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1 UVOD 

 

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluţbe 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 sluţb 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 sluţbe za območje občine 

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

sluţbe in jo predloţi pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno 

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

straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, zniţano 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 sluţbe 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 sluţb 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. Razlika med predračunsko in obračunsko ceno za leto 2014 je bila ţe 

upoštevana v predračunski ceni za leto 2015, ki je bila potrena dne 23.4.2015 na 28. seji 

Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljih pravic v Javnem podjetju Komunalno 

stanovanjskem podjetju Litija, d.o.o.. 

 

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne sluţbe 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. 

 

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

javno sluţbo: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
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Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je izvajalec javne sluţbe 

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

zato je v tem elaboratu oblikovana cena za to javno sluţbo. 

 

Javna sluţba zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vključuje zbiranje: 

 ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno 

zbrane odpadne embalaţe ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada, 

 ločeno zbrane odpadne embalaţe, 

 biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in 

 mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Izvajalec stroške po posameznih storitvah v okviru javne sluţbe vodi ločeno od 1.1.2014 

dalje, zato so v tem elaboratu stroški prikazani glede na ceno storitve javne sluţbe, ki je 

ločeno prikazana na računu.  

   

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

prikaţe: 

 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 oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne sluţbe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016, kot preteklo obračunsko obdobje 

se upošteva leto 2014. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na 

dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se je ţe upoštevala 

pri izračunu predračunske cene za leto 2015 (sedanje leto).  

 

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 sluţbe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi 

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

opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun 

predračunskih cen izvajanja storitev javne sluţbe v prihodnjem obračunskem obdobju in 

drugo. 
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Izdelava elaborata, ki ga mora izvajalec javne sluţbe 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 sluţb pri vseh izvajalcih v drţavi, 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 sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne sluţbe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je izvajalec obvezne gospodarske javne sluţbe 

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 0202 3002 0080 754 

 

 

3.2 Opis javne sluţbe 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 odvaţamo 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 zbiralnici na Ponoviški cesti 15 v 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 zbirnem centru. 
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b) Zbiranje in odvoz odpadne embalaţe (klasifikacijske številke odpadne embalaţe 15 01 

01, 15 01 06 in 15 01 07) 

 

Odpadno embalaţo zbiramo in odvaţamo glede na vrsto odpadne embalaţe. Papirno odpadno 

embalaţo (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 odvaţamo stekleno odpadno 

embalaţo (15 0107), le da je frekvenca odvoza enkrat na štirinajst dni. Mešano odpadno 

embalaţo odvaţamo po sistemu od vrat do vrat. Zbira se v zabojnikih z rumenim pokrovom 

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

stanovanjskih objektov enkrat na štirinajst dni – na parne tedne v letu, medtem ko od 

večstanovanjskih objektov enkrat tedensko. 

 

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

embalaţo, 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 – na neparne tedne v letu, 

medtem ko od večstanovanjskih objektov enkrat tedensko. Mešane komunalne odpadke 

zbiramo v zabojnikih volumna od 120 litrov do 5 m
3
.  

 

Zbirni center 

 

Zbirni center Širjava, skupaj s pretovorno postajo, je urejen na lokaciji odlagališča nenevarnih 

odpadkov Širjava v zapiranju. Obratovalni čas zbirnega centra je ob delovnih dneh med 8 in 

16 uro, ter ob sobotah od 8 in 13 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 posamezni 

frakcijah na območju obeh občin. 

