih krajevnih skupnostih občine 45 

zbiralnic. Z takšnim številom zbiralnic je teko zagotovljena možnost ločenega zbiranja na 

celotnem območju občine.  

Zbiralnice ločenih frakcij so v večini primerov urejene z 1100 l plastičnimi zabojniki z 

ustreznimi nalepkami (108 zbiralnic), v manjšem obsegu pa z 240 l plastičnimi zabojniki z 

ustreznimi nalepkami (14 zbiralnic).  

Poleg navedenega je na šestih (6) lokacijah obstoječih zbiralnic ločenih frakcij dodatno 

postavljeni zabojniki za zbiranje električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij. 

Pri vseh gospodinjstvih se mešana odpadna embalaža zbira ločeno (dodaten zabojnik). Pri 

gospodinjstvih individualnih stanovanjskih hiš se uporabljajo za zbiranje odpadne 

embalaže plastični zabojnik velikosti 120 oz. 240 litrov, pri gospodinjstvih večstanovanjskih 

objektov pa praviloma zabojniki velikosti 1100 litrov.   

Odvoz posameznih ločeno zbranih frakcij se izvaja: 
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- mešana embalaža (vsak drugi teden -Zagorje, Kisovec, Izlake; enkrat mesečno –  

  okoliške krajevne skupnosti), 

- papir in papirna embalaža (šestkrat mesečno-Zagorje, Kisovec, Izlake; trikrat  

  mesečno - okoliške krajevne skupnosti), 

- steklena embalaža (dvakrat mesečno). 

Na območju občine Zagorje ob Savi je glede na navedene podatke v povprečju ena 

zbiralnica urejena za približno 140 oseb, kar je bistveno več kot določajo normativi 

(občinski Odlok 250 prebivalcev/zbiralnico, Uredba 500 prebivalcev/zbiralnico). 

Ločeno zbrane frakcije prevzemajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo v skladu z 

veljavno zakonodajo.  

Zbiranje odpadnega jedilnega olja 

Urejenih je pet (5) zbiralnic (posod) za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev 

in sicer tri (3) na območju Zagorje ob Savi, ena zbiralnica na območju Kisovca in ena 

zbiralnica na območju Izlak.  

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč (ONS) 

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč se izvaja na vseh pokopališčih v občini Zagorje ob Savi 

in sicer na osmih (8) pokopališčih, ki so v upravljanju naše družbe ter treh (3) pokopališčih, 

ki niso v upravljanju naše družbe. Vse zbrane odpadne nagrobne sveče na posameznih 

pokopališčih se odpeljejo v zbirni center kjer se začasno skladiščijo. Zbrane količine 

odpadnih nagrobnih sveč v zbirnem centru se predajo družbam za zbiranje odpadnih 

nagrobnih sveč. 

Odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz posameznih okoliških pokopališč se izvaja praviloma 

dvakrat (2) mesečno oz. po potrebi (pokopališče Zagorje ob Savi).  

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 

Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov se na območju občine Zagorje ob Savi izvaja od 

julija 2011 dalje. V letu 2017 je biološke odpadke zbiralo v tipiziranih zabojnikih 6.597 oseb 

(cca 40 %), medtem, ko ostali uporabniki  (cca 60 %) biološke odpadke kompostirajo.  

Biološke odpadke prevzema in obdeluje Center za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ 

d.o.o.) na lokaciji centra. Odvoz bioloških odpadkov iz gospodinjstev se izvaja enkrat 

tedensko. 

Pranje zabojnikov za biološke odpadke, v večstanovanjskih objektih,  se izvaja dvakrat 

letno. 

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov 

Skupna količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2017 je znašala  2.597,69 

ton. Količina zbranih tovrstnih odpadkov se je v primerjavi z letom prej zmanjšala za 3,81 

tone oz. za 0,15%.  

V letu 2017 se je povečala skupna količina zbranih komunalnih odpadkov v primerjavi z 

letom 2016. Navedeno pomeni, da je se je v strukturi vseh zbranih komunalnih odpadkov v 

letu 2017 odstotek mešanih komunalnih odpadkov v primerjavi z letom prej znižal za 0,64 

%.  Odvoz mešanih komunalnih odpadkov se  izvaja vsake štirinajst dni na območju 

Zagorja, Kisovca in Izlak, na območju okoliških krajevnih skupnosti pa enkrat mesečno.  
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Zbiranje nevarnih odpadkov 

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je organizirano enkrat letno in sicer s 

premično zbiralnico. Poleg tega se nevarni odpadki preko celega leta zbirajo tudi v 

zbirnem centru. 

Količina zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2017 zbranih s premično 

zbiralnico je znašala 4.306,00 kg (16,2 % manj kot preteklo leto), letna količina zbranih 

nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v zbirnem centru pa 11.613,00 kg (67,2 % več kot 

preteklo leto). Skupna letna količina zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je tako 

znašala 15.919,00 kg (31,8% več kot preteklo leto). 

Zbiranje kosovnih odpadkov 

Od pričetka obratovanja zbirnega centra, se zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po 

posameznih krajevnih skupnostih občine v času t.i. spomladanskih očiščevalnih akcij ne 

izvaja. Vsako gospodinjstvo, ki je plačnik stroškov ravnanja z odpadki, lahko enkrat letno 

naroči brezplačni odvoz bo 2 m3 kosovnih odpadkov. V primeru da količine presegajo 

količino 2 m3 se presežek zaračuna po ceniku družbe. 

Kosovni odpadki se preko celega leta zbirajo tudi v zbirnem centru, kamor lahko 

gospodinjstva v času obratovanja zbirnega centra brezplačno pripeljejo kosovne odpadke.  

Zbirni center 

Zbirni center je urejen na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kamnolom 

Zagorje«. 

V zbirni center lahko občani - povzročitelji odpadkov oddajo sortirane odpadke iz 

gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno  ne 

odvaža, kot so papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz 

papirja in lepenke, steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

plastične mase, vključno z embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov ter drugih 

odpadkov iz plastike, odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, les, 

vključno z odpadno embalažo iz lesa, jedilna olja in maščobe, barve laki, lepila, črnila, 

smole, baterije in akumulatorji, ostali nevarni odpadki iz gospodinjstev (odpadna olja, 

škropiva, zdravila, topila, kisline, baze, detergenti in čistila ipd.), električna in elektronska 

oprema (bela tehnika), izrabljene avtomobilske gume; kosovni odpadki.  

Zbirni center obratuje tri dni v tednu, od tega en dan tudi v popoldanskem času. 

Zbirni center je namenjen izključno za zbiranje in začasno hranjenje različnih vrst 

odpadkov - ločenih frakcij iz gospodinjstev. Odpadki - ločene frakcije, ki v zvezi z 

opravljanjem dejavnosti nastajajo v gospodarskih družbah, pri samostojnih podjetnikih 

ipd., se v zbirnem centru ne prevzemajo. 

