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UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE 
ELABORATA 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) v drugi točki tretjega odstavka 149. člena določa, da Vlada 
RS podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, 
vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. Skladno z 
zakonom je Vlada RS izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v nadaljevanju 
Uredba), ki je osnova za izdelavo elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javne službe) na območju občine 
Pivka. 

V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe ceno storitve posamezne javne službe varstva okolja za 
območje občine predlaga izvajalec posamezne javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloži pristojnemu občinskemu 
organu v potrditev. 

Posamezni uporabljeni izrazi imajo, skladno z 2. členom Uredbe, naslednji pomen: 

- izvajalec javne službe je izvajalec, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, 
ali z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, izvaja javne službe iz 1. člena Uredbe (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec), 

- storitev javne službe je storitev, ki jo pri opravljanju javne službe iz prvega odstavka 1. člena 
Uredbe opravlja izvajalec v skladu z zakoni, ki urejajo gospodarske javne službe, javno-zasebno 
partnerstvo in varstvo okolja, 

- javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki so zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

- cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki, 

- predračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) 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 
prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture, 

- obračunska lastna cena storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) 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, 

- potrjena cena storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je sestavljena iz 
omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne 
službe in jo potrdi pristojni organ občine, 
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- zaračunana cena storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: zaračunana cena) je potrjena 
cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev iz 1. člena Uredbe plača uporabnik, 

- poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe, 

- posamezne izvirne vrste stroškov (stroški materiala, stroški storitev v ožjem pomenu, stroški 
amortizacije in stroški dela) so vrste stroškov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, 

- neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, splošni (posredni) 
proizvajalni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški in splošni upravni stroški so 
stroški v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne 
sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 
neposredno opravljanje posamezne javne službe, 

- 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 normalni 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. 

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 v 
letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev. 

 

 

OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA 

Elaborat mora skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe vsebovati: 

1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje, 

2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje, 

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

4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 

5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 

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

8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
9. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje, 
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje, 
14. število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje, 
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture, 
16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko 
obdobje, 

18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in 
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32. 

 

 

ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA 

Zavezanec za izdelavo elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je izvajalec obveznih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ali ponudnik storitve v postopku izbire 
izvajalca javne službe. 
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Občina Pivka je z odločbo št. 35402-1/2013 z dne 28.11.2013 za izvajanje storitev javnih služb, za 
katere Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev, izbrala podjetje Publikus d.o.o. in sicer 
za: 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

Podjetje Publikus javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki zagotavlja skupaj s podizvajalcema in 
sicer s podjetjem Ekogor d.o.o., ki izvaja javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
ter podjetjem Jeko, d.o.o., ki izvaja javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov. 

V nadaljevanju je v skladu z Uredbo izdelan elaborat za izvajanje obvezne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

 

IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI ELABORATA 

Podjetje Publikus je pripravilo predlog nove cene storitve javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki temelji na naslednjih izhodiščih: 

- osnova za pripravo kalkulacije je načrt poslovanja za leto 2019, 
- glede na tako veliko razliko v vrednosti storitev med sedaj veljavnimi cenami in novimi cenami, 

ter vrednostjo, smo sprejeli odločitev, da bomo spremembo cen uveljavljali postopoma, 
- kot preteklo obračunsko obdobje se obravnava leto 2018, kot prihodnje obračunsko obdobje 

pa leto 2019, 
- cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz: 

o cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške javne infrastrukture potrebne za 
izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 

o cene opravljanja storitve javne službe, ki se zaračunava na kilogram zbranih določenih 
vrst komunalnih odpadkov. 
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NAČIN IZVAJANJA GJS ZBIRANJE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI PIVKA 

Javna služba obsega storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki 
prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer na naslednji način: 

- mešani komunalni odpadki: 
o zabojniki se praznijo na 14 dni (26× letno), 

- ločeno zbrana odpadna embalaža: 
o zabojniki se praznijo na 14 dni (26× letno), 