 

Zbrani odpadki v letu 2014 v okviru GJS KOLIČINA (kg) 

ID odpadka FRAKCIJA - OPIS ODPADKA LITIJA ŠMARTNO SKUPAJ 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 2.411.883 608.820 3.020.703 

20 03 07 Kosovni odpadki 0 37.940 37.940 

20 02 01 Biol.razgr. kuhinjski odpadki 349.650 86.690 436.340 

20 01 01 Papir 79.415 27.903 107.318 

20 01 38 Les 49.402 18.600 68.002 

20 01 36 Zavržena električna in elekt. oprema 16.900 5.940 22.840 

20 01 35* Zavržena električna in elekt. oprema 17.950 6.300 24.250 

20 01 40 Odpadne kovine 27.690 9.730 37.420 

20 01 13* Topila 216 76 292 

20 01 21* Sijalke 10 4 14 

20 01 25 Jedilna olja in maščobe 254 89 343 

20 01 26* Olja in maščobe 272 95 367 

20 01 27* Premazi 1.834 644 2.478 

20 01 29* Čistila in detergenti 128 44 172 

20 01 32 Zdravila 54 19 73 

20 01 33* Baterije in akumulatorji 160 55 215 

15 01 03 Lesena embalaža 5.630 1.970 7.600 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 103.680 36.432 140.112 

15 01 07 Steklena embalaža 134.398 47.220 181.618 

15 01 06 Mešana embalaža - SKLADIŠČENA zbrana 99.000 36.000 135.000 

15 01 06 Mešana embalaža - zbrana 433.624 152.356 585.980 

15 01 06 Odpadne nagrobne sveče 24.500 8.620 33.120 

15 01 11* Prazne tlačne posode 57 20 77 

16.01 03 Izrabljene avtomobilske gume 25.400 8.924 34.324 

16 07 09* Odp., ki vsebujejo druge nevarne snovi (vozila) 148 52 200 

17 01 01 Beton 4.900 0 4.900 

17 03 02 Bitumenske mešanice 16.480 0 16.480 

12 01 02 Kovinski odpadki - delci kovin 3.290 1.150 4.440 

02 01 04 Folija - kmetijstvo 2.300 800 3.100 

SKUPAJ ZBRANE KOLIČINE 3.809.225 1.096.493 4.905.718 
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Prikaz letnih količin komunalnih odpadkov – zbrani, oddani v predelavo in odloţeni na 

območju občine Litija: 

 
 

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

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

KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

4.1 Izhodišča za oblikovanje cen 

 

Uredba predpisuje, da je zavezanec za  plačilo storitev opravljanja javne sluţbe fizična ali 

pravna oseba, ki je uporabnik te storitve. S tem uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača«, ki 

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

uporabnikom storitev.  

 

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

javne sluţbe, kakor jih opredeljujejo drţavni in občinski predpisi za posamezno javno sluţbo. 

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

uporablja za opravljanje javnih sluţb, ter do 5% donosa na vloţena poslovno potrebna 

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

opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca javne sluţbe 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 embalaţe 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 in zbirni center s 

pretovorno postajo. 

 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 embalaţe 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 Obrazloţitev osnovnih pojmov 

 

Preteklo obračunsko obdobje je preteklo zaključeno poslovno leto (leto 2014), 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 (leto 2016), za katerega se oceni 

količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. 

 

Predračunska lastna cena storitev javne sluţbe 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 omreţnine ali cene javne infrastrukture. 

 

Obračunska lastna cena storitev javne sluţbe 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 sluţbe,  

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

z gradnjo, obnovo in vzdrţevanjem infrastrukture javne sluţbe in 

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

financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne sluţbe 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 sluţbe 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 sluţbe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 druge poslovne odhodke in  

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

vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne 

javne sluţbe. 

 

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

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

uporabnikom sorazmerno glede na prostornino za 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 sluţbe ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva najmanj ena 

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

 

5.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne sluţbe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja načrtovano količino opravljenih 

storitev v letu 2014. Predračunska količina je bila podlaga za izračun predračunske cene za 

leto 2014, ki je bila na podlagi potrjenega elaborata uveljavljena s 1.5.2014.  

 

Zaračunana količina opravljenih storitev predstavlja zaračunano količino opravljenih storitev 

uporabnikom v letu 2014. 

 

Obračunska količina opravljenih storitev je dejanska tehtana količina opravljenih storitev v 

letu 2014.  