Poleg tega, imajo gospodinjstva skladno z medobčinsko pogodbo lastnikov odlagališča 

Unično v občini Hrastnik, preko celega leta možnost lastnega dovoza in odložitve manjših 

količin mešanih komunalnih odpadkov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, na medobčinsko 

odlagališče.  
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Osnovna sredstva za odvoz (prevoz) odpadkov 

Odvoz vseh vrst komunalnih odpadkov iz tipskih zabojnikov velikosti od 120 l do 1100 l  

za  gospodinjstva in gospodarstvo, se je izvajal s štirimi (4) specialnimi vozili za odvoz 

odpadkov z nadgradnjo volumna 10 m3, 12 m3 , 13 m3 in 19 m3 oz. 21 m3 . Odvoz 

kontejnerjev velikosti od 4 do 7 m3, pa se je izvajal z vozilom tipa samonakladalec, kot tudi 

s prej navedenim specialnim vozilom za odvoz odpadkov z nadgradnjo volumna 19 m3 oz. 

21 m3. Za odvoz kosovnih odpadkov v zbirni center se občasno uporablja poltovorno 

vozilo (do 3.500 kg).  

 

Osnovna sredstva za zbiranje odpadkov 

Skupno število zabojnikov v lasti družbe na dan 31.12.2017: 

 Kom. Volumen (litri) Opomba 

Mešani komunalni odpadki    

- zabojniki 2.477 120, 240, 770, 1100   

- kontejnerji 34 4000, 5000, 7000  

Biološki odpadki    

-zabojniki  881 120, 240, 1100  

Ločene frakcije-zbiralnice    

- papir 146 240, 1100  

- mešana embalaža 125 240, 1100  

- steklo 118 240, 1100  

Odpadna embalaža    

-zabojniki 3.063 120, 240  

- odpadna oblačila, obutev 3 1500 v lasti Občine 

- odpadne nagrobne sveče 12 1100, 5000 v lasti Občine 

- baterije 2 80  

Zbirni center    

- zabojniki 3 1100, 240 v lasti Občine 

- kontejnerji 12 5000, 7000 v lasti Občine 

 

Količine zbranih komunalnih odpadkov 

V spodnji tabeli so prikazane količine vseh  zbranih odpadkov (kg) v letu 2017: 

Zap.št. Klasifikacijska št. 

odpadka 

Naziv odpadka Skupna 

letna kol.  

zbranih 

odpadkov 

Količine zbranih 

odpadkov v 

gospodinjst. 

Količine zbranih 

odpadkov v proiz. 

in stor. 

dejavnostih 

Količine 

zbranih 

odpadkov iz 

JS 

 

ODLOŽENI ODPADKI NA ODLAGALIŠČE 

 

1. 200301 Mešani komunalni 

odpadki 

2.597.690 2.222.766 353.244 21.680 

2. 200307 Kosovni odpadki 102.780 102.780   
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SKUPAJ KOMUNALNI ODPADKI 2.700.470    

3. 100103 Elektrofiltrski 

pepel 

44.120   44.120 

4. 190802 Odpadki iz 

peskolovov 

12.580   12.580 

SKUPAJ 1.-4. 2.757.170 2.325.546 353.244 78.380 

 

ODPADKI ODDANI V PREDELAVO 

5. 190805 Blato iz CČN 544.700   544.700 

6. 190801 Ostanki na grabljah 

in sitih 

26.600   26.600 

7. 190809 Mešanice masti in 

olj 

6.000   6.000 

SKUPAJ 5.-7. 577.300   577.300 

 

BIORAZGRADLJIVI ODPADKI ODDANI V PREDELAVO 

8. 200108 Biorazgradljivi 

kuhinjski odpadki 

672.320 669.750 2.570  

9. 200201 Biorazgradljivi 

odpadki 

8.340   8.340 

SKUPAJ 8.-9. 680.660 669.750 2.570 8.340 

 

LOČENO ZBRANE FRAKCIJE ODDANE V PREDELAVO 

10. 150101 Papirna in 

kartonska 

embalaža 

107.890 101.000 6.890  

 150102 Plastična embalaža 250 250   

11. 150106 Mešana embalaža 

(brez odpadnih 

nagrobnih sveč) 

668.560 650.260 18.300  

12. 150106 Odpadne nagrobne 

sveče 

37.380   37.380 

13. 150107 Steklena embalaža  215.072 186.692 28.380  

14. 200101 Papir in karton 167.820 157.770 10.050  

15. 200102 Steklo 13.957 13.957   

16. 200110 Tekstil 33.340 33.340   

 200123 Zavržena oprema, 

ki vsebuje  fluoro.. 

420 420   

17. 200135 Zavržena EE 

oprema 

13.620 13.620   

18. 200136 Zavržena EE 

oprema 

23.096 23.096   

19. 200138 Les 226.460 226.460   

20. 200140 Kovine 4.720 4.720   

21. 120102 Prah in delci železa 26.260 26.260   

22. 160103 Izrabljene avtom. 

gume 

22.360 22.360   

SKUPAJ 10.-22. 1.561.205 1.460.205 63.620 37.380 



7 

 

 
 

NEVARNI ODPADKI ODDANI V PREDELAVO (brez EEO) 

       

 160107 Oljni filtri 438 308 130  

 150110 Embalaža-onesn. 26 26   

24. 150111 Prazne tlačne pos. 70 70   

25. 200113 Topila 875 875   

       

27. 200121 Fluorescent. cevi 145 98  47 

28. 200125 Jedilno olje 1.143 1.143   

29. 200126 Motorno olje 1.186 1.186   

30. 200127 Premazi, lepila, 

črnila, barve 

9.928 9.928   

31. 200129 Deterg. in čistila 537 537   

32. 200132 Zdravila 33 33   

33. 200133 Baterije in 

akumulatorji 

1.538 1.538   

SKUPAJ 23.-33. 15.919 15.742 130 47 

 

SKUPAJ VSI ZBRANI ODPADKI: 

 

5.592.254 

 

4.471.243 

 

419.564 

 

701.447 

 

 

OPOMBA: V tabeli so poleg odpadkov s klasifikacijsko številko 15 in 20 upoštevani tudi  

zbrani odpadki, ki nastajajo pri izvajanju javnih služb (kotlarna-elektrofiltrski pepel, CČN -

blato iz čistilne naprave, odpadki iz peskolovov, ostanki na grabljah in sitih, mešanice 

masti in olj). Brez teh odpadkov znaša skupna letna količina odpadkov 4.958.254 kg kar je 

za 52.452 kg (1,07%) več kot leto prej. 
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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,  

 primerjava poslovanja izvajalca javne službe (za celotno družbo) s povprečjem 

panoge,  

 podatki v zvezi z novimi 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. 

 

Izdelavo elaborata mora vsak izvajalec javne službe, pri poročanju cen  do 31.3. , za 

preteklo leto, posredovati tudi pristojnemu ministrstvu. Inštitut za javne službe vsako leto 

pošlje vprašalnik, ki se nanaša na izvajanje javne službe. Na podlagi tega izdela 

primerjalno analizo s ciljem, da se občinam zagotovi ustrezna strokovna podlaga za 

presojo upravičenih cen, izvajalcem pa identifikacija razlogov za odstopanje in možnosti za 

izboljšanje poslovanja. Primerjalne analize so direktno posredovane na Občino, zato jih v 

tem elaboratu ne navajamo. 

