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1 UVOD 

 

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji je 

izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012; v nadaljevanju: uredba), 

ki je začela veljati s 1.1.2013. Uredba natančno določa merila za oblikovanje cen in v 

popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti. 

 

V 5. členu uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine 

predlaga izvajalec (enkrat letno) z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne 

službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno 

posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih 

straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno 

subvencijo. V 2. odstavku 3. člena je namreč določeno, če se ob potrditvi cene pristojni 

občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine za 

javno infrastrukturo, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. 

Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so 

gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. 

 

Izvajalec mora enkrat letno pripraviti elaborat skladno z 9. členom uredbe, v katerem ugotovi 

razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno preteklega obdobja glede na dejansko količino 

opravljenih storitev v preteklem obdobju ter razliko upoštevati pri izračunu predračunske cene 

za naslednje obdobje.  

 

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji, 

enotno za celotno območje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje uredba. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da je glavno načelo uredbe »povzročitelj plača«, kar pomeni 

zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev. Cena javne infrastrukture se 

oblikuje za vsako občino posebej. 

 

S tem elaboratom je oblikovana predračunska cena za leto 2018. 

 

Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno 

javno službo: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je izvajalec javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki pod točko 1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

zato je v tem elaboratu oblikovana cena za to javno službo. 
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Javna služba zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vključuje zbiranje: 

 ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno 

zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada, 

 ločeno zbrane odpadne embalaže, 

 biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in 

 mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Na računu se v okviru javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ločeno 

prikaže: 

 cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov (KO), 

 cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov (KO), 

 cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov (BIO), 

 cena storitve zbiranja bioloških odpadkov (BIO). 

 

 

2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

 

Elaborat je izdelan z namenom ugotovitve razlike med potrjeno ceno in obračunsko ceno 

opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2016 in 

z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne službe zbiranja določenih 

vrst komunalnih odpadkov za leto 2018. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in 

obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem 

obdobju se mora upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. V kolikor 

ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno leta 2016 presega deset odstotkov 

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

postopek potrjevanja cene. 

 

V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih 

storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem 

obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava 

poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi 

oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje storitev javne službe, načrtovanje količine 

opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun 

predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in 

drugo. 

 

Izdelava elaborata, ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu 

ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko 

zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih 

gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev 

nove uredbe. 
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3 OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITVE ZBIRANJA 

DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

3.1 Podatki o izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je izvajalec obvezne gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri 

Litiji. 

 

Podatki o izvajalcu: 

 

Naziv:    Javno podjetje Komunalno  stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. 

Naslov:  Ponoviška cesta 15, 1270 Litija  

Davčna številka: 84245956 

Matična številka:  5112141 

Direktor:  Roman Ciglar, dipl. ing. str. 

Številka TRR:  SI56 6100 0001 0356 552 pri DH d.d. 

SI56 0202 3002 0080 754 pri NLB d.d. 

 

 

3.2 Opis javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja Javno podjetje Komunalno stanovanjsko 

podjetje Litija, d.o.o. na celotnem  območju  občine Litija in  občine Šmartno pri Litiji. V 

odvoz so vključeni vsi prebivalci. Odvoz se izvaja po letnem koledarju odvoza komunalnih 

odpadkov. 

 

a) Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme, 

odpadnih oblačil in nevarnih odpadkov 
 

Tovrstne ločene frakcije komunalnih odpadkov zbiramo in odvažamo glede na vrsto odpadka. 

Kosovne odpadke (20 03 07) in odpadno električno in elektronsko opremo (20 01 35* in 20 

01 36) odpeljemo posameznemu gospodinjstvu, enkrat letno, po predhodnem pisnem naročilu.  

Nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih zbiramo enkrat letno s premično zbiralnico, ki ima 

postanke v krajevnih središčih. Poleg tega lahko gospodinjstva predajo nevarne odpadke 

preko celega leta na zbirnem centru na Ponoviški cesti 15 v Litiji ali na zbirnem centru 

Grumova 6a v Šmartnem pri Litiji. Odpadna oblačila in tekstil (20 01 10 in 20 01 11) se 

zbirajo v namenskih zabojnikih nameščenih v okviru nekaterih zbiralnic v mestu Litija in 

naselju Šmartno in v obeh zbirnih centrih za komunalne odpadke. 
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b) Zbiranje in odvoz odpadne embalaže (klasifikacijske številke odpadne embalaže 15 01 

01, 15 01 06 in 15 01 07) 

 

Odpadno embalažo zbiramo in odvažamo glede na vrsto odpadne embalaže. Papirno odpadno 

embalažo (15 01 01) zbiramo na zbiralnicah v zabojnikih 900 litrov in v zvonastih zabojnikih 

1800 litrov. Odvoz se izvaja tedensko.  Na enak način zbiramo in odvažamo stekleno odpadno 

embalažo (15 01 07), le da je frekvenca odvoza enkrat na štirinajst dni. Mešano odpadno 

embalažo odvažamo po sistemu od vrat do vrat. Zbira se v zabojnikih z rumenim pokrovom 

volumna 120 litrov, 240 litrov in 770 - 900 litrov. Odvoz javno podjetje izvaja od 

individualnih stanovanjskih objektov enkrat na štirinajst dni, medtem ko od večstanovanjskih 

objektov enkrat tedensko. 

 

Odpadne nagrobne sveče nastale na pokopališčih, ki se tudi uvrščajo med mešano odpadno 

embalažo, zbiramo v zvonastih zabojnikih volumna 1200 litrov in 1800 litrov. Odvoz se 

izvaja enkrat mesečno. 

 

c) Zbiranje in odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega  

odpada (klasifikacijska številka odpadka 20 02 01) 

 

Odvoz biološko razgradljivih odpadkov izvajamo na območju mesta Litija in naselja Šmartno 

pri Litiji. Iz razpršenih vaških poselitev se odvoz ne izvaja, kajti povzročitelji lahko nastale 

biološke odpadke kompostirajo na domačem vrtu. Biološke odpadke zbiramo v rjavih 

plastičnih zabojnikih volumna 120 in 240 litrov. Odvoz javno podjetje izvaja enkrat tedensko. 

