


 

ELABORAT 

OBLIKOVANJE CEN IZVAJANJA 

STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

RAVNANJE S KOMUNALNIMI

ODPADKI

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada;

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada;

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov.

Slovenska Bistrica, marec 2019



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

Storitev javne službe
predračunska

količina (2013)
obračunska

količina (2018)

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 4.500.000 kg 10.235.886 kg

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada

1.300.000 kg 2.852.750 kg

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 5.000.000 kg 9.626.960 kg

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada

- 2.852.750 kg

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

6.000.000 kg 6.085.588 kg 

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

Storitev javne službe predračunski
stroški (2013)

obračunski
stroški (2018)

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

1.189.000 €
40.800 €

1.357.199 €

23.603 €

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada:

- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

76.000 €
0 €

126.030 €

0 €

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
- stroški izvajanja
- stroški javne infrastrukture

279.500 €
27.000 €

948.071 €

134.638 €

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada:

- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

-
-

71.360 €

38.916 €

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov:

- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

295.000 €
278.000 €

346.001 €
343.162 €

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene
storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Zadnji elaborat je bil potrjen leta 2013. V tem času je količina zbranih odpadkov višja
za 127 % glede na predvideno predračunsko letno  količino.  Tudi  količina zbranih
bioloških odpadkov je višja za 119 %. Razlog je v tem, da smo leta 2016 pričeli
opravljati  storitve ravnanja z odpadki tudi v občini Rače-Fram in da se je skupna
količina odpadkov v gospodinjstvih povečala.
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Tudi količina obdelanih odpadkov se je povišala za 93 %. Razlog je v zakonodaji, ki
predpisuje  obvezno  obdelavo  odpadkov  in  v  izgradnji  novega  CERO  Pragersko.
Kapacitete novega CERO Pragersko skušamo čimbolj  zapolniti.  Od leta 2017 se v
CERO  Pragersko  obdelujejo  odpadki  vseh  Občin,  ki  so  sofinancirale  izgradnjo
(dodatno Slov. Konjice, Zreče, Vitanje).

Količina  odloženih  odpadkov  pa  kljub  povečanim  količinam  zbranih  in  obdelanih
odpadkov ostala enaka. Razlog je v tem, da se morajo odpadki tudi termično obdelati
in se zato odloži manj odpadkov.

Zaradi  stroškov  termične obdelave  in  najemnine infrastrukture (ki  je  višja  zaradi
izgradnje novega CERO), so cene obdelave odpadkov prenizke. Kapacitete CERO za
obdelavo odpadkov še niso popolnoma izkoriščene. Zaradi navedenega je potrebna
sprememba cen storitev javnih služb ravnanja z odpadki.

4. Primerjava:
➔ obračunske cene posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena,

z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih;
➔ obračunske  cene  javne  infrastrukture  javne  službe,  za  katero  se

oblikuje cena, s primerljivimi območji;
➔ potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s

potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih.

Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih
območij za leto 2018. Zadnje primerljive cene je Ministrstvo objavilo oktobra 2015 za
leto 2014. Zaradi tega je ta primerjava zaradi več let razlike neustrezna, lahko je
celo zavajajoča.

OBRAČUNSKE CENE

primerljiva območja po podatkih
Ministrstva za okolje in prostor

(za leto 2014)
Komunala

Slov.
Bistrica
(2018)

Makole Oplotnica

Poljčane,

Rače-

Fram

Slov.

Bistrica

• zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,1524

0,0089

0,1554

0,0107

0,1302

0,0084

0,1616

0,0066

0,13259

0,00231

• zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,0855

0,0063

0,0883

0,0122

0,1252

0,0065

0,1270

0,0175

0,04418

0,00000

• obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,06439

0,01411

0,09848

0,01399

• odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,0716
0,0444

0,05686
0,05639
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POTRJENE CENE

primerljiva območja po podatkih
Ministrstva za okolje in prostor

(za leto 2014)
Komunala

Slov.
Bistrica
(2013)

Makole Oplotnica

Poljčane,

Rače-

Fram

Slov.