 

3.1. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN 

Uredba 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« 

in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev. 

Izhodišča za izračune cen predstavljajo dejanski podatki poslovnega  leta 2017 in planski 

podatki za leto 2018. 

 

3.1.1. Predpostavke zbiranja komunalnih odpadkov 

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja komunalnih odpadkov: 

1. Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov, odpadne  embalaže in ločenih 

frakcij se izvaja v obsegu, kot je opisano v točki 2.1. tega elaborata. Urnik odvozov 

odpadkov po posameznih naseljih je objavljen na spletni strani družbe. 

2. Pri kalkulaciji cene za mešane komunalne odpadke se uporabljata normativa: 

velikost zabojnikov na osebo in povprečna mesečna pogostost odvoza zabojnikov za 

mešane komunalne odpadke. Povprečna mesečna pogostost odvozov je izračunana 

kot dvanajstina vseh letnih odvozov mešanih komunalnih odpadkov.  

3. V javno infrastrukturo, ki je namenjena zbiranju določenih vrst komunalnih 

odpadkov, so vključeni ekološki otoki (gradbeni del). 

4. V kalkulaciji lastne cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov so upoštevani vsi 

stroški zbiranja komunalnih odpadkov: 
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 zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri uporabnikih, 

 zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (papir, steklo), 

 zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in ločenih frakcij v zbirnem 

centru. 

 

3.1.2. Predpostavke zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada 

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada: 

1. Zbiranje biorazgradljivih odpadkov se opravlja uporabnikom, ki imajo zabojnike za 

biorazgradljive odpadke. Odvoz biorazgradljivih odpadkov se izvaja enkrat 

tedensko skozi vse leto, 

2. Pri kalkulaciji cene se uporablja normativna velikost zabojnika na osebo in 

povprečna mesečna pogostost odvoza zabojnikov za biorazgradljive odpadke. 

Povprečna mesečna pogostost odvoza biorazgradljivih odpadkov je izračunana kot 

dvanajstina vseh letnih odvozov biorazgradljivih odpadkov, 

3. Strošek predelave biorazgradljivih odpadkov, ki ga mora podjetje plačati 

pogodbenemu prevzemniku, je kalkulacijski element cene zbiranja biorazgradljivih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 

 

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 v posameznem letu za 

nazaj (l. 2017). 

Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina 

opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov (l. 2018). 

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 prihodnjem 

obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture (l.2018). 

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 (2017). 

 

Na računu se ločeno prikazuje cena storitve: 

a.) Zbiranje komunalnih MKO odpadkov, ki vključuje: 

o ceno javne infrastrukture in 

o ceno storitve. 

 

Oba dela cene sta oblikovana na kg zbranih komunalnih odpadkov in se uporabnikom 

zaračunata glede na velikost zabojnika in pogostost odvoza zabojnika za zbiranje mešanih 

komunalnih odpadkov. Pri količini opravljene storitve so upoštevani kg zbranih količin 

ločenih frakcij, odpadne embalaže ter mešanih komunalnih odpadkov. 
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b.) Zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki 

vključuje: 

o ceno storitve. 

 

Cena zbiranja biorazgradljivih odpadkov je oblikovana na kg zbranih biorazgradljivih 

odpadkov in se uporabnikom zaračuna glede na velikost zabojnika in pogostost odvoza 

zabojnika za zbiranje biorazgradljivih odpadkov. Pri količini opravljene storitve pa so 

upoštevani kg zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada. 

Cena za javno infrastrukturo za biorazgradljive odpadke ni oblikovana in tudi ni 

uporabnikom zaračunana, saj družba ne plačuje najemnine za JI izvajanja dejavnosti. 

 

3.3. IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN ODVOZ  

       ODPADKOV 

Na državni ravni izvajanje dejavnosti opredeljujejo številni zakoni, pravilniki in uredbe. 

Krovna zakonodaja, ki pokriva področje, je naslednja: 

 Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-

ZJZP,38/10-ZUKN, 57/11),  

 Zakon o varstvu okolja (Ur.l.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 in 

57/12), 

 Uredba o odpadkih (Ur.l.RS,št. 37/2015), 

 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/06, 06/06, 

110/07, 67/2011, 68/2011,18/2014, 57/2015), 

 Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l.RS, št. 

55/2015), 

 Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur.l. RS, št. 78/2008), 

 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom (Ur.l.RS, št. 39/2010), 

 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (U.K. RS št. 63/2009), 

 Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur.l.RS, št. 21/2001), 

 Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne 

snovi (Ur.l.RS, št. 119/06), 

 Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l.RS, št. 34/2008), 

 Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/2012), 

 Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 

akumulatorji (Ur.l.RS, št. 3/2010, 64/2012), 

 Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur.l.RS, št. 10/2014), 

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

(Ur.l.RS, št. 70/2010), 

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi (Ur.l.RS št. 

34/2014), Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga 

http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.uradni-list.si/
http://www.zagorje.si/podrocje.aspx
http://www.zagorje.si/podrocje.aspx


11 

 

pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Ur.l.RS št. 34/2014, 48/2015), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalni odpadki v 

Občini Zagorje ob Savi(Ur.l.RS, št. 85/2016); 

 

 

4. ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O                                                    

    METODOLOGIJI  ZA OBLIKOVANJE CEN  OBVEZNIH OBČINSKIH 

     GJS VARSTVA OKOLJA 

V elaboratu so, skladno z določili 22. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo 

ravnanje s komunalnimi odpadki. Družba vse poslovne dogodke v zvezi z dejavnostjo 

zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov (MKO), evidentira na stroškovnem 

mestu - SM 31-zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov (MKO odpadkov). Torej se na 

tem stroškovnem mestu evidentirajo vsi stroški in prihodki, ki jih je mogoče neposredno na 

podlagi knjigovodske listine knjižiti na to storitev obvezne GJS in tudi del splošnih 

stroškov, ki se razporedijo na to dejavnost s  potrjenimi ključi. Med letom se mesečno 

izdelujejo poslovni izidi za notranje potrebe obvladovanja procesa. 

Uredba v okviru izvajanja službe navaja oblikovanje cene za posamezne storitve znotraj 

javne službe. Oblikovanje cene pa zahteva tudi ločeno vodenje nastalih poslovnih 

dogodkov. Od 01.01.2014 dalje, ko je bila oblikovana in sprejeta cena za biološke odpadke, 

se je oblikovalo novo stroškovno mesto - SM 30-zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 

(BIO odpadkov), na katerem se ločeno evidentirajo stroški in prihodki za zbiranje in odvoz  

biološko razgradljivih kuhinjskih  odpadkov. Enako se izvaja še sedaj. 

 

 4.1. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV    

       JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO  OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih 

storitev v preteklem obračunskem obdobju (leto 2017). 