 

d) Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov  

 (klasifikacijska številka odpadka 20 03 01) 

 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvajamo po sistemu od vrat do vrat in sicer od 

individualnih stanovanjskih objektov enkrat na štirinajst dni. Mešane komunalne odpadke 

zbiramo v zabojnikih volumna od 120 litrov do 900 litrov.  

 

Zbirna centra 

 

Zbirna centra za komunalne odpadke sta urejena na lokaciji Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in 

na lokaciji Grumova 6a, 1275 Šmartno pri Litiji. Obratovalni čas zbirnih centrov  je sledeči:. 

 Zbirni center Ponoviška 15, 1270 Litija: Ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro, Sreda 

med 13:00 in 17:00 uro in Petek med 12:00 in 16:00 uro. 

 Zbirni center Grumova 6a, 1275 Šmartno: Torek med 8:00 in 12:00 uro, Četrtek 

med 12:00 in 16:00 uro in Soboto med 8:00 in 2:00 Uro. 

 

V obratovalnem času lahko občani oddajo posamezne frakcije komunalnih odpadkov in tudi 

izrabljene avtomobilske gume (16 01 03). 
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V nadaljevanju so predstavljene količine zbranih komunalnih odpadkov po posameznih 

frakcijah na območju obeh občin. 

 

Zbrani odpadki v letu 2016 v okviru GJS KOLIČINA (kg) 

ID odpad-
ka 

FRAKCIJA - OPIS ODPADKA LITIJA ŠMARTNO SKUPAJ 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 2.203.399 514.720 2.718.119 

20 03 07 Kosovni odpadki 226.900 13.200 240.100 

20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 377.310 86.210 463.520 

20 01 01 Papir 40.500 14.231 54.731 

20 01 38 Les 109.900 38.480 148.380 

20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 37.100 12.990 50.090 

20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 15.170 5.320 20.490 

20 01 40 Odpadne kovine 29.300 10.160 39.460 

20 01 13* Topila 352 123 475 

20 01 21* Sijalke 64 22 86 

20 01 23* 
Zavržena oprema, ki vsebuje kloroflouroogljikovo-
dike 

6.380 2230 8.610 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 165 58 223 

20 01 26* Olja in maščobe 328 114 442 

20 01 27* Premazi 4.422 1553 5.975 

20 01 29* Čistila in detergenti 268 93 361 

20 01 32 Zdravila 57 19 76 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 151 53 204 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 152.257 53.000 205.257 

15 01 07 Steklena embalaža 150.450 52.810 203.260 

15 01 06 Mešana embalaža - SKLADIŠČENA zbrana 95.000 33.000 128.000 

15 01 06 Mešana embalaža - zbrana 555.100 194.770 749.870 

15 01 11* Prazne tlačne posode 71 24 95 

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 30.790 10.810 41.600 

SKUPAJ ZBRANE KOLIČINE 4.035.434 1.043.990 5.079.424 
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Prikaz letnih količin komunalnih odpadkov – zbrani, oddani v predelavo in odloženi na 

območju občine Litija (vklučno z odpadki tržne dejavnosti): 

 

Prikaz letnih količin komunalnih odpadkov – zbrani, oddani v predelavo in odloženi na 

območju občine Šmartno pri Litiji: 
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4 OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST 

KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

 

4.1 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«, ki 

je bilo uveljavljeno že v letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene 

uporabnikom storitev.  

 

Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne 

javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. 

Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se 

uporablja za opravljanje javnih služb, ter do 5% donosa na vložena poslovno potrebna 

osnovna sredstva za izvajaje storitev javne službe. Pri tem se upoštevajo načrtovane količine 

opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca javne službe za prihodnje 

obdobje. Navedena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata. 

 

a) Predpostavke zbiranja komunalnih odpadkov 

 

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

 Zbiranje in odvoz posameznih vrst komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja 

na način, ki je opisan v poglavju 3.2. Razpored odvozov, skupaj z obrazcem za naročilo 

odvoza kosovnih odpadkov, prejmejo uporabniki po pošti v začetku leta.  

 Javno infrastrukturo Občine Litija predstavljajo ekološki otoki. 

 Javno infrastrukturo Občine Šmartno pri Litiji predstavljajo ekološki otoki.  

 V kalkulaciji lastne cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov so upoštevani vsi stroški 

zbiranja komunalnih odpadkov: 

- zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov pri uporabnikih, 

- zbiranje in odvoz odpadne embalaže pri uporabnikih, 

- zbiranje in odvoz ločenih frakcij na ekoloških otokih 

- zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po predhodnem naročilu uporabnika, 

- zbiranje nevarnih odpadkov enkrat letno s premično zbiralnico in  

- zbiranje ločenih frakcij v zbirnem centru. 

 

b) Predpostavke zbiranja bioloških odpadkov 

 

Predpostavke, ki so upoštevane pri kalkulaciji cene zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada (biološki odpadki): 

 Zbiranje bioloških odpadkov se opravlja uporabnikom, ki so naročili odvoz tovrstnih 

odpadkov in le te zbirajo v rjavih plastičnih zabojnikih. 

 Odvoz bioloških odpadkov se izvaja enkrat tedensko. 
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 Strošek sprejema in obdelave bioloških odpadkov, ki ga zaračunava prevzemnik tovrstnih 

odpadkov, je del cene storitve zbiranja bioloških odpadkov.  

 

 

4.2 Obrazložitev osnovnih pojmov 

 

Preteklo obračunsko obdobje je preteklo zaključeno poslovno leto, to je leto 2016, ki je 

osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v 

posameznem letu za nazaj. 

 

Prihodnje obračunsko obdobje je naslednje poslovno leto, to je leto 2018, za katerega se 

oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. 

 

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. 

 

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. 

