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1. UVOD 

 
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je izvajalec gospodarskih javnih služb (GJS) v občini Sevnica in 
te so hkrati glavne dejavnosti podjetja:  

- oskrba s pitno vodo 
- ravnanje z odpadki 
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
- pogrebne in pokopališke storitve 
- javna snaga in urejanje javnih površin 
- vzdrževanje občinskih cest. 

Poleg glavnih dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela 
tržnega gospodarstva in so ustvarjene predvsem zaradi pridobivanja dobička v in zunaj podjetja:    

- oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode) 
- gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav 
- napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih 
- prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo 
- inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
- gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 
- proizvodnja električne energije 
- trgovanje z električno energijo 
- športna dejavnost (obratovanje športnih objektov) 
- dejavnost skupnih služb 
- javna dela. 

 

Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 36.000.   
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) (v nadaljevanju Uredba) določa natančna merila za 
oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno 
skupnost. Izvajalec javne službe v skladu z 9. čl. Uredbe pripravi elaborat o oblikovanju cene javne 
službe in ga v primeru spremembe cene predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
 
V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja - ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju občine Sevnica. Cene so skladno z Uredbo ločeno oblikovane za 
naslednje storitve: 

- zbiranje komunalnih odpadkov, 
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
- obdelava odpadkov.   

 
 

2. OPIS DEJAVNOSTI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 
Bistvo ravnanja z odpadki v današnjem času je zmanjševanje količin odloženih odpadkov na 
deponijah odpadkov in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje ter preprečevanje 
odlaganja nevarnih odpadkov v okolje. Te cilje se dosega z ločevanjem odpadkov na izvoru, saj se 
tako koristni odpadki povrnejo v proces reciklaže in predelave v nove proizvode oziroma v primerih 
nevarnih odpadkov v primerno uničenje. S tem se zmanjšuje stroške odlaganja odpadkov, varuje 
okolje, varčuje in varuje naravne vire ter v tovrstnih industrijah odpira nova delovna mesta. 
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Osnovna zakona na področju odpadkov sta zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/96 – 
ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07-ZP Načrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108709, 48/12 in 57/12) in Zakon o 
gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11). Na tej podlagi so  bili sprejeti podzakonski akti:  

- Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15 in 96/15)  
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/11, spr. 108/13 in 10/14) 
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 21/01) 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 

67/11 in 68/11, 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16) 
- Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur.l. RS, št. 70/08) 
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

(Ur.l. RS, št. 68/08 in 39/10) 
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS, št. 105/08) 
- Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. 

RS, št. 3/10, 64/12, 93/12 in 103/15) 
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l. RS, št. 63/09) 
- Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur.l. RS, št. 78/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št. 107/06, 100/10 

in 55/11) 
- Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur.l. 

RS, št. 119/06) 
Poleg zakonodaje področje ravnanja z odpadki urejajo različni Operativni programi. 
 
Občina Sevnica meri 272 km2 in predstavlja SZ del Posavske regije. Skupno število prebivalcev v občini 
Sevnica je 17 567. V letu 2015 se beleži vključenost 15.827 uporabnikov. Prebivalstvo je razporejeno 
po 11 krajevnih skupnostih: Blanca, Boštanj, Dolnje Brezovo, Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj, Primož, 
Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.  
Sicer so v storitev odvoza odpadkov vključeni praktično vsi prebivalci občine, razen izjem na osnovi 
sprejetega Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14 – UPB 2).  
 
Skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13) javno službo 
zbiranja, prevoza in obdelave komunalnih odpadkov na območju občine Sevnica opravlja Komunala 
d.o.o. Sevnica, javno službo odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov 
pa opravlja CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., Novo mesto.  Ravnanje z odpadki v občini 
Sevnica opredeljuje občinski Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 
33/14 – UPB 2). 
Ravnanje z odpadki se zagotavlja z enoto v kateri je zaposlenih 7 komunalnih delavcev za pobiranje 
odpadkov, 2 komunalna delavca sta zaposlena na Zbirnem centru za odpadke in 4 vozniki. Redno 
delo se opravlja od ponedeljka do petka v eni izmeni. Za odvoz komunalnih odpadkov se uporabljajo 
3 komunalna vozila z nadgradnjo volumna 14 m3, 18 m3, 19 m3 in tovorno vozilo za prevoz 
kontejnerjev volumna 5-12 m3. 
 