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev 

v preteklem obračunskem obdobju (leto 2017). 

 

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje 

(1. alinea, 1.točka,  9. čl. Uredbe)

Predračunska  količina zbranih komunalnih odpadkov v kg ( leto 2017)

ZBIRANJE  KOMUNALNIH ODPADKOV ZBIRANJE

Mešani kom.odpad. Ločeno zbrane frakcije Odpadna embalaža SKUPAJ komunalni Biorazgradljivi

MKO LF E odpadki odpadki

4.100.000              730.000                  

 

 

http://www.zagorje.si/podrocje.aspx
http://www.zagorje.si/podrocje.aspx
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Obračunska  količina zbranih komunalnih odpadkov v kg ( leto 2017)

ZBIRANJE  KOMUNALNIH ODPADKOV ZBIRANJE

Mešani kom.odpad. Ločeno zbrane frakcije Odpadna embalaža SKUPAJ komunalni Biorazgradljivi

MKO LF E odpadki odpadki

3.860.769              680.660                  

 

4.2. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV ZA  

       PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE – 2017 

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje: skupaj dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov mešanih komunalnih odpadkov

(2. alinea, 1. točka,  9. čl. Uredbe)

v EUR

Predračunski stroški - izvajanja storitev (2017) Obračunski stroški-izvajanja storitev (2017)

za mešane komunalne odpadke SM -31 za mešane komunalne odpadke SM -31

580.800                                                                     576.352                                                                  

 

a) Obračunski stroški izvajanja storitve 2017 so dejanski stroški brez dodanega donosa in 

brez stroškov najema JI.  Z dodanim donosom pa znašajo 621.625 EUR. 

Cena storitve je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in so le-ti neposredno 

ali posredno povezani z opravljanjem storitve. 

enota:zbiranje in odvoz   odpadkov -  SM 31 OBRAČUNSKI STROŠKI 

obvezna GJS 2017

v EUR

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE MKO,LF,E struktura

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 99.464        16      

1. strošek materiala in energije 60.717         10       

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 14.001         2         

3. ostali stroški storitev 24.746         4         

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 310.192      50      

1. stroški plač 219.842      35       

2. stroški socialnih zavarovanj 43.380        7         

3. drugi stroški dela 46.970         8         

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 76.755         12       

1. drugi neposredni stroški 76.755         12       

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI -                 -       

1. stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela -                 -       

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI 36.520         6         

1. splošni stroški nabave 14.608         2         

2. splošni stroški uprave 21.912         4         

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 36.521         6         

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 36.521         6         

G) OBRESTI 1.340           0         

1. obresti financiranja opravljanja storitev javne službe 1.340           0         

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 8.522           1         

I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 7.038           1         

J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA 45.273         7         

S K U P A J  621.625       100  
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Ločen prikaz stroškov, ki presegajo 10 % v posamezni skupni stroškov: 

Poleg neposrednih stroškov dela (bruto plače in nadomestila plač), strukturo 10 % 

presegajo tudi drugi neposredni stroški: 

Zbiranje in odvoz MKO odpadkov 

Drugi neposredni stroški v €

strošek amortizacije: objekti, oprema, DI, neopred. OS 74.592         

drugi stroški:tehnični pregledi, povračila za uporabo cest,

servis.gasilnih aparatov, sodne takse 2.163           

SKUPAJ 76.755          

 

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje: skupaj dejavnost zbiranja in odvoza biorazgradljivih  odpadkov

(2. alinea, 1. točka,  9. čl. Uredbe)

v EUR

Predračunski stroški - izvajanja storitev (2017) Obračunski stroški-izvajanja storitev (2017)

za biorazgradljive odpadki  SM-30 za biorazgradljive odpadki  SM-30

106.517                                                                     111.718                                                                  

 

b) Obračunski stroški izvajanja storitve 2017 so dejanski stroški brez dodanega donosa. 

Cena storitve je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in so le-ti 

neposredno ali posredno povezani z opravljanjem storitve. 
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enota:zbiranje in odvoz BIO odpadkov -  SM 30 OBRAČUNSKI STROŠKI 

obvezna GJS 2017

v EUR

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE BIO struktura

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 45.513           41    

1. strošek materiala in energije 6.931              6       

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 38.157            34     

3. ostali stroški storitev 425                 0       

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 46.867           42    

1. stroški plač 37.830           34     

2. stroški socialnih zavarovanj 4.297             4       

3. drugi stroški dela 4.740              4       

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 2.724              2       

1. drugi neposredni stroški 2.724              2       

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI -                   -    

1. stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela -                   -    

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI 7.175              6       

1. splošni stroški nabave 2.870              3       

2. splošni stroški uprave 4.305              4       

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 7.176              6       

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 7.176              6       

G) OBRESTI -                   -    

1. obresti financiranja opravljanja storitev javne službe -                   -    

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 1.156              1       

I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 1.107              1       

J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA -                   -    

S K U P A J  111.718         100  

 

Ločen prikaz stroškov, ki presegajo 10 % v posamezni skupni stroškov 

Poleg neposrednih stroškov dela (bruto plače in nadomestila plač), strukturo 10 % 

presegajo tudi stroški storitev pri opravljanju storitev: 

Zbiranje in odvoz BIO odpadkov 

stroški storitev pri opravljanju storitev v €

strošek vzdrževanja transportnih sredstev 4.124               

obdelava BIO odpadkov 34.033           

SKUPAJ 38.157            

 

c) Obračunski stroški  javne infrastrukture MKO (mešani komunalni odpadki)-leto 2017: 

 

v EUR

Predračunski stroški - infrastrukture  (2017) Obračunski stroški-infrastrukture  (2017)

7.989                                                                         7.989                                                                      

Obračunski stroški infrastrukture predstavljajo strošek amortizacije oz. najema javne 

infrastrukture. 
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d) Obračunski stroški javne infrastrukture  BIO (biorazgradljivi odpadki) -leto 2017: 

Teh stroškov ni, ker tudi ni obračunanega stroška amortizacije infrastrukture iz tega 

naslova. 

 

4.3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN                       

       OD POTRJENE CENE STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE  

      

Prva točka 6. člena Uredbe določa, da izvajalec za preteklo obračunsko obdobje, to je leto 

2017, ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. 

Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino 

opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobje se v elaboratu upošteva pri 

izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne

javne službe za preteklo obračunsko obdobje

(3. aline, 1. točka,  9. čl. Uredbe)

SKUPAJ ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV

obračunska cena (2017) predračunaska  cena (2017) potrjena cena 1.1.2014

vsi uporabniki -MKO 0,1610 €/kg 0,1532 €/kg 0,1548 €/kg

vsi uporabniki -BIO odpadki 0,1641 €/kg 0,1533 €/kg 0,1496 €/kg

 

 

Predračunska cena za leto  2017

Cena javne infrastruktureMKO odpadki vključuje: 2017

zap. št. vrsta stroška v €

1. strošek amortizacije ali najema javne instrastrukture leto 2015 7.989                   

2. stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 0

3. stroški odškodnin, za služnost in povzročeno škodo, 0

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastr.