 

4.3 Sestava cene 

 

Na podlagi 22. člena uredbe cena javne infrastrukture vključuje:  

 stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture, 

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,  

 stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano 

z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in 

 odhodke financiranja, ki so stroški obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim 

financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov (pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih 

pogodb).  

 

Cena storitve je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in vključuje naslednje 

skupine stroškov: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela, 

 druge neposredne stroške, 

 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
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 splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 druge poslovne odhodke in  

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od 

vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne 

javne službe. 

 

Cene se oblikujejo na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračunajo glede na 

prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Cena izražena v kg se skladno z uredbo zaračuna 

uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne  odpadke, pri 

čemer se upošteva minimalni volumen na osebo. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih 

prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine 

opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva najmanj ena 

tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjše pogostosti odvoza.  
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5 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE 

 

5.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja načrtovano količino opravljenih 

storitev v letu 2016. Predračunska količina je bila podlaga za izračun predračunske cene za 

leto 2016, ki je bila na podlagi potrjenega elaborata uveljavljena s 1.1.2016.  

 

Zaračunana količina opravljenih storitev predstavlja zaračunano količino opravljenih storitev 

uporabnikom v letu 2016. 

 

Obračunska količina opravljenih storitev je dejanska tehtana količina opravljenih storitev v 

letu 2016.  

 

V spodnjih tabelah so prikazane predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za 

leto 2016 ločeno za komunalne in biološke odpadke: 

 

Komunalni odpadki 

Javna infrastruktura 4.480.500 4.493.420 4.615.904 122.484

občina Litija 3.517.500 3.528.639 3.658.124 129.485

občina Šmartno pri Litiji 963.000 964.781 957.780 -7.001

Storitev izvajanja 4.480.500 4.623.595 4.615.904 -7.691

občina Litija 3.517.500 3.475.792 3.658.124 182.332

občina Šmartno pri Litiji 963.000 1.147.803 957.780 -190.023

Občina
Predračunska 

količina v kg

Obračunska 

količina v kg

Razlika  med 

obračunsko in 

zaračunano 

količino v kg

Zaračunana 

količina v kg

 
 

Biološki odpadki 

občina Litija 386.000 416.913 377.310 -39.603

občina Šmartno pri Litiji 84.000 46.607 86.210 39.603

SKUPAJ: 470.000 463.520 463.520 0

Občina
Predračunska 

količina v kg

Obračunska 

količina v kg

Razlika  med 

obračunsko in 

zaračunano 

količino v kg

Zaračunana 

količina v kg
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5.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

 

V nadaljevanju so prikazani predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016.  

 

 

a) Stroški javne infrastrukture: 

 

Predračunski in obračunski stroški javne infrastrukture za izvajanje storitev zbiranja 

komunalnih odpadkov, brez stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov: 

 

Predračunski 

v EUR 

Obračunski 

v EUR 

Predračunski 

v EUR 

Obračunski 

v EUR 

1 Stroški najema javne infrastrukture 23.349,92 23.349,88 1.874,87 1.874,88

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 230,00 188,95 50,00 13,80

23.579,92 23.538,83 1.924,87 1.888,68

3. Prihodki najemnine pretovorne postaje -5.712,00

4. Prihodki od uporabe javne infrastrukture -1.500,00 -2.117,48

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 22.079,92 15.709,35 1.924,87 1.888,68

3.517.500 3.658.124 963.000 957.780

0,0063 0,0043 0,0020 0,0020

Občina Šmartno

SKUPAJ:

 Količina zbranih odpadkov  v kg

Cena javne infrastrukture na kg

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE  

Občina Litija

 

 

V letu 2016 ni bilo stroškov javne infrastrukture za izvajanje storitev zbiranja biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 
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b) Stroški opravljanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov  

 

Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez stroškov opravljanja 

storitev zbiranja bioloških odpadkov: 

 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  73.900,00 77.629,58

stroški materiala 7.000,00 22.560,92

stroški elektrike 3.900,00 1.963,11

stroški pogonskega goriva 50.000,00 40.395,34

stroški nadomestnih delov 10.000,00 6.258,96

drugi stroški materiala 3.000,00 6.451,25

b) Neposredni stroški storitev 119.150,00 144.332,14

stroški vzdrževanja osnovnih sred. občine 2.000,00 1.428,23

stroški OS izvajalca (vdrž., zavarov., teh. pregledi) 33.500,00 39.378,33

stroški prevozov na deponijo (tudi odpadne sveče) 45.000,00 53.623,58

stroški najemnine Širjava 7.650,00 7.573,29

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 15.500,00 16.805,79

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 5.500,00 9.742,12

stroški drugih storitev 10.000,00 15.780,80

c) Presežek internih prihodkov nad internimi stroški -10.000,00 14.906,82

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 414.000,00 400.828,26

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 74.800,00 86.781,48

a) Amortizacija OS izvajalca 74.800,00 86.652,84

b) Drugi neposredni stroški 0,00 128,64

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 52.250,00 53.549,03

a) Popravki vrednosti terjatev 3.000,00 6.348,92

b) Splošno nabavno prodajni stroški 49.250,00 47.200,11

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 73.000,00 70.800,16

7. OBRESTI FINANCIRANJA 3.135,11

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 18.000,00 15.491,11

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 37.000,00 13.053,39

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 852.100,00 880.507,08

11. Prihodki, ki zmanjšujejo ceno storitve: -11.900,00 -15.025,08

Prihodki od prodaje odpadkov -7.000,00 -7.984,27

Prihodki od drugih posebnih storitvah -500,00 -546,00

Prihodki - povračilo stroškov (Zavod, sodišče) -1.373,38

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -4.400,00 -3.876,51

Prihodki - odškodnine od zavarovalnic -1.244,92

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 840.200,00 865.482,00

Obračunska količina zbranih odpadkov v kg 4.480.500 4.615.904

Obračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1875 0,1875

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
183.050,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov

 Stroški v EUR

236.868,54
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Razdelitev stroškov opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov (brez stroškov 

opravljanja storitev zbiranja bioloških odpadkov) glede na določeno vrsto komunalnih 

odpadkov skladno s 23. členom uredbe: 