Bistrica

• zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,1516

0,0083

0,1525

0,0130

0,1265

0,0075

0,1594

0,0083

0,2431

0,0091

• zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,0771

0,0056

0,0866

0,0115

0,1452

0,0057

0,1270

0,0311

0,0585

0,0000

• obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,06187

0,01426

0,05590

0,00540

• odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov:

      - cena opravljanja storitve
      - cena javne infrastrukture

0,0725
0,0443

0,0492
0,0463

5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe,
za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost
kratkoročnih  obveznosti,  gospodarnost  poslovanja,  povprečna  mesečna
plača  na  zaposlenca  in  ki  jih  objavlja  Agencija  Republike  Slovenije  za
javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne
službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in
distribucija vode, za povprečje panoge javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne  in  padavinske  odpadne vode  šteje  dejavnost  E37 Ravnanje  z
odplakami,  za  povprečje  panoge  javne  službe  zbiranje  določenih  vrst
komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov,  za  povprečje  panoge  javne  službe  obdelava  določenih  vrst
komunalnih odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih  odpadkov  šteje  dejavnost  38.21  Ravnanje  z  nenevarnimi
odpadki

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za našo družbo znaša: 1,12
E38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov po podatkih AJPES-a: 1,51
E38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki po podatkih AJPES-a: 1,96

Gospodarnost poslovanja za našo družbo znaša: 1,00
E38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov po podatkih AJPES-a: 1,02
E38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki po podatkih AJPES-a: 1,03

Povprečna mesečna plača na zaposlenca  v naši družbi znaša: 1.671 EUR
E38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov po podatkih AJPES-a: 1.589 EUR
E38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki po podatkih AJPES-a: 1.421 EUR
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6. Predračunska  količina  opravljenih  storitev  javne  službe  za  prihodnje
obračunsko obdobje

 

Storitev javne službe predračunska količina

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 9.800.000 kg

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada

3.000.000 kg

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 10.800.000 kg

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada

3.000.000 kg

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov

6.000.000 kg

7. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje

Storitev javne službe predračunski stroški

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

1.471.500 €
24.500 €

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada:

- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

130.000 €
0 €

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

965.000 €
271.000 €

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada:

- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

84.000 €
76.000 €

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov:

- stroški opravljanja storitve
- stroški javne infrastrukture

311.000 €
400.000 €
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8. Obseg  poslovno  potrebnih  osnovnih  sredstev  za  izvajanje  storitev
posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je obseg poslovno
potrebnih osnovnih sredstev:

– javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 900.458 € in 
– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 1.162.457 €.

Za izvajanje storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev:

– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 346.033 €.

Za izvajanje storitev  obdelave določenih vrst  komunalnih odpadkov je obseg poslovno
potrebnih osnovnih sredstev:

– javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 8.327.532 € in
– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 16.920 €.

Za  izvajanje  storitev  obdelave  biološko  razgradljivih  kuhinjskih  odpadkov  in  zelenega
vrtnega odpada je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev:

– javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 1.703.320 €.

Za izvajanje storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev:

– javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 1.520.170 € in 
– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 24.982 €.

9. Prikaz  razdelitve  splošnih  stroškov  v  skladu  z  10.  členom  Uredbe  o
metodologiji  za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih  služb  varstva  okolja  (Uradni  list  RS, št.  87/2012,  109/2012)  za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pristojni  organ  Komunale  Slovenska  Bistrica  d.o.o.,  ki  potrjuje  poslovni  načrt
izvajalca, je nadzorni svet. Ta je na svoji 14. seji dne 18. 4. 2013 sprejel naslednji
sklep: Splošni stroški in prihodki se na posamezno dejavnost razporedijo glede na
delež proizvajalnih stroškov posamezne storitve v celotnih proizvajalnih stroških. 

Ta  delitev  je  enaka  kot  je  bil  določena  v  7.  členu  Pravilnika  o  metodologiji  za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/2009), ki je veljal do 31. 12. 2012.

PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV:

Dejavnost preteklo obr. obdobje prihodnje obr. obdobje

Oskrba s pitno vodo (30) 18,02 % 18,88 %

Odvajanje odpadnih voda (31) 7,08 % 6,64 %

Čiščenje odpadnih voda (32) 11,06 % 11,61 %

Ravnanje z odpadki (34) 34,69 % 35,94 %

Pokopališko pogrebna dejavnost (36) 2,45 % 2,46 %

Urejanje in vzdrževanje okolja (37) 5,42 % 5,43 %

Ogrevanje (33) 0,30 % 0,32 %

Gradbena dejavnost (38) 3,03 % 2,66 %

Upravljanje p. prost. in stanovanj (39) 0,65 % 0,72 %

Urejanje in vzdrževanje lokal. cest (40) 17,29 % 15,36 %

Skupaj 100,00 % 100,00 %
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10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo
in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju smo ustvarili prihodke z opravljanjem posebnih
storitev in sicer pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 82.366 €.

V prihodnjem obračunskem obdobju načrtujemo prihodke ustvarjene z opravljanjem
posebnih storitev in sicer pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v višini
60.000 €.

11. Donos  na  vložena  poslovno  potrebna  osnovna  sredstva  za  preteklo  in
prihodnje obračunsko obdobje

Donosa  na  vložena  poslovno potrebna  osnovna  sredstva  v  preteklosti  ni  bilo,  za
prihodnje obračunsko obdobje v izračunu predračunske lastne cene storitev javnih
služb donos na sredstva izvajalca ni vračunan. 

12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo
in prihodnje obračunsko obdobje

Število zaposlenih* preteklo obdobje prihodnje obdobje

dejavnosti ravnanja z odpadki - skupni 2 2

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 18 18

zbiranje bioloških odpadkov 3 3

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 15 15

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

2 2

skupaj 40 40

* javno službo izvajamo v več občinah in to je skupno število zaposlenih v enoti za vse občine
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13. Podatek  o  višini  najemnine  za javno infrastrukturo  in  podatek  o  njenem
deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Ocenjena višina najemnine najemnina prenos na
uporabnike

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 23.500 € 100 %

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada

0,00 € -

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 264.000 € 100 %

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada

73.000 € 100 %

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov

51.000 € 100 %

14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za
izvajanje posebnih storitev

Ocenjujemo,  da  je  stopnja  izkoriščenosti  javne  infrastrukture,  ki  je  namenjena
izvajanju gospodarske javne službe, naslednja:

Storitev javne službe stopnja izkoriščenosti

• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 100 %

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada

-

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 54 %

• obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada

83 %

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov

71 %
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15. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

PREDRAČUNSKA CENA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

vse cene so brez DDV

BIO

predvidena letna količina: 9.800.000 kg 3.000.000 kg

I.) STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE

1. Neposredni stroški materiala in storitev 644.000 € 26.000 €

2. Neposredni stroški dela 437.000 € 73.000 €

3. Drugi neposredni stroški 188.000 € 7.000 €

4. Splošni proizvajalni stroški 110.000 € 10.000 €

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0 € 0 €

6. Splošni upravni stroški 146.000 € 14.000 €

7. Obresti zaradi financiranja 6.500 € 0 €

8. Neposredni stroški prodaje 0 € 0 €

9. Drugi poslovni odhodki 0 € 0 €

10. Donos 0 € 0 €

SKUPAJ STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE 1.531.500 € 130.000 €

Prihodki, ki zmanjšujejo stroške izvajanja 60.000 €

ZMANJŠANI STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE 1.471.500 €

predračunska cena opravljanja storitve za kg 0,15015 € 0,04333 €

II.) STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

1. Stroški amortizacije/najemnine infrastrukture 23.500 € 0 €

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 1.000 € 0 €

3. Stroški odškodnin 0 € 0 €

4. Finančna jamstva 0 € 0 €

5. Odhodki financiranja 0 € 0 €

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 24.500 € 0 €

predračunska cena javne infrastrukture za kg 0,00250 € 0,00000 €
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PREDRAČUNSKA CENA OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

vse cene so brez DDV

MKO BIO

predvidena letna količina: 10.800.000 kg 3.000.000 kg

I.) STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE

1. Neposredni stroški materiala in storitev 490.000 € 50.000 €

2. Neposredni stroški dela 296.000 € 20.000 €

3. Drugi neposredni stroški 6.000 € 1.000 €

4. Splošni proizvajalni stroški 74.000 € 6.000 €

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0 € 0 €

6. Splošni upravni stroški 99.000 € 7.000 €

7. Obresti zaradi financiranja 0 € 0 €

8. Neposredni stroški prodaje 0 € 0 €

9. Drugi poslovni odhodki 0 € 0 €

10. Donos 0 € 0 €

SKUPAJ STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE 965.000 € 84.000 €