4. finančna jamstva 0

5. odhodki financiranja 0

SKUPAJ STROŠKI 7.989                   

Predračunska količina zbranih odapadkov 2017 kg 4.100.000,00   

strošek v €/kg 0,0019          
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Obračunska cena za leto  2017

Cena javne infrastrukture MKO odpadki vključuje: 2017

zap. št. vrsta stroška v €

1. strošek amortizacije ali najema javne instrastrukture leto 2015 7.989                 

2. stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 0

3. stroški odškodnin, za služnost in povzročeno škodo, 0

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastr.

4. finančna jamstva 0

5. odhodki financiranja 0

SKUPAJ STROŠKI 7.989                 

Obračunska  količina zbranih MKO odapadkov 2017 kg 3.860.769,00  

strošek v €/kg 0,0021         
A. I 

enota:zbiranje in odvoz MKO odpadkov - SM 31      OBRAČUNSKA CENA 2017

obvezna GJS 

v EUR strošek 

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE MKO,LF,E struktura EUR/kg

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 99.464        16  0,0258

1. strošek materiala in energije 60.717         10   0,0157   

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 14.001         2     0,0036   

3. ostali stroški storitev 24.746         4     0,0064   

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 310.192      50  0,0803   

1. stroški plač 219.842      35   0,0569   

2. stroški socialnih zavarovanj 43.380        7     0,0112   

3. drugi stroški dela 46.970         8     0,0122   

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 76.755         12   0,0199   

1. drugi neposredni stroški 76.755         12   0,0199   

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI -                 -   -           

1. stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela -                 -   -           

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI 36.520         6     0,0095   

1. splošni stroški nabave 14.608         2     0,0038   

2. splošni stroški uprave 21.912         4     0,0057   

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 36.521         6     0,0095   

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 36.521         6     0,0095   

G) OBRESTI 1.340           0     0,0003   

1. obresti financiranja opravljanja storitev javne službe 1.340           0     0,0003   

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 8.522           1     0,0022   

I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 7.038           1     0,0018   

J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA 45.273         7     0,0117   

S K U P A J  621.625       100 0,1610   

Obračunska cena 2017  v €/kg 0,1610

 Količina zbranih  odpadkov  v letu 2017  kg = 3.860.769

Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,1548 €/m3  
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A. II 

enota:zbiranje in odvoz BIO odpadkov -  SM 30 OBRAČUNSKA CENA 2017

obvezna GJS 

v EUR strošek 

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE BIO struktura EUR/kg

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 45.513           41   0,0669

1. strošek materiala in energije 6.931              6      0,0102     

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 38.157            34    0,0561     

3. ostali stroški storitev 425                 0      0,0006     

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 46.867           42   0,0689     

1. stroški plač 37.830           34    0,0556     

2. stroški socialnih zavarovanj 4.297             4      0,0063     

3. drugi stroški dela 4.740              4      0,0070     

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 2.724              2      0,0040     

1. drugi neposredni stroški 2.724              2      0,0040     

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI -                   -    -            

1. stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela -                   -    -            

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI 7.175              6      0,0105     

1. splošni stroški nabave 2.870              3      0,0042     

2. splošni stroški uprave 4.305              4      0,0063     

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 7.176              6      0,0105     

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 7.176              6      0,0105     

G) OBRESTI -                   -    -            

1. obresti financiranja opravljanja storitev javne službe -                   -    -            

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 1.156              1      0,0017     

I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 1.107              1      0,0016     

J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA -                   -    -            

S K U P A J  111.718         100 0,1641     

Obračunska cena 2017 v €/kg 0,1641

Količina BIO  odpadkov  v letu 2017  kg = 680.660

Potrjena cena na dan 01.01.2014 = 0,1496 €/m3  

 

Trenutno veljavni lastni  ceni za izvajanje dejavnosti  zbiranje in odvoz MKO in BIO 

odpadkov, se uporabljata od 01.01.2014 dalje. 

Občinski svet je na novembrski seji leta 2013 sprejel sklep, da se nove cene, izračunane na 

podlagi Uredbe, uporabljajo od 01.01.2014 dalje. Te potrjene cene so bile izračunane na 

podlagi predračunskih podatkov leta 2013.  

 

Iz preglednice A I je razvidno, da znaša obračunska cena leta 2017, za MKO-mešani 

komunalni odpadki, 0,1610 €/kg in je za 4 % višja od potrjene in zaračunane cene 

uporabnikom. 

Obračunska cena-strošek JI leta 2017, MKO-mešani komunalni odpadki, znaša 0,0021 

€/kg in je za 10 % višja od potrjene in zaračunane cene uporabnikom.  
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Iz preglednice A II, obračunska cena leta 2017, za BIO-biorazgradljive odpadke, znaša 

0,1641 €/kg in je za 9,7 % višja od potrjene in zaračunane cene uporabnikom.  

 

Tretja točka 6. člena Uredbe navaja: »Če razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega deset 

odstotkov od potrjene cene, je potrebno elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 

začeti postopek potrjevanja cene«. 

Ker zgoraj navedenemu cene ustrezajo, lastne cene in cena stroška javne infrastrukture  

tudi v poslovnem letu 2018 ostanejo v višini potrjene cene na dan 01.01.2014. 

 

4.4 . PRIMERJAVE OBRAČUNSKIH CEN 

 

Inštitut za javne službe je za podatke, ki smo jih komunale posredovale, izdelal primerjalno 

analizo podatkov glede na primerljiva območja. Četrta, peta in šesta alinea 1. točke 9. čl. 

Uredbe navaja, da se izdela primerjava cen.  

Datum izdelave zaključnega poročila Primerjalne analize zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov je bil februar 2018 – podlaga podatki za leto 2016. 

Podatki so bili poslani županu in direktorju občinske uprave direktno iz Inštituta za jasne 

službe. 

Razkriti podatki  za Komunalo Zagorje so pod št. 38 – Primerjalna analiza. 

 

 

4.5.  PRIMERJAVA PODJETJA S POVPREČJEM PANOGE – ZBIRANJE IN ODVOZ  

        NENEVARNIH ODPADKOV 

 

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge za "Zbiranje in odvoz

 nenevarnih odpadkov"

(7. alinea, 1.točka, 9 . člen Uredbe)

PODATKI panoga (E 38.11)-2016 podjetje-2017

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti-koeficient 1,67 1,38

gospodarnost poslovanja-koeficient 1,02 1,01

povprečna mesečna plača na zaposlenega v EUR 1.499                         1.410               
Vir: GVIN.com poslovne informacije 2016 (podatek za panogo), ni še podatka za leto 2017. 

Vir: Bilanca stanja , Izkaz poslovnega izida za leto 2017  (podatek za celotno podjetje). 

 

Zgoraj navedeni koeficienti so  izračunani na ravni podjetja kot celote za leto 2017. 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti je razmerje med vsoto likvidnih 

sredstev in kratkoročnih terjatev in kratkoročnih obveznosti.   