 

Ločeno 

zbrane 

frakcije

Odpadna 

emabalaža

Mešani 

komunalni 

odpadki

Skupaj 

komunalni 

odpadki

a) Neposredni stroški materiala  1.889,71 24.319,75 51.420,12 77.629,58

stroški materiala 16,32 90,73 22.453,87 22.560,92

stroški elektrike 1.963,11 1.963,11

stroški pogonskega goriva 1.317,16 21.137,43 17.940,75 40.395,34

stroški nadomestnih delov 552,02 3.068,19 2.638,75 6.258,96

drugi stroški materiala 4,21 23,40 6.423,64 6.451,25

b) Neposredni stroški storitev 7.271,39 18.178,86 118.881,89 144.332,14

stroški vzdrževanja osnovnih sred. občine 1.428,23 1.428,23

stroški OS izvajalca (vdrž., zavarov., teh. pregledi) 2.838,24 15.775,24 20.764,85 39.378,33

stroški prevozov na deponijo 4.201,76 49.421,82 53.623,58

stroški najemnine Širjava 7.573,29 7.573,29

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 16.805,79 16.805,79

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 9.742,12 9.742,12

stroški drugih storitev 231,39 2.403,62 13.145,79 15.780,80

c) Razlika med internimi prihodki in stroški 180,50 1.003,26 13.723,06 14.906,82

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 26.092,04 118.165,20 256.571,02 400.828,26

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 6.290,40 34.851,00 45.640,08 86.781,48

a) Amortizacija OS izvajalca 6.270,29 34.851,00 45.531,55 86.652,84

b) Drugi neposredni stroški 20,11 108,53 128,64

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 2.718,34 12.803,25 38.027,44 53.549,03

a) Popravki vrednosti terjatev 6.348,92 6.348,92

b) Splošno nabavno prodajni stroški 2.718,34 12.803,25 31.678,52 47.200,11

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 4.077,51 19.204,87 47.517,78 70.800,16

7. OBRESTI FINANCIRANJA 3.135,11 3.135,11

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 15.491,11 15.491,11

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00

10. DONOS 169,69 4.273,67 8.610,03 13.053,39

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 48.689,58 232.799,86 599.017,64 880.507,08

Prihodki od prodaje odpadkov -7.984,27 -7.984,27

Prihodki od drugih posebnih storitev -546,00 -546,00

Prihodki - povračilo stroškov (Zavod, sodišče) -1.373,38 -1.373,38

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -351,96 -1.956,23 -1.568,32 -3.876,51

Prihodki - odškodnine zavarovalnic -8,93 -49,64 -1.186,35 -1.244,92

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 48.328,69 230.793,99 586.359,32 865.482,00

236.868,541. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
9.341,60

Zap. 

št.
Skupine stroškov

43.501,87 184.025,07

 Stroški v EUR
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Stroški storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada: 

 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  7.000,00 6.718,23

stroški materiala 536,05

stroški elektrike 36,64

stroški pogonskega goriva 5.000,00 5.063,14

stroški nadomestnih delov 600,42

drugi stroški materiala 2.000,00 481,98

b) Neposredni stroški storitev 35.300,00 32.690,36

stroški sprejema in obdelave BIO odpadkov 26.300,00 25.938,58

stroški OS izvajalca (vdrž., zavarov., teh. pregledi) 3.000,00 3.628,46

stroški pranja zabojnikov 5.000,00 1.920,00

stroški prevozov

stroški drugih storitev 1.000,00 1.203,32

c) Presežek internih odhodkov nad internimi prihodki 1.498,30

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 19.000,00 21.734,35

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 5.500,00 8.370,63

a) Amortizacija OS izvajalca 5.500,00 8.349,06

b) Drugi neposredni stroški 21,57

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 7.200,00 4.997,90

a) Popravki vrednosti terjatev 2.600,00 367,38

b) Splošno nabavno prodajni stroški 4.600,00 4.630,52

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 6.900,00 6.945,77

7. OBRESTI FINANCIRANJA 314,21

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 5.000,00 3.536,63

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 2.550,00 1.669,68

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 88.450,00 88.476,06

11. Prihodki, ki zmanjšujejo ceno storitve: -1.241,60

a) vračilo trošarin pogonskega goriva -374,21

b) odškodnine - zahtevki zavarovalnici -9,49

c) sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje -57,69

b) prodaja odpadkov -800,21

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 88.450,00 87.234,46

Obračunska količina zbranih odpadkov v kg 470.000 463.520

Obračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1882 0,1882

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
42.300,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov

Stroški v EUR

40.906,89
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5.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Javna infrast.zbiranja KO - Litija EUR/kg 0,0067 0,0043 0,0024 35,82%

Javna infrast.zbiranja KO - Šmartno EUR/kg 0,0020 0,0020 0,0000 0,00%

Storitev zbiranja KO EUR/kg 0,1875 0,1875 0,0000 0,00%

Storitev zbiranja BIO EUR/kg 0,1882 0,1882 0,0000 0,00%

Razlika v 

%
Cena Enota mere

Predračunska 

cena v EUR

Obračunska 

cena v EUR

Razlika v 

EUR

 

Predračunska cena storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je 

cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi 

načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v 

preteklem obračunskem obdobju. 

 

Obračunska cena storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je cena, 

ki se izračuna enako kot predračunska cena, na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev 

in dejanskih stroškov, ki so nastali pri opravljanju storitev. 

 

Odmiki obračunske cene od predračunske cene za leto 2016: 

 obračunska cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine 

Litija je nižja od predračunske cene za 0,0024 EUR/kg zaradi ustvarjenih prihodkov iz 

naslova uporabe javne infrastrukture (pretovorna postaja), kar je razvidno iz preglednice 

stroškov javne infrastrukture na strani 13. Cena javne infrastrukture se je znižala že v letu 

2017. 