- ločene frakcije določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov: 
o zbiranje v Zbirnem centru Pivka (odprt 40 ur na teden) 
o zbiranje papirne in kartonske embalaže ter embalaže iz lepenke, plastične, kovinske in 

steklene embalaže na ekoloških otokih (35 lokacij), 
o ločeno zbiranje rabljenih oblačil in tekstila na ekoloških otokih (3 lokacije), 
o ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme, malih gospodinjskih 

aparatov, baterij na ekoloških otokih (3 lokacije), 
o zbiranje odpadnega jedilnega olja na ekoloških otokih (5 lokacij), 
o zbiranje kosovnih odpadkov 2× letno po sistemu na klic, 
o zbiranje nevarnih odpadkov 2× letno z akcijo na terenu s premično zbiralnico, 
o pranje zabojnikov v skladu s programom (2× letno zabojnik za biološko razgradljive 

kuhinjske odpadke, 1× letno zabojnik za mešane komunalne odpadke) in dodatno 1× 
letno pranje zabojnika za zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, 

- biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad - zabojniki se praznijo v zimskem 
času na 14 dni in v poletnem času tedensko (39× letno). 
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PREDLAGANE CENE ZA UPORABNIKE GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

OBČINI PIVKA 

Predmet tega elaborata je predlog cen storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov. Glede na to, da Publikus zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo nadaljnje 
ravnanje zagotavlja skupaj s podizvajalci, so v nadaljevanju predlagane cene za vse storitve ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Z elaboratom se predlaga, da bo zaračunana cena enaka potrjeni. 

Predlagane cene so: 

1. Predlagana cena storitev zbiranja komunalnih odpadkov je 0,2091 EUR/kg, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0036 EUR/kg, 
- cena storitve javne službe je 0,2055 EUR/kg. 

2. Predlagana cena storitev zbiranja in obdelave bioloških odpadkov je 0,3032 EUR/kg, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg, 
- cena storitve javne službe je 0,3032 EUR/kg. 

3. Predlagana cena storitev obdelave komunalnih odpadkov je 0,1010 EUR/kg, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0005 EUR/kg, 
- cena storitve javne službe je 0,1005 EUR/kg. 

4. Predlagana cena odlaganja komunalnih odpadkov je 0,0608 EUR/kg, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0402 EUR/kg, 
- cena storitve javne službe je 0,0206 EUR/kg. 

 

Predlagane cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so 
enake cenam, ki sta jih predlagala podizvajalca, podjetji Ekogor in Jeko. Med stroške izvajanja 
omenjenih storitev bodo tako upoštevani samo stroški, ki jih bo podjetje Publikus imelo na podlagi 
zaračunanih storitev s strani podizvajalcev. 

Količina odloženih odpadkov, ki jih podjetje Jeko zaračunava podjetju Publikus, je v višini 30 % od 
prevzete količine komunalnih odpadkov v predelavo. 

Ker gre za prvo oblikovanje cen po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/2012 z dopolnitvami) v 
nadaljevanju MEDO, so v nadaljevanju za preteklo obdobje podani le obračunski podatki. 
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ELEMENTI ELABORATA V SKLADU Z 9. ČLENOM 
UREDBE 

1. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV 
JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v 
preteklem obračunskem obdobju. Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski 
količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju. 

 

VRSTA JAVNE SLUŽBE 
OBRAČUNSKA KOLIČINA 

za preteklo obdobje 

Zbiranje komunalnih odpadkov 1.817.196 kg 

Zbiranje biološko in obdelava razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

320.290 kg 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 725.260 kg 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov 

217.578 kg 

Tabela 1: Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (v kg) 

2. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 
JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v 
preteklem obračunskem obdobju. Obračunski stroški opravljenih storitev je podatek o realiziranih 
stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju. 