Koeficient gospodarnosti poslovanja je izračunan na podlagi razmerja med poslovnimi 

prihodki in poslovnimi odhodki.  

Povprečna mesečna plača na zaposlenca je zaračunana za celotno družbo na podlagi 

opravljenih delovnih ur. 
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4.6. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA  

       PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE – 2018 

Predračunska količina zbranih komunalnih odpadkov v kg ( leto 2018)

ZBIRANJE  KOMUNALNIH ODPADKOV ZBIRANJE

Mešani kom.odpad. Ločeno zbrane frakcije Odpadna embalaža SKUPAJ komunalni Biorazgradljivi

MKO LF E odpadki odpadki

3.860.000              700.000                   

 

4.7. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 

       ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE – 2018 

 

Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje: 
(9. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 
 

    zbiranje in odvoz odpadkov - SM 31, SM 33 poslovni načrt 2018

obvezna GJS 

v EUR v EUR

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE MKO,LF,E BIO

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 96.690          46.823         

1. strošek materiala in energije 61.450           7.203            

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 14.000           39.200          

3. ostali stroški storitev 21.240           420                

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 315.150        48.460         

1. stroški plač 223.000       39.000         

2. stroški socialnih zavarovanj 44.300          4.400           

3. drugi stroški dela 47.850           5.060            

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 78.565           2.080            

1. drugi neposredni stroški 78.565           2.080            

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI -                  -                  

1. stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela -                  -                  

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI 36.094           7.092            

1. splošni stroški nabave 14.438           2.837            

2. splošni stroški uprave 21.656           4.255            

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 36.095           7.092            

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 36.095           7.092            

G) OBRESTI 876                -                  

1. obresti financiranja opravljanja storitev javne službe 876                -                  

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 9.520             1.265            

I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 6.630             1.230            

J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA 47.000           7.700            

S K U P A J  626.620        121.742         
 

Poleg stroškov, ki so prikazani pri  izdelavi poslovnega načrta za leto 2018, je v kalkulacijo 

vključen donos na vložena lastna sredstva, ki ga veljavna Uredba od 1.1.2013 dalje določa 

kot postavko za izračun cene vodarine.  
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PREDRAČUNSKA   CENA ZA L. 2018

Cena javne infrastrukture vključuje: 2018

zap. št. vrsta stroška v €

1. strošek amortizacije ali najema javne instrastrukture leto 2015 8.738                   

2. stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 0

3. stroški odškodnin, za služnost in povzročeno škodo, 0

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastr.

4. finančna jamstva 0

5. odhodki financiranja 0

SKUPAJ STROŠKI 8.738                   

PREDRAČUNSKA  količina zbranih MKO odapadkov 2018 kg 3.860.000,00      

strošek v €/kg 0,0023           

 

Strošek javne infrastrukture predstavlja samo stroške zbiranja in odvoza komunalnih 

odpadkov, brez bioloških odpadkov in pomeni višino letne najemnine za uporabo 

infrastrukture. 

 

4.8. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE           

       STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE 

       OBRAČUNSKO OBDOBJE 

 

Nabavna vrednost potrebnih osnovnih sredstev in drobnega inventarja za izvajanje 

dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, (mešani odpadki, ločeno zbrani odpadki, 

embalaža, biološki odpadki), ki jih ima družba v evidenci, je za leto 2017 skupaj znašala 

1.038.548 EUR.  

Za prihodnje obračunsko obdobje 2018 se je načrtovala nekolika večja vrednost, zaradi 

novih nabav (smetarsko vozilo, posode za odpadke). Novo smetarsko vozilo z NV 154.300 

EUR bo dobavljeno predvidoma v decembru 2018, kar pomeni, da bo konec leta 2018 že 

evidentirano med NV poslovno potrebnih osnovnih sredstvih. 

 

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje  storitev posamezne javne službe 

za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje:

(10. alinea, 1. točka, 9. člen)

ocena

leto 2017 v € leto 2018 v €

NV  osnovna sredstva 831.430                      884.500                

NV drobni inventar 207.118                      210.000                

skupaj 1.038.548                   1.094.500             

skupaj 5 % donos znaša 54.725,00    

 

Navedena osnovna sredstva se uporabljajo za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov  

in biorazgradljivih odpadkov. 
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4.9. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM   

       UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

 

(11. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

Komunala Zagorje, d.o.o. poleg obveznih javnih služb (GJS) opravlja tudi druge 

dejavnosti-tržne dejavnosti. Pri tem za vse vrste dejavnosti ločeno ugotavlja stroške in 

prihodke in jih evidentira na posameznih stroškovnih mestih - SM. Mesečno tudi ugotavlja 

poslovne izide po teh SM. 

Tudi splošni stroški se delijo na dejavnosti izvajanja GJS in tržne dejavnosti.   

Pri izdelavi kalkulacij cen posameznih javnih služb se pripisani splošni stroški 

posameznim enotam-SM, delijo po naslednjih ključih: 20 % splošnih stroškov – stroški 

nabave, 30 % splošnih stroškov – stroški prodaje, 50 % splošnih stroškov – stroški uprave. 

Ko skupščina sprejem letni načrt poslovanja so potrjeni tudi navedeni ključi. 

 

4.10. PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH 

        STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

 

(12. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

Prihodki posebnih storitev v okviru javne službe se evidentirajo ločeno na  posebnem 

stroškovnem mestu (SM 33)-zbiranje in odvoz odpadkov tržna dejavnost, zato ti stroški ne 

znižujejo stroškov v izdelani kalkulaciji zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, kot 

navaja 11. člen Uredbe. 

 

4.11. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA  

         PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

(13. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

Zgoraj navedeni (5 %) donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za 

obračunsko leto 2017 znaša 45.273 EUR, za komunalne odpadke (MO, LF,E) in 5.344 EUR 

za biorazgradljive odpadke (BIO).  

Za prihodnje obdobje (leto 2018) - (veza točka  4.7. in 4.8. tega elaborata) - je načrtovan 

donos v višini 47.000 EUR za (MO, LF,E) in  7.700 EUR  za BIO odpadke. 

 

4.12. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA  

         PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

(14. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

V Enoti zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov – SM 31 in SM 30  je za izvajanje celotne  

dejavnosti zaposlenih sedemnajst delavcev.  
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4.13. PODATEK O VIŠINI NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN  

         PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE 

         INFRASTRUKTURE 

(15. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

Oblikovana cena strošek JI, ki velja od 01.01.2016 dalje vključuje najemnino, ki se je 

zaračunavala  uporabnikom kot  strošek  javne infrastrukture. Višina plačane najemnine v 

letu 2017 znašala 7.989 EUR, prihodki iz tega naslova so znašali  6.401 EUR (razlika več 

stroškov 1.588 EUR).  

Strošek javne infrastrukture se izračuna iz znanih podatkov najemnine/AM javne 

infrastrukture in količine MKO. Ker pa se količine spreminjajo, je težko načrtovati točno 

količine in posledično cene, ki bi pokrile vse stroške najemnine. 