 

 

5.4 Primerjava obračunskih cen javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov z obračunskimi cenami storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov na primerljivih območjih 

 

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva za 

kmetijstvo in okolje, uredba ne zahteva primerjavo obračunskih cen javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov z obračunskimi cenami storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov na primerljivih območij, ker primerljiva območja za leto 

2015 še niso znana. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sicer na svojih spletnih straneh 

objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 

2014, na katere se je odzvala Zbornica komunanega gospodarstva in na novinarski konferenci 

predstavila svoja stališča glede metodološke in podatkovne neustreznosti primerjalne analize. 

Pri pripravi primerljivih območij in povprečnih cen je ministrstvo uporabilo neustrezno 

medtodologijo ter med sabo primerjalo podatke, ki nimajo enake osnove. 
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5.5 Primerjava potrjenih cen javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov s potrjenimi cenami storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov na primerljivih območjih 

 

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva za 

kmetijstvo in okolje, uredba ne zahteva primerjavo potrjenih cen javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov s potrjenimi cenami storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov na primerljivih območij, ker primerljiva območja za leto 

2015 še niso znana. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sicer na svojih spletnih straneh 

objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 

2014, na katere se je odzvala Zbornica komunanega gospodarstva in na novinarski konferenci 

predstavila svoja stališča glede metodološke in podatkovne neustreznosti primerjalne analize. 

Pri pripravi primerljivih območij in povprečnih cen je ministrstvo uporabilo neustrezno 

medtodologijo ter med sabo primerjalo podatke, ki nimajo enake osnove. 

 

 

5.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe zbiranja določenih 

vrst komunalnih odpadkov s primerljivimi območji 

 

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva za 

kmetijstvo in okolje, uredba ne zahteva primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne 

službe oskrbe s primerljivimi območji, ker primerljiva območja za leto 2015 še niso znana. 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sicer na svojih spletnih straneh objavilo primerljiva 

območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 2014, na katere se je 

odzvala Zbornica komunanega gospodarstva in na novinarski konferenci predstavila svoja 

stališča glede metodološke in podatkovne neustreznosti primerjalne analize. Pri pripravi 

primerljivih območij in povprečnih cen je ministrstvo uporabilo neustrezno medtodologijo ter 

med sabo primerjalo podatke, ki nimajo enake osnove. 

 

 

5.7 Primerjava izvajalca s povprečjem panoge javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov s pomočjo kazalnikov pospešena pokritost kratkoročnih 

obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca 

 

S kazalnikom pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) merimo 

pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Vrednosti 

večje od 1 pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi 

sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naloslova kratkoročnih terjatev. 

 

vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve

kratkoročne obveznosti
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti =
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Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in 

poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov, je vrednost kazalnika večji 

od 1, v primeru, da so odhodki večji od prihodkov ima kazalnik vrednost manjšo od 1. 

 

poslovni prihodki

poslovni odhodki
gospodarnost poslovanja =

 
 

Javno podjetje izvaja več dejavnosti, tako gospodarske javne službe kot tudi tržne dejavnosti. 

Povprečna mesečna plača na zaposlenca je izračunana na ravni celotnega javnega podjetja in 

ne samo za dejavnosti javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

 

stroški plač / število mesecev poslovanja

povprečno število zaposlencev
povprečna mesečna plača na zaposlenca =

 
 

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov 38.11: 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,67 1,13

gospodarnost poslovanja 1,02 1,01

povprečna mesečna plača 1.498 € 1.483 €

povprečje panoge 

38.11 (2016)
Kazalniki

javno podjetje 

2016

 
 

 

5.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov  

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini 

opravljenih storitev v prihodnjem obračunskem obdobju. 

 

Predračunanska količina zbranih komunalnih odpadkov za prihodnje obdobje: 

občina Litija 3.477.000 375.000 3.852.000

občina Šmartno pri Litiji 1.030.000 80.000 1.110.000

SKUPAJ: 4.507.000 455.000 4.962.000

Količina zbranih 

odpadkov

Komunalni 

odpadki v kg

Biološki 

odpadki v kg
Skupaj v kg
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5.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev 

v tekočem obračunskem obdobju. 

 

a) Predračunski stroški javne infrastrukture: 

Stroški javne infrastrukture za izvajanje storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez 

stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov: 

 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najema javne infrastrukture 3.262,32 732,79

3 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0,00 0,00

3.262,32 732,79

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:  
 

V letu 2018 ni predračunskih stroškov javne infrastrukture za izvajanje storitev zbiranja 

biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 
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b) Predračunski stroški opravljanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov  

 

Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez stroškov opravljanja 

storitev zbiranja bioloških odpadkov: 

 

a) Neposredni stroški materiala  100.000,00

stroški materiala 24.000,00

stroški elektrike 2.000,00

stroški pogonskega goriva 60.000,00

stroški nadomestnih delov 7.000,00

drugi stroški materiala 7.000,00

b) Neposredni stroški storitev 97.700,00

stroški vzdrževanja osnovnih sred. občine 0,00

stroški OS izvajalca (vdrž., zavarov., teh. pregledi) 40.000,00

stroški prevozov na deponijo 5.000,00

stroški najemnine Širjava 7.700,00

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 20.000,00

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 15.000,00

stroški drugih storitev 10.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 420.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 72.500,00

a) Amortizacija OS izvajalca 70.000,00

b) Drugi neposredni stroški 2.500,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI 0,00

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 52.000,00

a) Popravki vrednosti terjatev 2.000,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 50.000,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 75.000,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA 0,00

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 16.200,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00

10. DONOS 38.000,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 871.400,00

Prihodki od prodaje odpadkov -10.500,00

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -5.000,00

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 855.900,00

Predračunska količina zbranih odpadkov v kg 4.507.000

Predračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1899

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
197.700,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR
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Razdelitev predračunskih stroškov opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov 

(brez stroškov opravljanja storitev zbiranja bioloških odpadkov) glede na določeno vrsto 

komunalnih odpadkov skladno z 23. členom uredbe: 

 