V obračunski kalkulaciji cene storitev zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov niso upoštevani 
neupravičeni stroški in odhodki, ki se nanašajo na stroške reprezentance, donacije in druge stroške za 
neposlovni namen. 
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VRSTA JAVNE SLUŽBE 
OBRAČUNSKI STROŠKI 
IZVAJANJA za preteklo 

obračunsko obdobje 2018 

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 427.227,98 EUR 

ZBIRANJE in OBDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV 115.629,08 EUR 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 73.251,26 EUR 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov 

13.228,74 EUR 

Tabela 2: Obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje 

3. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD 
POTRJENE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO 
OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Ker gre za prvo oblikovanje cen po Uredbi, primerjava predračunske, obračunske in potrjene cene za 
preteklo obračunsko obdobje ni možna. 

Cene storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so v 
veljavi od konca leta 2009 in so torej nespremenjene že 10 let.  

V letu 2013 je Občina Pivka objavila javno naročilo za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Pivka. Na podlagi merila za izbor 
najugodnejšega vlagatelja (najnižja skupna ponudbena cena) je bilo izbrano podjetje Publikus. Glede na 
izbrano ponudbo bi se morala cena storitve v letu 2014 povišati za 11,52 odstotkov. Zaradi tedanjega 
splošnega gospodarskega položaja in vsesplošne krize, se je podjetje na podlagi pogovorov z županom 
in strokovnimi službami občine prilagodilo razmeram in se zavezalo da, kljub uspešnemu izboru na 
javnem razpisu, izkazanih stroškov ne bo uveljavljalo s povišanjem cen. 

Občinski svet Občine Pivka je na seji dne 20.3.2014 sprejel sklep s katerim je potrdil Elaborat o 
oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja z odpadki (št. elaborata: 42-AAS-05/2014), ki ga je 
izdelalo podjetje Publikus. Prav tako je občinski svet s sklepom ugotovil, da cena storitve za uporabnika 
ostane nespremenjena. 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je ob koncu leta 2017 objavil statistične podatke o stanju v 
državi. Na SURS-u so med drugim ugotovili, da se je BDP glede na leto 2016 realno povečal za 5,0 
odstotkov. Ob tem so dodali, da je Slovenija predkrizno raven dosegla že v drugem četrtletju leta 2017 
– obdobje okrevanja v slovenskem gospodarstvu je bilo s tem končano. Prav tako so v objavi poudarili, 
da so v letu 2017 zaznali rast povprečne mesečne bruto plače; v prvih 9 mesecih je bila za nekaj več kot 
dva odstotka višja kot v enakem obdobju prejšnjega leta in to v obeh sektorjih, javnem (2,6 %) in 
zasebnem (2,4 %). Tudi rast razpoložljivega dohodka gospodinjstev se je v prvi polovici 2017 še 
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nekoliko okrepila in v primerjavi s prvo polovico 2016 je bil razpoložljiv dohodek višji za 4,7 odstotka. 
BDP se je lani po prvi oceni državnega statističnega urada realno zvišal za 4,5 odstotka. Končna 
potrošnja raste že od leta 2014, najbolj se je povečala v letu 2016, kar za 3,6 odstotka. V naslednjih dveh 
letih se je povečevala zmerneje: v letu 2017 se je povečala povprečno za 1,5 odstotka, v letu 2018 pa za 
2 odstotka. 

Občuten napredek na področju gospodarskega razvoja in izboljšane blaginje prebivalstva ter zaradi 
zmanjšanega obsega komercialnih poslov, predvsem pa zaradi povečanih stroškov opravljanja storitev 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (višje cene goriv in energije, 
višja minimalna plača) predlagamo nov elaborat.  

Ker se zavedamo, da bi nove cene storitev gospodarskih javnih služb predstavljale zelo veliko 
obremenitev za občane, smo se odločili za postopno uveljavitev. 

Tako smo v elaboratu prikazali načrtovane stroške za leto 2019 (dejanski predračunski stroški), ter 
zmanjšane stroške zaradi postopnih nadaljnjih korekcij (upoštevani predračunski stroški). Tako smo v 
izračunu izločili vso amortizacijo naših osnovnih sredstev in v tej fazi smo se odpovedali celotnemu 
donosu, ki ga dovoljuje MEDO. 

V naslednji fazi,  v začetku leta 2020, bomo morali izvesti potrebno prilagoditev cen glede na načrtovane 
stroške za leto 2020 in uskladiti odstopanja. 

Cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov bodo ostale nespremenjene najmanj do potrditve novih 
cen v občinah, kjer ima podjetje Ekogor podeljeno koncesijo za obdelavo odpadkov. 

4. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE SLUŽBE Z OBRAČUNSKIMI 
CENAMI STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 28. člena Uredbe dne 23.10.2015 objavilo seznam 
primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014. Novejših podatkov v času izdelave 
elaborata ministrstvo še ni objavilo. 

Primerljiva območja so določena glede na kriterij števila prebivalcev in gostote naseljenosti, ne 
upoštevajo pa standarda in značilnosti izvajanja gospodarske javne službe in ostalih posebnosti (npr. 
pogostosti odvozov posameznih vrst odpadkov, vključenosti posameznih storitev in njihovih stroškov 
v posamezno javno službo, reliefnih posebnosti občine, oddaljenosti objektov za obdelavo in predelavo 
odpadkov, oddaljenosti odlagališča, ipd.). 

Povprečne cene na primerljivih območjih so izračunane na podlagi poročanja cen storitev lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste 
občine, za katere so izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe 
varstva okolja. 

Določitev primerljivega območja za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
občini Pivka: 
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- število prebivalcev: od 3.501 do 15.000, 
- gostota prebivalcev: nad 5 do 10 preb./ha. 

ZBIRANJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

Povp. obračunska 
cena za 2014 za 

primerljivo območje 

Obračunska cena za 
leto 2018 - Publikus 

Cena za javno infrastrukturo 0,0084 0,0000 
Cena za storitev 0,1302 0,2319 

Obračunska cena SKUPAJ 0,1386 0,2319 

Tabela 3: Primerjava obračunskih cen javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v EUR/kg) 

 

ZBIRANJE IN OBDELAVA 
BIOLOŠKIH ODPADKOV 

Povp. obračunska 
cena za 2014 za 

primerljivo območje 

Obračunska cena za 
leto 2018 - Publikus 

Cena za javno infrastrukturo 0,0065 0,0000 
Cena za storitev 0,1252 0,3610 

Obračunska cena SKUPAJ 0,1317 0,3610 

Tabela 4: Primerjava obračunskih cen javne službe zbiranja bioloških odpadkov (v EUR/kg) 

 

OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

Povp. obračunska 
cena za 2014 za 

primerljivo območje 

Obračunska cena za 
leto 2018 - Publikus 

Cena za javno infrastrukturo 0,0141 0,0005 
Cena za storitev 0,0644 0,1005 

Obračunska cena SKUPAJ 0,0785 0,1010 

Tabela 5: Primerjava obračunskih cen javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v EUR/kg) 

 

ODLAGANJE OSTANKOV 
PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJE 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

Povp. obračunska 
cena za 2014 za 

primerljivo območje 

Obračunska cena za 
leto 2018 - Publikus 

Cena za javno infrastrukturo 0,0444 0,0402 
Cena za storitev 0,0716 0,0206 

Obračunska cena SKUPAJ 0,1160 0,0608 

Tabela 6: Primerjava obračunskih cen javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v 
EUR/kg) 
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5. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN JAVNE SLUŽBE S POTRJENIMI CENAMI 
STORITEV JAVNE SLUŽBE NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH 

Primerjava ni mogoča (pojasnilo v točki 3). 

6. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNE 
SLUŽBE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI 

Primerjava ni mogoča (pojasnilo v točki 3). 

7. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE JAVNE 
SLUŽBE, ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, S POMOČJO KAZALNIKOV 

Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi je prikazana v naslednji tabeli: 

Kazalnik Formula za izračun Opis 

Pospešena 
pokritost 
kratkoročnih 
obveznosti 

 Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva 
financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je 
vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg 
zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi 
likvidnejša sredstva. 

Gospodarnost 
poslovanja 

 Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi 
prihodki in povzročenimi odhodki iz 
poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, 
uspešnejše je poslovanje, seveda pod 
pogojem, izkazanega čistega dobička. V 
primeru negativnega rezultata iz poslovanja je 
vrednost kazalnika manjša od 1. 