 

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

leto 2014 ločeno za komunalne in biološke odpadke: 

 

Komunalni odpadki 

občina Litija 3.800.000 3.270.305 3.459.575 189.270

občina Šmartno pri Litiji 990.000 1.105.043 1.009.803 -95.240

SKUPAJ: 4.790.000 4.375.348 4.469.378 94.030

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 323.000 384.263 349.650 -34.613

občina Šmartno pri Litiji 68.000 46.189 86.690 40.501

SKUPAJ: 391.000 430.452 436.340 5.888

Občina
Predračunska 

količina v kg

Obračunska 

količina v kg

Razlika  med 

obračunsko in 

zaračunano 

količino v kg

Zaračunana 

količina v kg

 
 

 

 

5.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne sluţbe 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 2014.  
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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 30.817,75 30.817,80 3.646,92 3.646,92

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 348,24 207,38 43,40 14,23

31.165,99 31.025,18 3.690,32 3.661,15

3. Prihodki najemnine pretovorne postaje -5.712,00 -5.712,00

4. Prihodki od uporabe javne infrastrukture -2.099,76

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 25.453,99 23.213,42 3.690,32 3.661,15

3.800.000 3.459.575 990.000 1.009.803

0,0067 0,0067 0,0037 0,0036

Občina Šmartno

SKUPAJ:

Obračunska količina zbranih odpadkov  v kg

Obračunska cena javne infrastrukture na kg

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE  

Občina Litija

 

 

V letu 2014 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 sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov  

 

Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez stroškov opravljanja 

storitev zbiranja bioloških odpadkov: 
 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  80.000,00 88.189,70

stroški materiala 14.000,00 9.128,53

stroški elektrike 2.000,00 1.574,52

stroški pogonskega goriva 55.400,00 49.192,07

stroški nadomestnih delov 3.000,00 22.273,31

drugi stroški materiala 5.600,00 6.021,27

b) Neposredni stroški storitev 165.160,00 147.047,16

stroški vzdrţevanja osnovnih sred. občine 9.000,00 598,96

stroški OS izvajalca (vdrţ., zavarov., teh. pregledi) 60.000,00 49.897,08

stroški prevozov na deponijo 60.310,00 54.984,26

stroški prevozov odpadnih sveč v Jesenice 468,00

stroški najemnine Širjava 8.910,00 7.623,89

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 10.940,00 15.406,53

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 4.000,00 4.922,13

stroški drugih storitev 12.000,00 13.146,31

c) Preseţek internih prihodkov nad internimi stroški -10.701,35

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 380.000,00 386.343,50

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 72.300,00 68.808,39

a) Amortizacija OS izvajalca 72.300,00 68.482,70

b) Drugi neposredni stroški 0,00 325,69

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 61.000,00 49.913,60

a) Popravki vrednosti terjatev 17.000,00 3.701,27

b) Splošno nabavno prodajni stroški 44.000,00 46.212,33

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 66.000,00 69.318,49

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 12.700,00 15.899,17

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 513,86

10. DONOS 39.100,00 14.782,67

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 876.260,00 830.115,19

Prihodki od prodaje odpadkov -4.600,00 -7.817,80

Prihodki od drugih posebnih storitvah -227,50

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -2.000,00 -3.229,25

Prihodki - odškodnine od zavarovalnic -6.635,79

Prihodki - sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje 0,00 -484,45

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 869.660,00 811.720,40

Obračunska količina zbranih odpadkov v kg 4.790.000 4.469.378

Obračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1816 0,1816

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
245.160,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov

 Stroški v EUR

224.535,51
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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 

emabalaţa

Mešani 

komunalni 

odpadki

Skupaj 

komunalni 

odpadki

a) Neposredni stroški materiala  5.706,63 31.537,18 50.945,89 88.189,70

stroški materiala 44,80 288,12 8.795,61 9.128,53

stroški elektrike 1.574,52 1.574,52

stroški pogonskega goriva 2.497,24 21.944,04 24.750,79 49.192,07

stroški nadomestnih delov 3.155,01 9.276,84 9.841,46 22.273,31

drugi stroški materiala 9,58 28,18 5.983,51 6.021,27

b) Neposredni stroški storitev 7.050,79 22.860,27 117.136,10 147.047,16

stroški vzdrţevanja osnovnih sred. občine 598,96 598,96

stroški OS izvajalca (vdrţ., zavarov., teh. pregledi) 6.859,23 20.168,59 22.869,26 49.897,08