Ločeno 

zbrane 

frakcije

Odpadna 

emabalaža

Mešani 

komunalni 

odpadki

Skupaj 

komunalni 

odpadki

a) Neposredni stroški materiala  2.600,00 31.400,00 66.000,00 100.000,00

stroški materiala 100,00 200,00 23.700,00 24.000,00

stroški elektrike 400,00 1.000,00 600,00 2.000,00

stroški pogonskega goriva 1.500,00 27.000,00 31.500,00 60.000,00

stroški nadomestnih delov 500,00 3.000,00 3.500,00 7.000,00

drugi stroški materiala 100,00 200,00 6.700,00 7.000,00

b) Neposredni stroški storitev 25.500,00 19.500,00 52.700,00 97.700,00

stroški vzdrževanja osnovnih sred. občine 0,00

stroški OS izvajalca (vdrž., zavarov., teh. pregledi) 4.500,00 16.500,00 19.000,00 40.000,00

stroški prevozov na deponijo 5.000,00 5.000,00

stroški najemnine 7.700,00 7.700,00

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 20.000,00 20.000,00

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 15.000,00 15.000,00

stroški drugih storitev 1.000,00 3.000,00 6.000,00 10.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 27.000,00 130.000,00 263.000,00 420.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 5.000,00 23.000,00 44.500,00 72.500,00

a) Amortizacija OS izvajalca 5.000,00 23.000,00 42.000,00 70.000,00

b) Drugi neposredni stroški 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI 0,00 0,00 0,00 0,00

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 3.000,00 13.000,00 36.000,00 52.000,00

a) Popravki vrednosti terjatev 2.000,00 2.000,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 3.000,00 13.000,00 34.000,00 50.000,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 4.300,00 19.300,00 51.400,00 75.000,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA 0,00

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0,00 0,00 16.200,00 16.200,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00

10. DONOS 6.700,00 17.900,00 13.400,00 38.000,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 74.100,00 254.100,00 543.200,00 871.400,00

Prihodki od prodaje odpadkov -10.500,00 -10.500,00

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -400,00 -2.100,00 -2.500,00 -5.000,00

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 63.200,00 252.000,00 540.700,00 855.900,00

197.700,001. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
28.100,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov

50.900,00 118.700,00

  Predračunski stroški v EUR
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Stroški storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada: 

 

a) Neposredni stroški materiala  5.400,00

stroški materiala 400,00

stroški pogonskega goriva 4.200,00

stroški nadomestnih delov 300,00

drugi stroški materiala 500,00

b) Neposredni stroški storitev 27.100,00

stroški sprejema in obdelave BIO odpadkov 22.500,00

stroški OS izvajalca (vdrž., zavarov., teh. pregledi) 2.000,00

stroški pranja zabojnikov 1.800,00

stroški drugih storitev 800,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 23.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 5.100,00

a) Amortizacija OS izvajalca 4.800,00

b) Drugi neposredni stroški 300,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 4.500,00

a) Popravki vrednosti terjatev 500,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 4.000,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 6.000,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 2.900,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 4.700,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 78.700,00

Predčunska količina zbranih odpadkov v kg 455.000

Predčunska cena izvajanja storitve na kg 0,1730

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
32.500,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR
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5.10 Obseg poslovno potrebnih  osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe. 

 

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v nabavni vrednosti: 

Komunalnih odpadkov 1.321.867,79 € 1.406.652,02 €

BIO odpadkov 84.037,68 € 94.256,52 €

SKUPAJ: 1.405.905,47 € 1.500.908,54 €

Storitev javne službe 

zbiranja 

Preteklo obračunsko 

obdobje

Prihodnje obračunsko 

obdobje

 
 

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev se je povečal zaradi vlaganj v zbirna centra.   

 

 

5.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Javno podjetje poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja tudi druge dejavnosti – 

tržne dejavnosti. Pri tem za vse vrste dejavnosti ločeno spremlja stroške in prihodke ter jih 

evidentira na posameznih stroškovnih mestih. Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter 

ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih dejavnostih in po posameznih občinah temelji 

na internem aktu »Sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do 

virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah«, ki ga je dne 05.05.2010 na 14. seji 

potrdil Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunalno 

stanovanjskem podjetju Litija, d.o.o.. 

 

Splošni stroški in prihodki so evidentirani na ločenem stroškovnem mestu in se razdelijo na 

posamezne dejavnosti in občine glede na delež (proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih 

služb in tržnih dejavnosti v celotnih (proizvajalnih) stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja 

javno podjetje. Splošni stroški in prihodki predstavljajo 30 % stroškov nabave, 10 % stroškov 

prodaje in 60 % stroškov uprave.  

 

V preteklem obračunskem obdobju se je na dejavnost javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov razdelilo 26,08 % splošnih stroškov in prihodkov, od tega na storitev 

zbiranja komunalnih odpadkov 23,75 % in na storitev zbiranja bioloških odpakov 2,33 %. 
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5.12 Prihodki iz opravljanja posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 

infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso 

obvezne storitve javne službe. 

 

Pri storitvah javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je javno podjetje v okviru posebnih 

storitev in drugih prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve v letu 2016 ustvarilo za 15.025,08 

EUR prihodkov in sicer: 

 prihodkov od prodaje odpadkov v znesku 7.984,27 EUR, 

 prihodkov od drugih posebnih storitev (odvoz papirja in stekla od uporabnikov) v znesku 

546,00 EUR, 

 odškodnin zavarovalnic v znesku 1.244,92 EUR, 

 povračilo stroškov delavcev s strani Zavoda za zaposlovanje in sodišča v znesku 1.373,38 

EUR in, 

 vračilo trošarine pri pogonskem gorivu v znesku 3.876,51 EUR. 

 

Pri storitvah javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je javno podjetje v okviru 

posebnih storitev drugih prihodkov, ki zmanjšujejo ceno storitve ustvarilo za 1.241,60 EUR 

prihodkov in sicer: 

 prihodkov od prodaje odpadkov v znesku 800,21 EUR, 

 odškodnin zavarovalnic v znesku 9,49 EUR 

 povračilo stroškov delavcev s strani Zavoda za zaposlovanje v znesku 57,69 EUR  in 

 vračilo trošarine pri pogonskem gorivu v znesku 374,21 EUR. 