Povprečna 
mesečna plača na 
zaposlenca 

 
Rezultat kazalnika prikazuje povprečno 
mesečno plačo zaposlenca. 

Tabela 7: Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi (vir: AJPES) 

Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz podatkov, ki jih 
objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Za potrebe 
primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje panoge javne službe zbiranja določenih vrst 
odpadkov šteje dejavnost 38.11 »Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«, za dejavnosti obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. 

=  
Kratkoročna sredstva − Zaloge

Kratkoročne obveznosti

=  
Prihodki iz poslovanja

Odhodki iz poslovanja

=  

Stroški plače

Št.  mesecev poslovanja

Povprečno št.  zaposlencev
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Najnovejši zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za poslovno leto 2018. 

Kazalnik 
Publikus 
(38.110) 

Povprečje 
panoge 
E 38.11 

Pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti 

0,30 1,41 

Gospodarnost poslovanja 1,06 1,01 

Povprečna mesečna plača na 
zaposlenca v EUR 

1.530,46 1.612,41 

Tabela 8: Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto 2018 (vir: AJPES) 

8. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 
ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za 
prihodnje obračunsko obdobje (leto 2019). 

 

VRSTA JAVNE SLUŽBE 
PREDRAČUNSKA KOLIČINA za 

prihodnje obdobje 

Zbiranje komunalnih odpadkov 1.830.000 kg 

Zbiranje in obdelava biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

320.000 kg 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 730.000 kg 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov 

219.000 kg 

Tabela 9: Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

9. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA 
PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Predračunski stroški izvajanja storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev za 
prihodnje obračunsko obdobje (leto 2019). 
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VRSTA JAVNE SLUŽBE 

DEJANSKI 
PREDRAČUNSKI 

STROŠKI IZVAJANJA 
za prihodnje 

obračunsko obdobje 

UPOŠTEVANI 
PREDRAČUNSKI 

STROŠKI IZVAJANJA 
za prihodnje 

obračunsko obdobje 

Zbiranje komunalnih odpadkov 434.862 EUR 388.532 EUR 

Zbiranje in obdelava biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

115.880 EUR 97.010 EUR 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 100.375 EUR 73.730 EUR 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov 

13.315 EUR 13.315 EUR 

Tabela 10: Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

10. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE 
STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO 
OBDOBJE 

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe (13. točka 2. člena Uredbe). 

Za izvajanje storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov podjetje 
Publikus uporablja naslednja osnovna sredstva: 

- zabojniki in vrečke za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, papirja in papirne embalaže, 
mešane embalaže, steklene embalaže in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, 

- zabojniki/zvonovi za zbiranje papirja in papirne embalaže, plastične embalaže in steklene 
embalaže na ekoloških otokih, 

- vozila za zbiranje posameznih vrst odpadkov, 
- oprema za sprejem in tehtanje odpadkov, 
- oprema za sortiranje ločeno zbranih kosovnih in drugih odpadkov, 
- delovni stroji in naprave za manipulacijo odpadkov, 
- manipulativne površine za prekladanje in skladiščenje odpadkov, 
- vozila in oprema za prevoz odpadkov od prekladalnega mesta do mesta predelave in/ali 

končnega odstranjevanja, 
- oprema in objekti za odlaganje ostanka po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, 
- oprema in objekti za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, 
- črpalka (premični interni servis za točenje goriva), 
- vozila v uporabi delovodje, 
- avtomehanična delavnica, 
- delovni in poslovni prostori, 
- druga osnovna sredstva. 
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11. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM 
UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Podjetje Publikus poleg gospodarske javne službe zbiranja odpadkov opravlja tudi tržno dejavnost, zato 
je skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 35 dolžno izkazati ločene računovodske izkaze 
za vsako izmed navedenih dejavnosti. Publikus za opravljanje tržne dejavnosti ne uporablja javne 
infrastrukture. 

Podjetje evidentira stroške, odhodke in prihodke ločeno glede na vrsto dejavnosti ter stroškovna mesta. 
Večji del stroškovnih mest pripada neposredno posameznim dejavnostim, del stroškovnih mest pa je 
posrednih in splošnih. 