Javna služba ravnanja z odpadki obsega: 

- ločeno zbiranje in prevzemanje frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij na t.i. »ekoloških otokih«, 
- ločeno zbiranje in prevzemanje frakcij v Zbirnem centru za odpadke, 
- zbiranje bioloških odpadkov z individualnim odvozom iz strnjenih naselij in pokopališč, 
- odvoz zbranih odpadnih nagrobnih sveč iz pokopališč, 
- prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnem centru in preko naročilnic z individualnim 

odvozom skozi celo leto, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0659
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4118
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0135
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2586
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4119
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- zbiranje nevarnih odpadkov v Zbirnem centru za odpadke in organiziranje zbiralne akcije, 
- zbiranje preostanka mešanih komunalnih odpadkov iz individualnih posod pri uporabnikih in 

skupnih zabojnikov na območjih razpršene poselitve, 
- odvoz odpadkov iz čistilnih akcij in javnih površin. 

 
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se izvaja na območju celotne občine Sevnica. V ta namen je 
konec leta 2015 postavljenih 152 ekoloških otokov za zbiranje odpadne embalaže iz gospodinjstev. 
Ekološke otoke imajo tudi vse osnovne šole, vrtci in javni zavodi v občini.    
Na enem ekološkem otoku so običajno postavljeni po trije 1100 L zabojniki za ločeno zbiranje papirja, 
stekla in mešane drobne embalaže (pločevinke, plastenke, tetrapaki,…). Ekološki otoki so ustrezno 
urejeni. Odvoz poteka tedensko za papir in embalažo, steklo se odvaža enkrat mesečno. Vse frakcije 
se odvažajo na začasno skladiščenje na Zbirni center Sevnica. 
 
Poleg ekoloških otokov se ločene frakcije zbirajo tudi na Zbirnem centru za ravnanje z odpadki v 
Sevnici – tu se poleg zgoraj navedenih ločenih frakcij zbira tudi embalažni les, kosovne odpadke, trda 
plastika, bela tehnika, odpadna električna in elektronska oprema, kovine, nevarne odpadke, odpadna 
oblačila in tekstil, odpadne gume, stanovanjski gradbeni odpad. Vse frakcije iz gospodinjstev na 
zbirnem centru se prevzema brezplačno pod pogojem, da je uporabnik tudi plačnik komunalnih 
storitev ravnanja z odpadki. Odvoze iz zbirnega centra vršijo pooblaščeni zbiralci in prevzemniki. 
 
Biološke odpadke iz gospodinjstev in pokopališč se zbira na območju strnjenih naselij iz 1221 
individualnih posod. Občina je pretežno podeželskega tipa, zato je na preostalih območjih razpršena 
poselitev, ki omogoča kompostiranje bioloških odpadkov v lastnih kompostnikih. Biološke odpadke se 
odvaža tedensko v času od aprila do novembra, v zimski sezoni pa enkrat na 14 dni v kompostarno 
Kostak Krško.  
 
Odpadne nagrobne sveče se zbirajo na 19-ih pokopališčih po vseh krajevnih skupnostih občine. 
Zabojniki se praznijo vsak drug teden, v novembru pa so ti odvozi prilagojeno pogostejši. ONS se do 
prevzema skladiščijo na Zbirnem centru za odpadke v Sevnici. 
 
Kosovne odpadke lahko občani naročijo z naročilnico ali jih dostavljajo na Zbirni center za odpadke v 
Sevnici. Preko naročila je bilo je bilo v letu 2015 izvedenih 136 odvozov in s tem odpeljano 822 m3 

odpadnega materiala. 
 