stroški prevozov na deponijo 54.984,26 54.984,26

stroški prevozov odpadnih sveč v Jesenice 468,00 468,00

stroški najemnine Širjava 7.623,89 7.623,89

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 15.406,53 15.406,53

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 90,00 4.832,13 4.922,13

stroški drugih storitev 101,56 2.223,68 10.821,07 13.146,31

c) Razlika med internimi prihodki in stroški -1.122,87 -3.301,65 -6.276,83 -10.701,35

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 19.707,81 88.844,50 277.791,19 386.343,50

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 9.019,18 26.519,60 33.269,61 68.808,39

a) Amortizacija OS izvajalca 9.019,18 26.519,60 32.943,92 68.482,70

b) Drugi neposredni stroški 0,00 0,00 325,69 325,69

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

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 2.758,88 11.275,81 35.878,91 49.913,60

a) Popravki vrednosti terjatev 3.701,27 3.701,27

b) Splošno nabavno prodajni stroški 2.758,88 11.275,81 32.177,64 46.212,33

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 4.138,31 16.913,71 48.266,47 69.318,49

7. OBRESTI FINANCIRANJA 0,00

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0,00 0,00 15.899,17 15.899,17

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 513,86 513,86

10. DONOS 462,03 6.344,02 7.976,62 14.782,67

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 47.720,76 200.993,44 581.400,99 830.115,19

Prihodki od prodaje odpadkov -7.817,80 -7.817,80

Prihodki od drugih posebnih storitev -227,50 -227,50

Prihodki - sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje -484,45 -484,45

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -460,60 -1.354,32 -1.414,33 -3.229,25

Prihodki - odškodnine zavarovalnic -931,50 -2.738,96 -2.965,33 -6.635,79

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 46.328,66 196.900,16 568.491,58 811.720,40

224.535,511. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
11.634,55

Zap. 

št.
Skupine stroškov

51.095,80 161.805,16

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

odpada: 

 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  8.200,00 6.474,56

stroški pogonskega goriva 5.200,00 4.741,32

drugi stroški materiala 3.000,00 1.733,24

b) Neposredni stroški storitev 30.200,00 32.997,77

stroški sprejema in obdelave BIO odpadkov 22.500,00 24.417,59

stroški OS izvajalca (vdrţ., zavarov., teh. pregledi) 4.000,00 3.693,29

stroški pranja zabojnikov 3.200,00 2.560,00

stroški prevozov 2.161,27

stroški drugih storitev 500,00 165,62

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 16.500,00 15.553,72

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 5.500,00 4.885,42

a) Amortizacija OS izvajalca 5.500,00 4.885,42

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 4.500,00 5.528,36

a) Popravki vrednosti terjatev 1.000,00 1.465,91

b) Splošno nabavno prodajni stroški 3.500,00 4.062,45

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 5.500,00 6.093,68

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 3.300,00 4.042,73

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 2.500,00 2.542,93

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 76.200,00 78.119,17

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -249,50

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 76.200,00 77.869,67

Obračunska količina zbranih odpadkov v kg 391.000 436.340

Obračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1949 0,1785

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
38.400,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov

Stroški v EUR

39.472,33

 

 

 

 

 

 



 18 

 

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

javne sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Javna infrast.zbiranja KO - Litija EUR/kg 0,0067 0,0067 0,0000 0,00%

Javna infrast.zbiranja KO - Šmartno EUR/kg 0,0037 0,0036 0,0001 2,70%

Storitev zbiranja KO EUR/kg 0,1816 0,1816 0,0000 0,00%

Storitev zbiranja BIO EUR/kg 0,1949 0,1785 0,0164 8,41%

Razlika v 

%
Cena Enota mere

Predračunska 

cena v EUR

Obračunska 

cena v EUR

Razlika v 

EUR

 