Večji del stroškov, odhodkov in prihodkov se za posamezno dejavnost ugotavlja in razporeja 
neposredno na izvoru. Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost in 
razdelitev med občine Kamnik, Komenda, Postojna in Pivka je izvedena v skladu s sodili iz Pravilnika 
o sodilih za razporeditev prihodkov, stroškov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih 
poslovno izidnih in stroškovnih mestih, kateri je veljaven v času izdelave tega dokumenta. 

12. PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH 
STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca 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. 

Prihodki posebnih storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustvari na podlagi opravljanja 
posebnih storitev, prednostno znižujejo stroške zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov. 

Stroške zbiranja komunalnih odpadkov znižujejo prihodki iz naslova prodaje zbranih surovin (papirja 
in kartona, stekla in kovin pretežno izločenih pri razgradnji kosovnih odpadkov) in v letu 2018 znašajo 
5.791,63 EUR. Za prihodnje obračunsko obdobje se pri prodaji zbranih surovin večjih sprememb ne 
načrtuje. 

Ostalih posebnih storitev na podlagi določil 11. člena Uredbe podjetje Publikus ne opravlja. 

13. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA 
PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno z 
2. členom Uredbe ne sme presegati 5 % od vrednosti potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne 
službe. 

Za leto 2018 je vračunan v višini 19.945,21 EUR. Za prihodnje obračunsko obdobje donos v elaboratu 
ni upoštevan. 
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14. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA 
PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 

V preteklem obračunskem obdobju je bilo na področju izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v povprečju zaposlenih 10 ljudi brez upoštevanja dela 
režije. V prihodnjem obdobju je predvideno podobno število. 

15. VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN NJEN DELEŽ, KI 
SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

Vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti zbiranja komunalnih 
odpadkov, je določena z višino predračunske amortizacije za infrastrukturo in znaša 6.542,04 
EUR/leto. Na uporabnike storitev javne službe se prenese celotni znesek, torej 100 %. 

Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada  izvajalec uporablja 
lastna osnovna sredstva in lastno infrastrukturo. Najemnine, ki bi se prenesle na uporabnike, tako niso 
predvidene. 

16. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE 
NAMENJENA IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE IN STOPNJA IZKORIŠČENOSTI 
JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA ZA IZVAJANJE 
POSEBNIH STORITEV 

Izvajalec na območju občine ne izvaja posebnih storitev. Celotna javna infrastruktura je namenjena 
izvajanju javne službe. Stopnja izkoriščenosti znaša 100 %. 

17. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA 
PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE IN IZRAČUN PREDRAČUNSKE 
CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO 
OBDOBJE 

Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane količine opravljenih 
storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in je 
oblikovana na kg opravljene storitve. 

V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki so vključeni le 
stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe. 

Prav tako so v kalkulaciji upoštevani prihodki, ki znižujejo lastno ceno in se nanašajo na prihodke iz 
naslova prodaje zbranih surovin. 

V skladu z 10. odstavkom 22. člena MEDO, smo v nadaljevanju ločeno prikazali le tiste stroške, ki 
presegajo deset odstotkov skupine stroškov. 
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I. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

SKUPINA STROŠKOV STROŠKI (EUR) 

Amortizacija javne infrastrukture 6.542,04 
Vzdrževanje javne infrastrukture 0,00 

Najem javne infrastrukture 0,00 

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 6.542,04 
  

KOLIČINA ODPADKOV v kg 1.830.000 

  

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE – ZBIRANJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV v EUR/kg 

0,0036 

  

Tabela 11: Izračun cene javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 

 

SKUPINA STROŠKOV DEJANSKI 
STROŠKI (EUR) 

UPOŠTEVANI 
STROŠKI (EUR) 

Stroški materiala, od tega: 58.760,00 58.760,00 
gorivo 29.594,10 29.594,10 
potrošni material za vozni park 10.293,60 10.293,60 