Enkrat letno se v jesenskem času organizira akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki poteka s postanki v 
vseh krajevnih skupnostih občine. Lahko pa nevarne odpadke občani brezplačno oddajajo skozi celo 
leto tudi na Zbirnem centru za odpadke v Sevnici. 
 
Zbiranje in odvoz preostanka mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na 14 dni 
(individualni oz. skupni zabojniki na razpršenih poselitvenih območjih). Odpadki iz industrije, 
storitvenih dejavnosti in iz večstanovanjskih objektov se odvažajo tedensko.   
Od septembra 2007 se preostanek mešanih komunalnih odpadkov iz območja Občine Sevnica odlaga 
v regijskem odlagališču CeROD v Leskovcu pri Novem mestu.  
 
 

3. CENA STORITVE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI  

 

Z novo Uredbo za uveljavitev nove ali spremenjene cene ni več potrebna pridobitev pozitivnega 
strokovnega mnenja pristojnega ministrstva, temveč ceno storitve posamezne javne službe za 
območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev 
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javne službe. Potrdi jih pristojni občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o 
elaboratu in o skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati strokovna služba Občine. Po 
potrditvi cene posamezne javne službe s strani pristojnega občinskega organa Občina s cenikom 
določi zaračunano ceno posamezne javne službe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na 
svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
 
Cena, ki jo potrdi pristojen organ Občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe in je 
sestavljena iz: 

- omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter  
- cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe. 

 
Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne 
službe kot jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. Za namen 
oblikovanja cen javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se 
uporablja za opravljanje javnih služb ter maksimalen donos na vložena poslovna potrebna osnovna 
sredstva za izvajanje storitev javne službe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih služb 
upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za 
prihodnje obdobje. 
Elaborat mora poleg načrtovanih, predračunskih elementov za prihodnje obračunsko obdobje 
vsebovati tudi predračunske in obračunske količine opravljenih storitev, stroškov izvajanja javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje. Na osnovi teh izkazov je potrebno pojasnilo odmikov 
obračunske cene od potrjene cene javne službe za preteklo obračunsko obdobje (1.1.2015 do 
31.12.2015). 
Izvajalec javne službe v ta namen ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih 
storitev. Ugotovljena razlika se glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko 
obdobje.  
 
Omenjena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.  
 

 

3.1 Javna infrastruktura 
 

Cena javne infrastrukture skladno z 22. čl. Uredbe vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,  
- finančna jamstva in 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, 

povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe ravnanja z 
odpadki. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.    

 
Strošek javne infrastrukture se določi na letni ravni in se oblikuje na kg opravljene storitve ravnanja z 
odpadki in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Enota 
količine storitve je izražena v EUR/kg.  
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3.2 Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
 

Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in 
vključuje naslednje skupine stroškov: 

- neposredne stroške materiala in storitev, 
- neposredne stroške dela, 
- druge neposredne stroške, 
- posredne proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
- splošne stroške nabave, prodaje in uprave, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
- neposredne stroške prodaje, 
- druge poslovne odhodke in 
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od vrednosti 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. 
 
Enota količine storitve je izražena v EUR/kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na 
prostornino zabojnika in pogostost odvoza.      

 

 

4. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

                                                          

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev ravnanja z odpadki za preteklo 
obračunsko obdobje (l. 2015) 

 

Storitev Predračun 
2015 

Obračun  
2015 

Indeks  
obrač. 15/ 
predr. 15 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov    

- zbiranje komunalnih odpadkov – storitev 3.382.600 3.890.362 115,01 

- zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura 3.865.200 4.340.424 112,30 

- zbiranje bioloških odpadkov     820.000    874.980 106,70 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 2.851.516 2.852.400 100,03 

 
V letu 2015 je opaziti višje količine zbranih komunalnih odpadkov kot je bilo predvideno, zlasti gre za 
porast količin ločeno zbranih odpadkov, ki so poleg preostanka komunalnih odpadkov všteti v 
navedene količine. Količine ločeno zbranih frakcij se skozi leta višajo. V količini zbranih komunalnih 
odpadkov – storitev v gornji tabeli ni upoštevanih odpadkov, kjer se zbiranje izvaja po posebnih 
pogodbah in se poslovanje kot posebna storitev vodi ločeno. Teh odpadkov je po obračunskih 
podatkih 450.062 kg.  
Bioloških odpadkov je bilo v letu 2015 zbranih za 6,7% več kot je bilo predvideno, količine obdelanih 
mešanih komunalnih odpadkov so na ravni predvidenih za leto 2015.  
 