Predračunska cena storitev javne sluţbe 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 sluţbe 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 potrjene predračunske cene; 

 obračunska cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine 

Šmartno pri Litiji je niţja od predračunske cene za 0,0001 EUR/kg (za 2,70 % od potrjene 

cene) zaradi niţjih stroškov zavarovanja javne infrastrukture in 

 obračunska cena storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada je niţja od predračunske cene za 0,0164 EUR/kg (za 8,41 % od potrjene 

cene) zaradi niţjih stroškov pranja zabojnikov, vzdrţevanja osnovnih sredstev izvajalca in 

zaradi večjih količin opravljenih storitev. Določen del stroškov opravljanja storitev te 

javne sluţbe je fiksen, kar pomeni, da večja količina zniţuje te stroške na enoto (kg). 

 

 

5.4 Primerjava obračunskih cen javne sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov z obračunskimi cenami storitev javne sluţbe 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 sluţbe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov z obračunskimi cenami storitev javne sluţbe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov na primerljivih območij, ker primerljiva območja še 

niso znana.  
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5.5 Primerjava potrjenih cen javne sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov s potrjenimi cenami storitev javne sluţbe 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 sluţbe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov s potrjenimi cenami storitev javne sluţbe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov na primerljivih območij, ker primerljiva območja še 

niso znana.  

 

5.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne sluţbe 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 

sluţbe oskrbe s primerljivimi območji, ker primerljiva območja še niso znana.  

 

5.7 Primerjava izvajalca s povprečjem panoge javne sluţbe 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 =

 
 

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 sluţbe kot tudi trţne dejavnosti. 

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

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

 

stroški plač / število mesecev poslovanja

povprečno število zaposlencev
povprečna mesečna plača na zaposlenca =
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Primerjava izvajalca javne sluţbe s povprečjem panoge javne sluţbe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov 38.11: 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,44 1,37

gospodarnost poslovanja 1,03 1,00

povprečna mesečna plača 1.440 € 1.465 €

povprečje panoge 

38.11 (2014)
Kazalniki

javno podjetje 

2014

 
 

5.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne sluţbe 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 3.517.500 386.000 3.903.500

občina Šmartno pri Litiji 963.000 84.000 1.047.000

SKUPAJ: 4.480.500 470.000 4.950.500

Količina zbranih 

odpadkov

Komunalni 

odpadki v kg

Biološki 

odpadki v kg
Skupaj v kg

 
 

 

5.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne sluţbe 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 23.349,92 1.874,87

3 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 230,00 50,00

23.579,92 1.924,87

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:  
 

V letu 2016 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 sluţbe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov  

 

Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez stroškov opravljanja 

storitev zbiranja bioloških odpadkov: 

 

a) Neposredni stroški materiala  73.900,00

stroški materiala 7.000,00

stroški elektrike 3.900,00

stroški pogonskega goriva 50.000,00

stroški nadomestnih delov 10.000,00

drugi stroški materiala 3.000,00

b) Neposredni stroški storitev 119.150,00

stroški vzdrţevanja osnovnih sred. občine 2.000,00

stroški OS izvajalca (vdrţ., zavarov., teh. pregledi) 33.500,00

stroški prevozov na deponijo 45.000,00

stroški najemnine Širjava 7.650,00

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 15.500,00

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 5.500,00

stroški drugih storitev 10.000,00

c) Razlika med internimi prihodki in stroški -10.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 414.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 74.800,00

a) Amortizacija OS izvajalca 74.800,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI 0,00

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 52.250,00

a) Popravki vrednosti terjatev 3.000,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 49.250,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 73.000,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA 0,00

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 18.000,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00