 

 

5.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos, ki ne sme presegati 

pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 

posamezne javne službe. 

 

Komunalnih odpadkov 13.053,39 € 38.000,00 €

BIO odpadkov 1.669,68 € 4.700,00 €

SKUPAJ: 14.723,07 € 42.700,00 €

Storitev javne službe 

zbiranja 

Donos vpreteklem 

obračunskem obdobju

Donos v prihodnjem 

obračunske obdobju

 
 

Donos v preteklem obračunskem obdobju je donos, ki je bil dosežen z obračunsko ceno 

preteklega obdobja. Z obračunsko ceno preteklega obdobja je bil dosežen 1,05 % donos na 

vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev zbiranja komunalnih odpadkov brez 
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BIO odpadkov in 0,99 % donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje 

storitev zbiranja BIO odpadkov.  

 

Donos v prihodnjem obračunskem obdobju je vračunan donos v predračunsko ceno tekočega 

obdobja do višine 5 %. vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 

opravljanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. 

 

 

5.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za 

opravljanje dela na posamezni javni službi in je izračunan iz podatkov o dejanskem številu ur 

opravljenih na posamezni javni službi, o številu ur splošnih služb, ki v določenem razmerju 

pokrivajo posamezne javne službe in povprečnega števila ur enega zaposlenega v celotnem 

obdobju. 

 

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur: 

Komunalnih odpadkov 23,12 25,00

BIO odpadkov 1,24 1,50

SKUPAJ: 24,36 26,50

Javna služba zbiranja
Preteklo obračunsko 

obdobje

Prihodnje obračunsko 

obdobje

 
 

 

5.15 Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 

prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji zaračunavata najemnino za vso javno 

infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov in jo imata v lasti ali finančnem najemu, v višini obračunane amortizacije v 

preteklem letu.  

 

Višina najemnina za javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov in delež najemnine, ki se prenese na uporabnike storitev 

javne službe: 

 

Preteklo leto 23.349,88 100,00% 1.874,88 100,00%

Prihodnje leto 3.262,32 100,00% 732,79 100,00%

Občina Litija
Obračunsko 

obdobje
Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike

Občina Šmartno pri Litiji

Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike
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5.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko 

izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo 

infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja 

za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard 

storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. 

Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so 

zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.  

 

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov je 100 %.  

 

 

5.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske 

cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje 

 

Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture ravnanja s 

komunalnimi odpadki. 

 

1. Izračun predračunske cene javne infrastrukture  

  

Cena javne infrastrukture za izvajanje storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez 

stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov: 

 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najema javne infrastrukture 3.262,32 732,79

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0,00 20,00

3.262,32 752,79

Predračunska količina zbranih odpadkov  v kg 3.477.000 1.030.000

Predračunska cena javne infrastrukture na kg 0,0009 0,0007

Poračun cene za leto 2016 -0,0024

Poračun cene za leto 2015 (ostanek) -0,0020

0,0000 0,0000

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Predračunska cena javne infrastrukture 2017 na kg  
 

 

V predračunski ceni javne infrastrukture občine Šmartno pri Litiji je izveden tudi poračun 

cene za leto 2015, ker le ta ni bila v celoti poračunana s predračunsko ceno za leto 2017.  
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Za izvajanje storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada se ne uporablja javna infrastruktura, zato se cena cena javne infrastrukture 

za izvajanje te storitve ne zaračunava. 

 

 

2. Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov 

 

Predračunska lastna cena  storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter 

načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje 

omrežnine ali cene javne infrastrukture. 

 

Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe in 

je izračunana tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s količino 

opravljenih storitev. 

 

Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez stroškov opravljanja 

storitev zbiranja bioloških odpadkov: 

 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 197.700,00 23,10% 0,0439

2. Neposredni stroški dela 420.000,00 49,07% 0,0932

3. Drugi neposredni stroški 72.500,00 8,47% 0,0161

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00% 0,0000

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 52.000,00 6,08% 0,0115

6. Splošni upravni stroški 75.000,00 8,76% 0,0166

7. Obresti financiranja 0,00% 0,0000

8. Neposredni stroški prodaje 16.200,00 1,89% 0,0036

9. Drugi poslovni odhodki 0,00% 0,0000

10. Donos 38.000,00 4,44% 0,0084

SKUPAJ STROŠKI: 871.400,00 101,81% 0,1933

Prihodki od posebnih storitev:

1. Prihodki od prodaje odpadkov -10.500,00 -1,23% -0,002330

3. Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -5.000,00 -0,58% -0,001109

STROŠKI - PRIHODKI 855.900,00 100,00% 0,1899

Predračunska količina zbranih odpadkov v kg 4.507.000 kg

0,1899 EUR/kgPredračunska cena izvajanja storitve za leto 2018 

Strošek 

EUR/kg

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR
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Stroški storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada: 

 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 32.500,00 41,30% 0,0714

2. Neposredni stroški dela 23.000,00 29,22% 0,0505

3. Drugi neposredni stroški 5.100,00 6,48% 0,0112

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00% 0,0000

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 4.500,00 5,72% 0,0099

6. Splošni upravni stroški 6.000,00 7,62% 0,0132

7. Obresti financiranja 0,00% 0,0000

8. Neposredni stroški prodaje 2.900,00 3,68% 0,0064

9. Drugi poslovni odhodki 0,00% 0,0000

10. Donos 4.700,00 5,97% 0,0103

SKUPAJ STROŠKI: 78.700,00 100,00% 0,1730

455.000 kg

0,1730 EUR/kg

Predračunska količina zbranih odpadkov

Predračunska cena izvajanja storitve za leto 2018

Strošek 

EUR/kg

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 

 

5.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in druga 

razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 

 

Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 

računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so 

pri izvajanju storitev dejansko nastali.  