 
4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki za 

preteklo obračunsko obdobje  
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- Zbiranje komunalnih odpadkov – storitev   
 
                                                                                                                                                                      V EUR 

   Zbiranje komunalnih odpadkov - 2015 

  storitev PREDRAČUNSKA OBRAČUNSKA 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 536.506 574.475 

1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA 90.400 80.924 

a) Stroški materiala za vzdrževanja 17.000 22.604 

b) Stroški pogonskega goriva 58.000 47.072 

c)  Drugi stroški materiala 15.400 11.248 

2. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 110.319 133.920 

a) Prevoz odpadkov na CEROD 0 0 

b) Kosovni odvoz, nevarni odpadki 14.500 16.544 

c) Odvoz bioloških odpadkov, odvoz ZC 36.302 32.476 

č) Stroški odvoza odpadkov 28.154 17.250 

d) Stroški vzdrževanja vozil 16.500 11.597 

e) Najemnina za garažo, najemnina 6.828 11.650 

f) Drugi neposredni stroški storitev 8.035 44.403 

3.  NEPOSREDNI STROŠKI DELA 222.531 218.387 

4. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI -60.045 -36.841 

a) Drugi neposredni stroški -60.045 -36.841 

5. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 66.648 94.181 

a)  Amortizacija lastnih sredstev 37.763 50.707 

b)  Drugi posredni proizvajalni stroški 28.885 43.474 

   stroški dela 26.720 30.135 

  drugi posredni stroški 2.165 13.339 

6. SPLOŠNI STR. NAB., PROD., UPRAVE 105.453 97.268 

a)  Stroški materiala 4.630 3.394 

b)  Stroški storitev 32.240 28.256 

c) Stroški dela 61.812 56.126 

č) Amortizacija 3.576 3.528 

d) Drugi posredni stroški 3.195 5.964 

7. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 1.200 5.084 

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 

9. DONOS IZ 16. TOČKE 2. ČLENA UREDBE 0 0 

10. KOREKCIJA STROŠKOV IZ NASLOVA REZULTATA 0 -18.448 

        

II. KOLIČINE V KG 3.382.600 3.890.362 

       - gospodinjstva v kg 2.211.321 2.942.748 

       - gospodarstvo v kg 1.171.279 947.614 

        

III. CENA V EUR/kg 0,1586  0,1477  
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- Zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura 
 
   v EUR 

  Zbiranje komunalnih odpadkov – 2015 

  javna infrastruktura PREDRAČUNSKA OBRAČUNSKA 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 23.830 9.621 

1. 
Stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so 
javna infrastruktura 18.667 7.632 

2. Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 4.863 4.300 

3. 

Stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnino za 
služnost, škodo povezano z gradnjo, obnovo 
infrastrukture 0 0 

4. Odhodki financiranja pri financiranju GI 300 275 

5. Korekcija stroškov iz naslova rezultata 0 -2.586 

    
II. KOLIČINE V KG 3.865.200 4.340.424 

       - gospodinjstva v kg 2.211.321 2.942.748 

       - gospodarstvo v kg 1.171.279 947.614 

      - gospodarstvo pogodba 482.600 450.062 

        

III.  CENA V EUR/kg 0,0062 0,0022 
 

 

 

- Zbiranje bioloških odpadkov – storitev  
 
    v EUR 

   Zbiranje BIO odpadkov -  2015 

  storitev PREDRAČUNSKA OBRAČUNSKA 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 8.528 9.095 

1. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 8.528 9.095 

  Odvoz bioloških odpadkov, odvoz ZC 8.528 9.095 

        

II. KOLIČINE V KG 820.000 874.980 

       - gospodinjstva v kg 820.000 874.980 

       - gospodarstvo v kg     

        

III. CENA V EUR/kg 0,0104 0,0104 
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- Obdelava komunalnih odpadkov - storitev 
 

   Obdelava odpadkov -  2015 

  storitev PREDRAČUNSKA OBRAČUNSKA 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 101.555 103.010 

1. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 101.555 95.375 

a) Predpriprava odpadkov 84.594 81.535 

b) Pretovarjanje odpadkov 16.961 13.840 

c) Mehansko biološka obdelava odpadkov 0   

2.  KOREKCIJA STROŠKOV IZ NASLOVA REZULTATA   7.635 

        

II. KOLIČINE V KG 2.851.516 2.852.400 

       - gospodinjstva v kg 1.197.637 1.454.724 

       - gospodarstvo v kg 1.171.279 947.614 

      - gospodarstvo pogodba 482.600 450.062 

        

III.  CENA V EUR/kg 0,0356 0,0361 
 

 

 
4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev javne službe 

ravnanja z odpadki za preteklo obračunsko obdobje 
  
Cene komunalnih storitev ravnanja z odpadki so se s 01.06.2015 uskladile z določili Uredbe in 
izdelanim Elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica – ravnanje z 
odpadki, ki je bil sprejet na Občinskem svetu Občine Sevnica s sklepom št. 354-0034/2015, z dne 
21.05.2015. Predračunske, potrjene in obračunske cene storitve za leto 2015 so prikazane v spodnji 
tabeli:   
 

Storitev  Predračunska 
cena 2015  

 
 
 

v EUR 

Potrjena  
cena 2015  

(s porač. 
2014) 

 
v EUR 

Obračunska  
cena  

 
 
 

v EUR 

Odmik 
obračunska/ 

predračunska 
 
 

EUR/m3           v% 

Odmik 
obračunska/ 

potrjena 
 
 

EUR/m3           v% 

 1 2 3 4=3-1 5=4/1 6=3-2 7=6/2 

- zbiranje KO – storitev 0,1586 0,1604 0,1477 -0,0109 -6,87 -0,0127 -7,92 

- zbiranje KO – javna infrastruktura 0,0062 0,0034 0,0022 -0,0040 -64,52 -0,0012 -35,29 

- zbiranje bioloških odpadkov – storitev 0,0104 0,0104 0,0104 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

- obdelava KO – storitev 0,0356 0,0396 0,0361 0,0005 1,40 -0,0035 -8,84 

   KO – komunalni odpadki 

 
Uredba MEDO v 1. odst. 6. člena določa, da mora izvajalec javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje ugotoviti razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. 
  

Iz zgornje tabele, kjer so navedene primerjave med predračunskimi/potrjenimi/obračunskimi cenami 
je razvidno, da so odstopanja obračunskih cen znotraj 10%. Izjema je le storitev zbiranje KO-javna 
infrastruktura, kjer je odstopanje obračunske cene od potrjene cene kar 35,29%. Tolikšno odstopanje 
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od potrjene cene je zato, ker gre za bistveno odstopanje dejanskega stroška najemnine od prvotno 
načrtovanega za leto 2015 – predviden strošek za 2015 je bil 18.667 EUR, dejanski strošek po 
obračunu 2015 pa 7.632 EUR. Glede na to, da so skupni stroški na izvajanju te storitve v letu 2015 
skupno znašali 12.207 EUR in je najemnina za javno infrastrukturo glavni, prevladujoč strošek, vsako 
odstopanje vpliva na ceno. Najemnina je bila nižja, ker zabojniki za zbiranje odpadkov niso bili 
vključeni v najem kot sredstva v upravljanju, temveč kot lastna sredstva podjetja, ki pa niso predmet 
najema.   
 