10. DONOS 37.000,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 852.100,00

Prihodki od prodaje odpadkov -7.000,00

Prihodki od drugih posebnih storitev -500,00

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -4.400,00

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 840.200,00

Predračunska količina zbranih odpadkov v kg 4.480.500

Predračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1875

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
183.050,00

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 

emabalaţa

Mešani 

komunalni 

odpadki

Skupaj 

komunalni 

odpadki

a) Neposredni stroški materiala  3.200,00 29.600,00 41.100,00 73.900,00

stroški materiala 100,00 400,00 6.500,00 7.000,00

stroški elektrike 1.300,00 2.600,00 3.900,00

stroški pogonskega goriva 2.000,00 23.000,00 25.000,00 50.000,00

stroški nadomestnih delov 1.000,00 4.500,00 4.500,00 10.000,00

drugi stroški materiala 100,00 400,00 2.500,00 3.000,00

b) Neposredni stroški storitev 9.500,00 19.000,00 90.650,00 119.150,00

stroški vzdrţevanja osnovnih sred. občine 2.000,00 2.000,00

stroški OS izvajalca (vdrţ., zavarov., teh. pregledi) 2.500,00 16.000,00 15.000,00 33.500,00

stroški prevozov na deponijo 500,00 44.500,00 45.000,00

stroški najemnine Širjava 7.650,00 7.650,00

stroški monotoringa, hidrološkega poročila 15.500,00 15.500,00

stroški odstranjevanja in prevzemanja odpadkov 5.500,00 5.500,00

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

c) Razlika med inetrnimi prihodki in stroški -5.000,00 -5.000,00 -10.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 24.000,00 130.000,00 260.000,00 414.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 5.500,00 33.000,00 36.300,00 74.800,00

a) Amortizacija OS izvajalca 5.500,00 33.000,00 36.300,00 74.800,00

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

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

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 550,00 16.200,00 35.500,00 52.250,00

a) Popravki vrednosti terjatev 3.000,00 3.000,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 550,00 16.200,00 32.500,00 49.250,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 1.000,00 24.000,00 48.000,00 73.000,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA 0,00

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0,00

10. DONOS 2.000,00 17.000,00 18.000,00 37.000,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 45.750,00 263.800,00 542.550,00 852.100,00

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

Prihodki od drugih posebnih storitev -500,00 -500,00

Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -200,00 -2.200,00 -2.000,00 -4.400,00

SKUPAJ STROŠKI ZA IZRAČUN LASTNE CENE 45.550,00 261.600,00 533.050,00 840.200,00

183.050,001. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
12.700,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov

43.600,00 126.750,00

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

odpada: 

 

a) Neposredni stroški materiala  7.000,00

stroški pogonskega goriva 5.000,00

drugi stroški materiala 2.000,00

b) Neposredni stroški storitev 35.300,00

stroški sprejema in obdelave BIO odpadkov 26.300,00

stroški OS izvajalca (vdrţ., zavarov., teh. pregledi) 3.000,00

stroški pranja zabojnikov 5.000,00

stroški drugih storitev 1.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 19.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 5.500,00

a) Amortizacija OS izvajalca 5.500,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 7.200,00

a) Popravki vrednosti terjatev 2.600,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 4.600,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 6.900,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 5.000,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 2.550,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 88.450,00

Predčunska količina zbranih odpadkov v kg 470.000

Predčunska cena izvajanja storitve na kg 0,1882

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
42.300,00

Zap. 

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

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 sluţbe. 

 

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v nabavni vrednosti: 

Komunalnih odpadkov 741.938,87 € 741.938,87 €

BIO odpadkov 50.858,52 € 50.858,52 €

SKUPAJ: 792.797,39 € 792.797,39 €

Storitev javne službe 

zbiranja 

Preteklo obračunsko 

obdobje

Prihodnje obračunsko 

obdobje

 
 

Načrtujemo, da bo obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v prihodnjem obračunskem 

obdobju enak obsegu poslovno potrebnih osnovnih sredstev v preteklem obračunskem 

obdobju. 

 

 

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

prihodnje obračunsko obdobje 

 

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

trţne 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 deleţ (proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih 

sluţb in trţnih 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 sluţbe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov razdelilo 23,58 % splošnih stroškov in prihodkov, od tega na storitev 

zbiranja komunalnih odpadkov 21,68 % in na storitev zbiranja bioloških odpakov 1,90 %. 
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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 sluţbe. 