Stroški storitev, od tega: 34.580,00 34.580,00 

najemnina skladiščnih prostorov 9.423,19 9.423,19 
Strošek dela 210.590,00 210.590,00 

Amortizacija 29.170,00 0,00 

Drugi stroški, od tega: 17.330,00 17.330,00 

koncesijska dajatev 17.330,00 17.330,00 
Splošni stroški 60.300,00 60.300,00 

Finančni odhodki 340,00 340,00 

Drugi poslovni odhodki 90,00 90,00 

Donos 17.160,00 0,00 

POSEBNE STORITVE -6.000,00 -6.000,00 

SKUPAJ STROŠKI STORITVE 422.320,00 375.990,00 

   

KOLIČINA ODPADKOV v kg 1.830.000 1.830.000 

   

CENA STORITVE – ZBIRANJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV v EUR/kg 

0,2308 0,2055 

   

Tabela 12: Izračun cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov 
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II. ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV 

SKUPINA STROŠKOV DEJANSKI 
STROŠKI (EUR) 

UPOŠTEVANI 
STROŠKI (EUR) 

Stroški materiala, od tega: 9.740,00 9.740,00 
gorivo 4.905,90 4.905,90 
potrošni material za vozni park 1.706,40 1.706,40 

Stroški storitev, od tega: 50.620,00 39.420,00 

končna oskrba bio odpadkov 38.400,00 27.200,00 
Strošek dela 34.910,00 34.910,00 

Amortizacija 4.830,00 0,00 

Drugi stroški, od tega: 2.870,00 2.870,00 

koncesijska dajatev 2.870,00 2.870,00 
Splošni stroški 10.000,00 10.000,00 

Finančni odhodki 60,00 60,00 

Drugi poslovni odhodki 10,00 10,00 

Donos 2.840,00 0,00 

POSEBNE STORITVE  0,00  0,00 
SKUPAJ STROŠKI STORITVE 115.880,00 97.010,00 

   

KOLIČINA ODPADKOV v kg 320.000 320.000 

   

CENA STORITVE – ZBIRANJE IN OBDELAVA 
BIOLOŠKIH ODPADKOV v EUR/kg 

0,3621 0,3032 

   

Tabela 13: Izračun cene storitve zbiranja in obdelave bioloških odpadkov 
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III. OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

SKUPINA STROŠKOV STROŠKI (EUR) 

Amortizacija javne infrastrukture 365,00 
Vzdrževanje javne infrastrukture 0,00 

Najem javne infrastrukture 0,00 

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 365,00 
  

KOLIČINA ODPADKOV v kg 730.000 

  

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE – OBDELAVA KOMUNALNIH 
ODPADKOV v EUR/kg 

0,0005 

  

Tabela 14: Izračun cene javne infrastrukture obdelave mešanih komunalnih odpadkov 

 

SKUPINA STROŠKOV STROŠKI (EUR) 

Stroški materiala 0,00 
Stroški storitev, od tega: 73.365,00 

obdelava komunalnih odpadkov 73.365,00 
Strošek dela 0,00 

Amortizacija 0,00 

Drugi stroški 0,00 

Splošni stroški 0,00 

Finančni odhodki 0,00 

Drugi poslovni odhodki 0,00 

Donos 0,00 

POSEBNE STORITVE 0,00 

SKUPAJ STROŠKI STORITVE 73.365,00 

  

KOLIČINA ODPADKOV v kg 730.000 

  

CENA STORITVE – OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV v 
EUR/kg 

0,1005 

Tabela 15: Izračun cene storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov 
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IV. ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

SKUPINA STROŠKOV STROŠKI (EUR) 

Amortizacija javne infrastrukture 8.803,80 
Vzdrževanje javne infrastrukture 0,00 

Najem javne infrastrukture 0,00 

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 8.803,80 

  

KOLIČINA ODPADKOV v kg 219.000 

  

CENA JAVNE INFRASTRUKTURE – ODLAGANJE KOMUNALNIH 
ODPADKOV v EUR/kg 

0,0402 

  

Tabela 16: Izračun cene javne infrastrukture odlaganja mešanih komunalnih odpadkov 