Za leto 2018 se načrtuje najemnina v višini 8.738 EUR.  

 

4.14. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA 

         IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN STOPNJA IZKORIŠČENOSTI, KI JE      

         NAMENJENA ZA IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV 

(16. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

Javna infrastruktura, ki je upoštevana v izračunih obračunskih in predračunskih cen 

izvajanja javne službe in namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v celoti. 

 

4.15. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE  

         OBRAČUNSKO OBDOBJE IN IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE JAVNE  

         INFRASTRUKTURE ALI OMREŽNINE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO  

         OBDOBJE  (17. alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) – 2018 
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Izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje (2018): 

CENA STORITVE – zbiranje komunalnih odpadkov 

 

enota:zbiranje in odvoz odpadkov -  SM poslovni načrt 2018 poslovni načrt 2018

obvezna GJS 

v EUR strošek v EUR strošek 

STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE JAVNE SLUŽBE MKO,LF,E struktura EUR/kg BIO struktura EUR/kg

A) NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 96.690         15  0,0250 46.823          38   0,0669   

1. strošek materiala in energije 61.450          10   0,0159  7.203             6      0,0103   

2. stroški storitev pri opravljanju storitev 14.000          2     0,0036  39.200          32    0,0560   

3. ostali stroški storitev 21.240          3     0,0055  420                0      0,0006   

B) NEPOSREDNI STROŠKI DELA 315.150       50  0,0816  48.460          40   0,0692   

1. stroški plač 223.000       36   0,0578  39.000         32    0,0557   

2. stroški socialnih zavarovanj 44.300         7     0,0115  4.400            4      0,0063   

3. drugi stroški dela 47.850          8     0,0124  5.060             4      0,0072   

C) DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 78.565          13   0,0204  2.080             2      0,0030   

1. drugi neposredni stroški 78.565          13   0,0204  2.080             2      0,0030   

D) SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI -                  -   -          -                  -   -           

1. stroški materiala, storitev,AM, storitve in dela -                  -   -          -                  -   -           

E) SPLOŠNI NABAVNO -PRODAJNI STROŠKI 36.094          6     0,0094  7.092             6      0,0101   

1. splošni stroški nabave 14.438          2     0,0037  2.837             2      0,0041   

2. splošni stroški uprave 21.656          3     0,0056  4.255             3      0,0061   

F) SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 36.095          6     0,0094  7.092             6      0,0101   

1. stroški materiala, AM potrebnih OS, storitev in dela 36.095          6     0,0094  7.092             6      0,0101   

G) OBRESTI 876                0     0,0002  -                  -   -           

1. obresti financiranja opravljanja storitev javne službe 876                0     0,0002  -                  -   -           

H) NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 9.520            2     0,0025  1.265             1      0,0018   

I) DRUGI POSLOVNI ODHODKI 6.630            1     0,0017  1.230             1      0,0018   

J) DONOS NA VLOŽENA LASTNA SREDSTVA 47.000          8     0,0122  7.700             6      0,0110   

S K U P A J  626.620        100 0,1623  121.742        100 0,1739   

predračunska cena 2018 v €/kg, 0,1623 0,1739

planirana količina odpadkov  v letu 2018  kg = 3.860.000    700.000         
 

Načrtovana predračunska cena zbiranja komunalnih odpadkov  je v višini 0,1623  €/kg 

(izračun vsi stroški/masa zbranih odpadkov). 

Načrtovana predračunska cena zbiranja bioloških odpadkov je v višini 0,1739 €/kg  

(vsi stroški/masa zbranih odpadkov). 

 

Ločen prikaz stroškov, ki presegajo deset odstotkov posamezne skupine stroškov: 

Zbiranje in odvoz BIO odpadkov

stroški storitev pri opravljanju storitev v €

strošek vzdrževanja transportnih sredstev 4.200      

obdelava BIO odpadkov 35.000   

stroški drugih storitev -           

SKUPAJ 39.200     
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Prikaz razdelitve  stroškov (stroški vključeni v posamezno skupino  stroškov): 

 neposredni stroški materiala in storitev : stroški osnovnega materiala, stroški 

pomožnega materiala, električne energije, pogonskega goriva, nadomestnih delov 

za vzdrževanje in stroški storitev opredmetenih osnovnih sredstev, nadomestnih 

delov za vzdrževanje infrastrukture, odpis drobnega inventarja, drugi stroški 

materiala, stroški povračil zaposlencem, stroški plačilnega prometa, zavarovalne 

premije, intelektualne storitve, stroški podjemnih pogodb, poštne in telefonske 

storitve, izpisi položnic; 

 neposredni stroški dela: izplačane plače zaposlenim, ki neposredno sodelujejo v 

procesu izvajanja javne službe v skladu s kolektivno pogodbo, 

 drugi neposredni stroški: tehnični pregledi, registracije vozil, povračilo za uporabo 

cest,  rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade, sodni stroški, stroški vodnega 

povračila, amortizacija poslovno potrebnih opredmetenih in neopredmetenih 

osnovnih sredstev v skladu z SRS 13 in SRS 32;, 

 splošni (posredni) proizvajalni stroški : 0; 

 splošni nabavno–prodajni stroški:  vključujejo stroške materiala, storitev, plač, 

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev  (20% in 30%); 

 splošni upravni stroški: vključujejo stroške materiala, storitev, plač, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev (50%); 

 obresti:  financiranje opravljanja storitev javne službe, 

 neposredni stroški prodaje: stroški telefonskih, poštnih  storitev, interneta, izpisov 

posebnih položnic, zloženk-obveščanje uporabnikov; 

 drugi poslovni odhodki: prevrednotovalni poslovni odhodki, ostali odhodki; 

 donos na vložena lastna sredstva : 5 % od nabavne vrednosti poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti. 

Po 5. točki 8. člena Uredbe globe, stroški reprezentance, sponzorstva in donacije, ki jih 

plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene in so izvzeti iz izračuna. 

 

PREDRAČUNSKA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE-2018 

Tudi za izračun cene javne infrastrukture se je upoštevala Uredba (7. točka 22. člen). 

a) Letni strošek izračuna zbiranja komunalnih odpadkov  je sestavljen iz naslednjih 

postavk: 

 
PREDRAČUNSKA   CENA ZA L. 2018

Cena javne infrastrukture vključuje: 2018

zap. št. vrsta stroška v €

1. strošek amortizacije ali najema javne instrastrukture leto 2015 8.738                   

2. stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 0

3. stroški odškodnin, za služnost in povzročeno škodo, 0

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastr.

4. finančna jamstva 0

5. odhodki financiranja 0

SKUPAJ STROŠKI 8.738                   

PREDRAČUNSKA  količina zbranih MKO odapadkov 2018 kg 3.860.000,00      

strošek v €/kg 0,0023           
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Predračunska cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov je v višini 0,0023 

€/kg (izračun stroški infrastrukture/načrtovana količina zbranih odpadkov-brez bioloških 

odpadkov). 

b) Letni strošek – cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov ni predvidena.  