 

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

storitev v letu 2014 ustvarilo za 18.394,79 EUR prihodkov in sicer: 

 prihodkov od prodaje odpadkov v znesku 7.817,80 EUR, 

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

227,50 EUR, 

 odškodnin zavarovalnic v znesku 6.635,79 EUR, 

 vračilo trošarine pri pogonskem gorivu v znesku 3.229,25 EUR in 

 sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje RS v znesku 484,45 EUR. 

 

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

posebnih storitev ustvarilo za 249,50 EUR prihodkov iz naslova vračila trošarin pogonskega 

goriva.  

 

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

obračunsko obdobje 

 

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

pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 

posamezne javne sluţbe. 

 

Komunalnih odpadkov 14.782,67 € 29.000,00 €

BIO odpadkov 2.542,93 € 2.550,00 €

SKUPAJ: 17.325,60 € 31.550,00 €

Storitev javne službe 

zbiranja 

Donos vpreteklem 

obračunskem obdobju

Donos v prihodnjem 

obračunske obdobju

 
 

Donos v preteklem obračunskem obdobju je vračunan donos v obračunsko ceno preteklega 

obdobja, donos v prihodnjem obračunskem obdobju pa je vračunan donos v predračunsko 

ceno tekočega obdobja. 

 

5.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne sluţbe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

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

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

opravljenih na posamezni javni sluţbi, o številu ur splošnih sluţb, ki v določenem razmerju 
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pokrivajo posamezne javne sluţbe in povprečnega števila ur enega zaposlenega v celotnem 

obdobju. 

 

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur: 

Komunalnih odpadkov 22,48 22,50

BIO odpadkov 1,04 1,50

SKUPAJ: 23,52 24,00

Javna služba zbiranja
Preteklo obračunsko 

obdobje

Prihodnje obračunsko 

obdobje

 
 

 

5.15 Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleţu, 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 sluţbe 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 sluţbe zbiranja 

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

javne sluţbe: 

 

Preteklo leto 30.817,80 100,00% 3.646,92 100,00%

Prihodnje leto 23.349,92 100,00% 1.874,87 100,00%

Občina Litija
Obračunsko 

obdobje
Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike

Občina Šmartno pri Litiji

Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike

 
 

 

5.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 

sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 

Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne sluţbe je razmerje med dejansko 

izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne sluţbe in največjo projektirano zmogljivostjo 

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

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

storitev javne sluţbe ob upoštevanju razpoloţljive tehnike in veljavnih standardov. 

Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne sluţbe določa, v kakšnem obsegu so 

zmogljivosti infrastrukture javne sluţbe dejansko uporabljene.  

 

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture javne sluţbe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov je 100 %.  
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5.17 Izračun predračunske cene storitev javne sluţbe 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 23.349,92 1.874,87

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 230,00 50,00

23.579,92 1.924,87

Prihodki od uporabe pretovorne postaje -1.500,00

STROŠKI - PRIHODKI: 23.579,92 1.924,87

Obračunska količina zbranih odpadkov  v kg 3.517.500 963.000

Obračunska cena javne infrastrukture na kg 0,0067 0,0020

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

 
 

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 sluţbe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov 

 

Predračunska lastna cena  storitev javne sluţbe 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 

omreţnine ali cene javne infrastrukture. 

 

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

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

opravljenih storitev. 
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Stroški opravljanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov, brez stroškov opravljanja 

storitev zbiranja bioloških odpadkov: 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 183.050,00 21,79% 0,0409

2. Neposredni stroški dela 414.000,00 49,27% 0,0924

3. Drugi neposredni stroški 74.800,00 8,90% 0,0167

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

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 52.250,00 6,22% 0,0117

6. Splošni upravni stroški 73.000,00 8,69% 0,0163

7. Obresti financiranja 0,00% 0,0000

8. Neposredni stroški prodaje 18.000,00 2,14% 0,0040

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

10. Donos 37.000,00 4,40% 0,0083

SKUPAJ STROŠKI: 852.100,00 101,42% 0,1902

Prihodki od posebnih storitev:

1. Prihodki od prodaje odpadkov -7.000,00 -0,83% -0,001562

2. Prihodki od drugih posebnih storitev -500,00 -0,06% -0,000112

3. Prihodki - vračilo trošarin od pogonskega goriva -4.400,00 -0,52% -0,000982

STROŠKI - PRIHODKI 840.200,00 100,00% 0,1875

Predračunska količina zbranih odpadkov v kg 4.480.500

Predračunska cena izvajanja storitve na kg 0,1875

Strošek 

EUR/kg

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 

 

Stroški storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada: 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 42.300,00 47,82% 0,0900

2. Neposredni stroški dela 19.000,00 21,48% 0,0404

3. Drugi neposredni stroški 5.500,00 6,22% 0,0117

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

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 7.200,00 8,14% 0,0153

6. Splošni upravni stroški 6.900,00 7,80% 0,0147

7. Obresti financiranja 0,00% 0,0000

8. Neposredni stroški prodaje 5.000,00 5,65% 0,0106

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

10. Donos 2.550,00 2,88% 0,0054

SKUPAJ STROŠKI: 88.450,00 100,00% 0,1882

Predračunska količina zbranih odpadkov 470.000 kg

Predračunska cena izvajanja storitve za leto 2016 0,1882 EUR/kg

Strošek 

EUR/kg

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR
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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 

moţni deleţ 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 

(reţijskih) 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 ţe na podlagi nalogov za fakturiranje 

knjiţijo 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. 

 

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.) knjiţiti na tisto dejavnost in tisto občino, na katero se nanašajo. Vsi taki stroški 

se razporejajo na posamezna stroškovna mesta ţe ob knjiţenju na konte razreda 4 in 7 in 

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

dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče 

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

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

na posamezne dejavnosti in občine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

5.19 Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne sluţbe 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 0,0067 € 0,0073 € 0,0067 € 0,0073 € 0,00%

Storitev zbiranja KO 0,1816 € 0,1989 € 0,1875 € 0,2053 € 3,25%

Storitev zbiranja BIO 0,1948 € 0,2133 € 0,1882 € 0,2061 € -3,39%

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 0,0037 € 0,0041 € 0,0020 € 0,0020 € -45,95%

Storitev zbiranja KO 0,1816 € 0,1989 € 0,1875 € 0,2053 € 3,25%

Storitev zbiranja BIO 0,1948 € 0,2133 € 0,1882 € 0,2061 € -3,39%

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena Odstotek 

povišanja

Predračunska cena

 
 

 

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

posledica manjših količin zbranih komunalnih odpadkov in enakih fiksnih stroškov na kg 

storitve.  

 

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

posledica večjih količin zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada in enakih fiksnih stroškov na kg storitve. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

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

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 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. 

Ugotovljeno razliko, v kolikor ta ne presega 10 % od potrjene cene, se mora upoštevati pri 

izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če ugotovljena razlika presega 10 % 

potrjene (predračunske) cene, mora izvajalec poslati elaborat pristojnemu organu, ta pa mora 

začeti postopek potrjevanja. 

 

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

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

2016. Za leto 2014 je bilo ugotovljeno, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno ne 

presega 10 % od potrjene cene, zato je bila razlika upoštevana pri izračunu predračunske cene 

za leto 2015.  

 

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 sluţbe ravnanja s komunalnimi 

odpadki Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2016 in sicer:  

 

1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,0067 EUR/kg brez 

DDV za Občino Litija; 

2. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,0020 EUR/kg brez 

DDV za Občino Šmartno pri Litiji; 

3. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,1875 EUR/kg brez DDV in 

4. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,1882 EUR/kg brez DDV. 

 

Porazdelitev količine opravljenih storitev javne sluţbe 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.    

 

Porazdelitev količine opravljenih storitev javne sluţbe 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 
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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. 

 

 

Pripravila:  

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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