 

SKUPINA STROŠKOV STROŠKI (EUR) 

Stroški materiala 0,00 
Stroški storitev, od tega: 4.511,40 

odlaganje komunalnih odpadkov 4.511,40 
Strošek dela 0,00 

Amortizacija 0,00 

Drugi stroški 0,00 

Splošni stroški 0,00 

Finančni odhodki 0,00 

Drugi poslovni odhodki 0,00 

Donos 0,00 

POSEBNE STORITVE  0,00 

SKUPAJ STROŠKI STORITVE 4.511,40 

  

KOLIČINA ODPADKOV v kg 219.000 

  

CENA STORITVE – ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV v 
EUR/kg 

0,0206 

Tabela 17: Izračun cene storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov 
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18. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO 
DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH 

Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi in na podlagi sprejetega Pravilnika o sodilih za 
razporeditev prihodkov, stroškov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih poslovno 
izidnih in stroškovnih mestih podjetje Publikus za razporejanje stroškov in odhodkov uporablja sodila. 
Za prihodke se sodila uporabljajo izjemoma saj so ti praktično neposredno pripisani posamezni 
dejavnosti. V primeru, ko prihodkov morebiti ni moč neposredno pripisati določeni dejavnosti (drugi 
poslovni ali finančni prihodki), se za njihovo razporeditev uporabljajo ista, vendar smiselno izbrana 
sodila, kot se uporabljajo za razporejanje stroškov in odhodkov. 

Stroški se razporedijo na: 

- neposredna stroškovna mesta (stroški, ki so vezani na opravljanje gospodarske javne službe: 
stroški dela, materiala, energije, stroški osnovnih sredstev, ...) in 

- posredna stroškovna mesta, ki imajo splošni značaj režije. Sem poleg tipične režije (uprava, 
nabava) sodijo tudi stroški službe vzdrževanja (vzdrževanje osnovnih sredstev). 

Sodila, ki jih podjetje Publikus uporablja pri razporejanju stroškov in odhodkov iz posrednih 
stroškovnih mest na posamezno dejavnost in neposredno stroškovno mesto, so: 

1. Število prevoženih kilometrov. Sodilo temelji na podatkih pridobljenih iz lastnih evidenc za 
vozila, ki izvajajo javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sodilo se 
uporablja za razporejanje stroškov, ki so posredno ali neposredno nastali pri izvajanju službe 
in za njihovo delitev ni primernejšega sodila. 

2. Število opravljenih ur zaposlenih - porabljen čas. Sodilo temelji na podatkih pridobljenih iz 
delovnih nalogov o porabljenem času voznikov in komunalnih delavcev (delovne ure) in vozil 
(strojne ure). Sodilo se uporablja pri razporejanju vseh tistih stroškov in odhodkov, ki so po 
svoji naravi odvisni od porabljenega časa ali pa za njihovo delitev ni primernejšega sodila. 

3. Število opravljenih ur vzdrževanja osnovnih sredstev. Sodilo temelji na podatkih pridobljenih 
iz delovnih nalogov službe vzdrževanja. Na podlagi tega sodila se neposrednim stroškovnim 
mestom pripiše del stroškov v odvisnosti od časa porabljenega za določeno dejavnost oz. 
stroškovno mesto. 

Za ostale stroške Publikus uporablja ustrezna sodila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, 
po podobnem principu. 

19. DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA 
STANDARDA ŠT. 32 

Druga razkritja na podlagi SRS 32 (2016) v Uredbi niso podrobno opisana. Pojasnjena so v letnem 
poročilu podjetja. 
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POVZETEK 

Podjetje Publikus je pripravilo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Pivka. Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in ga je potrebno skupaj z Elaboratom o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru 
za ravnanje z odpadki Mala Mežakla na Jesenicah podjetja Ekogor in Elaboratom o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe odlaganja komunalnih odpadkov podjetja Jeko predložiti pristojnemu 
občinskemu organu. 

 

Gradivo pripravil: 
Vodja operativne službe Direktor 

Gregor Kačičnik Ivan Hrženjak 

 