 

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po dejavnostih in občinah se izvaja s sistemom stroškovnih 

mest, ki omogočajo ugotavljanje odhodkov in prihodkov v določenem časovnem obdobju po 

dejavnostih in občinah. Z vzpostavljenim sistemom stroškovnih mest je zagotovljen največji 

možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po dejavnostih in občinah. 

Stroškovna mesta so določena z nazivom in številkami. Del stroškovnih mest pripada 

neposredno posameznim dejavnostim po občinah, del stroškovnih mest pa je splošnih 

(režijskih) in s svojimi prihodki in odhodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti po 

občinah z uporabo ključev (sodil). 

 

Prihodki se z vidika dejavnosti in občin ločijo na neposredne in posredne (splošne). Večina 

prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti 

in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje 

knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in na posamezno občino. Pri poslovanju javnega 

podjetja nastaja tudi nekaj posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in 

izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega 

stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na posamezne dejavnosti in občine. 
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Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju: »stroškov«) velja, da jih je mogoče 

neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje 

materiala iz skladišča, obračuna plač glede na opravljene ure dela na posameznih stroškovnih 

mestih, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost in tisto občino, na katero se nanašajo. Vsi taki stroški 

se razporejajo na posamezna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 in 

imajo torej značaj neposrednih stroškov. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive 

dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče 

ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine imajo značaj splošnih stroškov in 

se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, s tega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo 

na posamezne dejavnosti in občine. 

 

5.19 Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki 

 

a) Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v EUR/kg – OBČINA LITIJA 

 

brez DDV z 9,5% DDV brez DDV z 9,5% DDV

Javna inf.zbiranja KO 0,0046 € 0,0050 € 0,0000 € 0,0000 € -100,00%

Storitev zbiranja KO 0,1875 € 0,2053 € 0,1899 € 0,2079 € 1,28%

Storitev zbiranja BIO 0,1680 € 0,1840 € 0,1730 € 0,1894 € 2,98%

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena Odstotek 

povišanja

Predračunska cena

 
 

b) Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v EUR/kg – OBČINA ŠMARTNO 

PRI LITIJI 

 

brez DDV z 9,5% DDV brez DDV z 9,5% DDV

Javna inf.zbiranja KO 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00%

Storitev zbiranja KO 0,1875 € 0,2053 € 0,1899 € 0,2079 € 1,28%

Storitev zbiranja BIO 0,1680 € 0,1840 € 0,1730 € 0,1894 € 2,98%

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena Odstotek 

povišanja

Predračunska cena

 
 

Nižje predračunske cene javne infrastrukture zbiranja KO v primerjavi s trenutno veljavno 

ceno je posledica manjše najemnine javne infrastrukture ter upoštevanja poračuna cene za leto 

2016 in leto 2015 (neporačunan del cene pri predračunski ceni za leto 2017).  

 

Višja predračunska cena storitve zbiranja KO v primerjavi s trenutno prodajno ceno je 

posledica manjših količin odpadkov, kar pomeni, da se je sodilo za preračun iz volumna na 

kilogram zmanjšal. Dejansko se bo cena storitve zbiranja KO na volumen zabojnika znižala.   

 

Višja predračunska cena storitve zbiranja BIO v primerjavi s trenutno veljavno ceno je 

posledica poračuna cene storitve iz leta 2015, ki je upoštevan pri trenutno veljavni prodajni 

ceni. Dejansko ne gre za zvišanje cene. Poleg tega so se zmanjšale tudi količine zbranih BIO 

odpadkov, kar pomeni sprememba sodila za preračun iz volumna na kilogram BIO odpadkov.   
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je kot izvajalec javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na podlagi 

elaborata, ki ga je na 25. seji dne 2.4.2014 sprejel Skupni organ za izvrševanje  

ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju, s 1.5.2014 prvič uveljavil cene skladno z uredbo.  

 

Uredba v 6. členu zahteva, da izvajalec vsako leto za preteklo obračunsko obdobje ugotovi 

razliko med potrjeno (predračunsko) ceno in obračunsko (dejansko) ceno opravljenih storitev. 

Ugotovljena razlika se upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.  

 

Ta elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 

2018. Razlike med potrjeno prodajno ceno, predračunsko ceno in obračunsko ceno so bile 

upoštevane pri izračunu predračunske (prodajne) cene za leto 2018.  

 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. predlaga Skupnemu organu za 

izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja 

Litija, d.o.o., da potrdi spremenjene predračunske cene javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2018 in sicer:  

 

1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,0000 EUR/kg brez 

DDV za Občino Litija; 

2. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,0000 EUR/kg brez 

DDV za Občino Šmartno pri Litiji; 

3. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,1899 EUR/kg brez DDV in 

4. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,1730 EUR/kg brez DDV. 

 

 

 

Porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov med 

uporabnike se bo izvedla na podlagi sodila: količina vseh zbranih komunalnih odpadkov (brez 

bioloških odpadkov) ugotovljenih s tehtanjem v kg / volumen prevzetih mešanih komunalnih 

odpadkov z upoštevanjem števila odvozov. Volumen posode za mešane komunalne odpadke 

na posameznem prevzemnem mestu je odvisen od števila uporabnikov, pri čemer se upošteva, 

da uporabnik povzroči 80 litrov mešanih komunalnih odpadkov mesečno.    
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Porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov med 

uporabnike se bo izvedla na podlagi sodila: količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada ugotovljenih s tehtanjem v kg / volumen prevzetih 

biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada z upoštevanjem 

števila odvozov. Volumen posode za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zelenega 

vrtnega odpada na posameznem prevzemnem mestu je odvisen od števila uporabnikov, pri 

čemer se upošteva, da uporabnik povzroči 30 litrov biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada na mesec. 

 

 

Pripravili:  

Ekolog: 

Marta Peršin, univ. dipl. ing. kem. 

        

 

 

Vodja finančno računovodskega sektorja:     Direktor: 

Karmen Potisek, mag. posl. ved     Roman Ciglar, dipl. ing. str. 
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