 

4.16. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO  

         DEJAVNOSTIH IN DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SRS 32 

(18. in 19.  alinea, 1. točka, 9. člen Uredbe) 

Skupščina podjetja je obravnavala revidirano letno poročilo za leto 2017 in poslovni načrt 

za leto 2018,  v katerem je bilo navedeno,  da se za delitev splošnih stroškov uporablja 

sodilo: delež proizvajalnih stroškov posameznih enot (SM) v celotnih proizvajalnih 

stroških vseh dejavnosti družbe, vključno z najemnino za uporabo infrastrukture. Ključ se 

izračunava mesečno.  

Vsi stroški in prihodki ostalih enot se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih po nastankih 

dogodkov. Šifrant stroškovnih mest je dvomesten za obvezne in izbirne gospodarske javne 

službe, za tržne dejavnosti pa dvomesten samo za zbiranje in odvoz odpadkov po 

pogodbah, za ostale tržne dejavnosti pa trimesten.  

Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti v  občini ločevati na neposredne in posredne 

(splošne). 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 družbe pa nastaja  tudi nekaj 

t.i. posrednih ali splošnih prihodkov, zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki. Ti 

se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega splošnega 

stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na temeljne dejavnosti (po sodilu, ki je naveden v 

prvem  odstavku te točke). 

Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 

(likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur del 

in obračuna plač ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški nanašajo, prav 

tako tudi za  nekatere druge stroške (stroški porabe goriva, stroški avtomobilskih gum, 

stroški vzdrževanja strojev in vozil, stroški zavarovanja strojev in vozil, stroški 

amortizacije strojev in vozil). Vsi taki stroški, ki so razporejeni na temeljna stroškovna 

mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7, imajo torej značaj neposrednih stroškov.   

V poslovnem načrtu za  leto 2017 so izdelani izkazi poslovnih izidov za vsa stroškovna 

mesta oz. vse dejavnosti, ki jih družba izvaja (obvezne GJS, izbirne in tržne dejavnosti). Za 

dejavnost zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov je bil izdelan poslovni izid SM-30 

zbiranje in odvoz BIO odpadkov, SM 31 – zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, 

(obvezni GJS), in SM-310, SM 33 - tržne dejavnosti.  

Navedeni izkazi so bili podlaga za izračun predračunskih kalkulacij z dodano postavko 

donos, ki jo dovoljuje Uredba. Del stroškov zbiranja in odvoza vseh odpadkov, se je za 

potrebe izdelave izkazov poslovnih izidov za SM 30, 3l, in 33, razdelil na podlagi ključa, ki 
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je bil izračunan na osnovi terminskega plana odvoza posameznih vrst odpadkov z 

razpoložljivimi smetarskimi vozili, vključno z zaposlenimi, ki to dejavnost izvajajo.  

 

Mesečni strošek storitev zbiranja komunalnih  odpadkov, ki se zaračuna uporabnikom 

glede na velikost posode in pogostost odvoza in pokriva stroške: 

 zbiranja mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojniki),  

 prevoz ostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje,  

 zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže (rumeni pokrovi),  

 zbiranje ločenih frakcij na ekoloških otokih (steklo, papir), 

 zbiranje nevarnih odpadkov (ostanki barv, zdravil, škropil, razredčil…), 

 zbiranje kosovnih odpadkov v zbirnem centru, 

 obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov. 

 

Mesečni strošek storitev zbiranja bioloških odpadkov, ki se zaračuna uporabniku glede na 

velikost posode in pogostost odvoza in pokriva stroške: 

 zbiranja bioloških odpadkov (rjavi zabojniki), 

 prevoz in predelava bioloških odpadkov. 
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5. ZAKLJUČEK 

Pogodba o najemu javne infrastrukture v 26. členu določa postopek v zvezi z izdelavo 

elaborata in prikaza cene obvezne GJS in navaja, da mora Občinski svet potrditi 

spremembo cene, če razlika glede na preteklo leto presega 10 % predračunske cene za 

prihodnje leto. 

Na podlagi izračunov, ki so razkriti v elaboratu (obračunska cena, potrjena cena, 

predračunska cen),  cene izvajanja storitev v letu 2018  ostanejo nespremenjene. 

 

A. LASTNA CENA: 

 cena storitve zbiranje komunalnih odpadkov je 0,1548 €/kg; 

 cena zbiranje bioloških odpadkov je 0,1496 €/kg. 

 

B. STROŠEK JAVNE INFRASTRKTURE KOMUNALNIH  ODPADKOV  

 cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov je 0,0019 €/kg, z 

veljavnostjo od 01.01.2016 dalje. 
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5.1.  PREDLOG CEN ZA POSLOVNO LETO 2019 

I. 

Za oblikovanje cene strošek javne infrastrukture, zbiranje in odvoz MKO odpadkov,  je 

upoštevan 22. člen Pogodbe o najemu JI in izračun: 

PREDRAČUNSKA   CENA ZA L. 2019

Cena javne infrastrukture vključuje: 2019

zap. št. vrsta stroška v €

1. strošek amortizacije ali najema javne instrastrukture leto (AM iz l. 2017) 9.212                  

2. stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 0

3. stroški odškodnin, za služnost in povzročeno škodo, 0

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastr.

4. finančna jamstva 0

5. odhodki financiranja 0

SKUPAJ STROŠKI 9.212                  

PREDRAČUNSKA  količina zbranih MKO odapadkov 2019 v kg 4.200.000,00  

strošek v €/kg 0,0022     

 

V izračun kalkulacije je upoštevan strošek najemnine (amortizacija javne infrastrukture iz 

leta 2017). 

 

Potrjena in zaračunana cena uporabnikom – strošek JI MKO  = 0,0019  €/kg  

Predlagana cena od 01.01.2019 dalje – strošek JI MKO             = 0,0022  €/kg 

 

V primeru, da predlagana cena – strošek javne infrastrukture za mešane komunalne 

odpadke, ne bo potrjena, veza najemnina JI v letu  2019, bo v skladu z 28. členom 

Pogodbe o najemu JI, potrebno zagotoviti subvencijo, (gospodinjstva), skupaj z DDV-

jem. 

 

Za dejavnost,  zbiranje in odvoz BIO odpadkov, se strošek javne infrastrukture ne 

zaračunava. 
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II. 

Lastni  ceni zbiranja in odvoza MKO in BIO odpadkov 

 

Potrjeni in uporabnikom zaračunani  lastni cen zbiranja in odvoza MKO in BIO veljata 

od 01.01.2014 dalje in enaki naj bi se zaračunavali tudi v letu 2019. 

Za obe dejavnosti se količine zbranih in odpeljanih odpadkov ugotavljajo s tehtanjem.  

Odstopanje uporabnikom zaračunanih količin, glede na tehtanje, se ugotavlja najmanj 

trimesečno.   

Uporabnikom se po potrebi med letom korigira sodilo za preračun zbranih in 

odpeljanih odpadkov iz m3 v kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili:         

Mira Kerin-vodja FRS,         

Milan Fakin-vodja tehn. sektorja       

 