predračunska cena opravljanja storitve za kg 0,08935 € 0,02800 €

II.) STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

1. Stroški amortizacije/najemnine infrastrukture 264.000 € 73.000 €

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 7.000 € 3.000 €

3. Stroški odškodnin 0 € 0 €

4. Finančna jamstva 0 € 0 €

5. Odhodki financiranja 0 € 0 €

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 271.000 € 76.000 €

predračunska cena javne infrastrukture za kg 0,02509 € 0,02533 €
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PREDRAČUNSKA CENA ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 
KOMUNALNIH ODPADKOV

vse cene so brez DDV

predvidena letna količina: 6.000.000 kg

I.) STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE

1. Neposredni stroški materiala in storitev 140.000 €

2. Neposredni stroški dela 54.000 €

3. Drugi neposredni stroški 65.000 €

4. Splošni proizvajalni stroški 22.000 €

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0 €

6. Splošni upravni stroški 30.000 €

7. Obresti zaradi financiranja 0 €

8. Neposredni stroški prodaje 0 €

9. Drugi poslovni odhodki 0 €

10. Donos 0 €

SKUPAJ STROŠKI OPRAVLJANJA STORITVE 311.000 €

predračunska cena opravljanja storitve za kg 0,05183 €

II.) STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

1. Stroški amortizacije/najemnine infrastrukture 51.000 €

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 1.000 €

3. Stroški odškodnin 100.000 €

4. Finančna jamstva 248.000 €

5. Odhodki financiranja 0 €

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 400.000 €

predračunska cena javne infrastrukture za kg 0,06667 €
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16. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter
po občinah

Pri  stroških  že  v  fazi  likvidacije  dokumentacije  ugotavljamo,  zakaj  je  posamezni
strošek  nastal  in  na  katero  dejavnost  se  nanaša.  V  okviru  dejavnosti,  ki  jih
opravljamo v več občinah, pa ugotavljamo še za katero občino je nastal. V skladu s
tem stroške direktno knjižimo na pravilno stroškovno mesto.

Kljub temu nekaterih stroškov, ki nastajajo v zvezi z osnovno dejavnostjo ni mogoče
razporejati  na  določena  stroškovna  mesta  znotraj  te  dejavnosti  na  podlagi
knjigovodske listine, saj se nanašajo na izvajanje dejavnosti v več občinah ali pa gre
za druge skupne stroške  dejavnosti.  Takšne stroške  knjižimo kot  skupne stroške
dejavnosti.  Za  razporejanje  takšnih  stroškov  uporabljamo  enak  ključ  kot  za
razporeditev splošnih stroškov na temeljna stroškovna mesta.

Splošni  (posredni)  stroški  so  stroški  uprave  in  finančno  računovodske  službe.  Ti
stroški  se  nanašajo  na  vse  dejavnosti,  ki  jih  izvajamo.  Delitev  teh  stroškov  je
pojasnjena v točki 11 tega elaborata.  Splošni stroški in prihodki se na posamezno
dejavnost  razporedijo  glede na delež  proizvajalnih stroškov posamezne storitve v
celotnih proizvajalnih stroških. 

Temeljna podlaga za razporejanje prihodkov po dejavnosti v okviru vsake občine je
organizacijska  shema  družbe.  Iz  organizacijske  sheme  so  razvidne  posamezne
dejavnosti. Znotraj posameznih dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta, ki so že
razdeljena na gospodarske javne službe in na druge dejavnosti ter po občinah. Naša
družba evidentira prihodke ločeno glede na izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih
služb in ločeno na storitve tržnih dejavnosti. 

Vsi prihodki iz poslovanja se v naši družbi razporejajo v obliki neposrednih prihodkov.
Ti se preko delovnega naloga v okviru programa fakturiranja evidentirajo na temeljna
stroškovna mesta glede na dejavnost in občino.

17. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 so zapisana,
revidirana in javno objavljena v Letnem poročilu za posamezno leto in so objavljena
(JOLP) na spletnih straneh AJPES-a.
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Priloga: MESEČNI STROŠEK STORITEV RAVNANJA Z DOLOČENIMI VRSTAMI KOMUNALNIH ODPADKOV PO ZABOJNIKIH

1. Mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se zaračuna uporabniku glede na velikost zabojnika/vrečk za mešane komunalne odpadke (MKO) in pogostost odvoza:

VELIKOST ZABOJNIKA ZA MKO (ali logotipskih vreč) v litrih

vrsta storitve cena za kg sodilo 60 80 120 240 660 1100 60

cena zbiranja kom. odpadkov 0,15015 0,3477 1,4484 4,5375 € 6,0499 € 9,0749 € 18,1498 € 49,9120 € 83,1867 € 4,5375 €

cena stroškov javne infrastrukture zbiranja kom odpadkov 0,00250 0,3477 1,4484 0,0755 € 0,1007 € 0,1511 € 0,3022 € 0,8310 € 1,3851 € 0,0755 €

cena obdelave kom. odpadkov 0,08935 0,1422 1,4484 1,1045 € 1,4726 € 2,2090 € 4,4179 € 12,1493 € 20,2488 € 1,1045 €

cena stroškov javne infrastrukture obdelave kom. odpadkov 0,02509 0,1422 1,4484 0,3101 € 0,4135 € 0,6203 € 1,2406 € 3,4116 € 5,6860 € 0,3101 €

cena odlaganja kom. odpadkov 0,05183 0,0498 1,4484 0,2242 € 0,2990 € 0,4485 € 0,8970 € 2,4666 € 4,1111 € 0,2242 €

cena stroškov javne infr. odlaganja kom. odpadkov 0,06667 0,0498 1,4484 0,2884 € 0,3846 € 0,5769 € 1,1538 € 3,1729 € 5,2881 € 0,2884 €

skupaj 6,54 € 8,72 € 13,08 € 26,16 € 71,94 € 119,91 € 6,54 €

skupaj z 9,5% DDV 7,16 € 9,55 € 14,32 € 28,65 € 78,78 € 131,30 € 7,16 €

obstoječa cena z 9,5% DDV 6,19 € 8,26 € 12,38 € 24,77 € 68,11 € 113,52 € 6,19 €

razlika nova / obstoječa cena 0,97 € 1,29 € 1,94 € 3,88 € 10,67 € 17,78 € 0,97 €

Mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se uporabniku zaračunava glede na velikost zabojnika/vrečk za MKO in pogostost odvoza, pokriva naslednje stroške:

- zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov, - zbiranjem nevarnih odpadkov (ostanki barv, zdravil, škropil, razredčil, …),

- prevozom ostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,

- zbiranjem ločeno zbrane odpadne embalaže, - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,

- zbiranjem ločenih frakcij (steklo in papir), - okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in

- zbiranjem kosovnih odpadkov, - davek na dodano vrednost.

2. Mesečni strošek storitev zbiranja bioloških odpadkov, ki se zaračuna uporabniku glede na velikost zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza:

VELIKOST ZABOJNIKA ZA BIO v litrih

vrsta storitve cena za kg sodilo 80 120 240 660 1100

cena zbiranja bio. odpadkov 0,04333 0,1390 3,8452 1,8533 € 2,7799 € 5,5598 € 15,2895 € 25,4825 €

cena stroškov javne infrastrukture zbiranja bio. odpadkov 0,00000 0,1390 3,8452 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €

cena obdelave bio. odpadkov 0,02800 0,1390 3,8452 1,1976 € 1,7964 € 3,5928 € 9,8801 € 16,4669 €

cena stroškov javne infrastrukture obdelave bio. odpadkov 0,02533 0,1390 3,8452 1,0834 € 1,6251 € 3,2502 € 8,9380 € 14,8966 €

skupaj 4,13 € 6,20 € 12,40 € 34,11 € 56,85 €

skupaj z 9,5% DDV 4,53 € 6,79 € 13,58 € 37,35 € 62,25 €

obstoječa cena z 9,5% DDV 1,53 € 2,30 € 4,59 € 12,64 € 21,06 €

razlika nova / obstoječa cena 3,00 € 4,49 € 8,99 € 24,71 € 41,19 €

stavbe brez 
prijavljenih 
prebivalcev

pogostost 
odvoza

pogostost 
odvoza