S potrjenimi cenami storitev ravnanja z odpadki smo poslovanje enote ravnanje z odpadki v letu 2015 
zaključili s pozitivnim poslovnim izidom v višini 13.399 EUR, kar za posamezne storitve ravnanja z 
odpadki pomeni naslednje izide: 
 

- zbiranje komunalnih odpadkov – storitev:   18.448 EUR 
- zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura:  2.586 EUR 
- zbiranje bioloških odpadkov – storitev:         0 EUR 
- obdelava komunalnih odpadkov – storitev: - 7.635 EUR 

 
Poslovni izidi po posameznih storitvah se upoštevajo pri izračunu obračunskih cen in razlike med 
potrjeno in obračunsko ceno upoštevajo pri oblikovanju cen v prihodnjem obračunskem obdobju 
(2016) v obliki poračuna ob predračunski ceni. 
 
 
4.4 Primerjava potrjenih cen javne službe ravnanja z odpadki s potrjenimi cenami storitev javne 

službe na primerljivih območjih, primerjava obračunskih cen z obračunskimi cenami na 
primerljivih območjih ter primerjava obračunske cene javne infrastrukture s primerljivimi 
območji  

Storitev  €/mesec/faktor 1 
panoga/2014 

€/mesec/faktor 1 
izvajalec GJS/2015 

I. zbiranje komunalnih odpadkov – storitev * 
 

-  povprečna obračunska cena 0,1616 0,1477 

-  povprečna potrjena cena 0,1594 0,1604 

-  povprečna zaračunana cena 0,1594 0,1604 

   
II.  zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura 

  
-  povprečna obračunska cena 0,0065 0,0022 

-  povprečna potrjena cena 0,0083 0,0034 

-  povprečna zaračunana cena 0,0067 0,0034 

   
III. zbiranje bioloških odpadkov – storitev * 

 
-  povprečna obračunska cena 0,1270 0,0104 

-  povprečna potrjena cena 0,1270 0,0104 

-  povprečna zaračunana cena 0,1270 0,0104 

   
IV. obdelava komunalnih odpadkov – storitev 

  
-  povprečna obračunska cena 0,06439 0,0361 

-  povprečna potrjena cena 0,06187 0,0396 

-  povprečna zaračunana cena 0,06187 0,0396 
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        Opomba: * Kriterij – število prebivalcev v občini od 15001 do 300000 in povprečna gostota prebivalcev v občini do 5 

 

 

V spodnji tabeli navajamo nekaj zaračunanih cen komunalnih podjetij za primerjavo med podjetji: 
 
                                                                                                                                                              cene brez DDV v EUR/kg 

 

 

 

4.5 Kazalniki za podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v primerjavi s povprečjem panoge 
 

 

 KOEFICIENT PANOGA 
 (E 38.11) 

IZVAJALEC 

1. POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 
 

vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev 
kratkoročne obveznosti 

1,44 1,40 

    
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA 

 

poslovni prihodki 
poslovni odhodki 

1,04 1,01 

    
3. POVPREČNA MESEČNA PLAČA NA ZAPOSLENCA (EUR) 1.436,96 1.279,75 

 

 

 
4.6 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v 
prihodnjem obračunskem obdobju (2016). 
 

Storitev Predračunska 
količina (kg) 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  

- zbiranje komunalnih odpadkov - storitev 4.059.650 

- zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura 4.509.650 

STORITEV 
Komunalno podjetje 

Sevnica Zagorje Trbovlje Litija Hrastnik Radeče Krško 

zbiranje komunalnih 
odpadkov – storitev   0,1604 0,1548 0,1428 0,1875 0,0974 0,1539 0,1091 

zbiranje komunalnih 
odpadkov – javna 
infrastruktura 

0,0034 0,0019 0,0030 0,0067 0,0000 0,0032 0,0037 

zbiranje bioloških 
odpadkov – storitev 

0,0104 0,1496 0,1297 0,1882 0,0754 0,1311 0,0466 

obdelava komunalnih 
odpadkov – storitev 

0,0396 - - - - - 0,0652 
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- zbiranje bioloških odpadkov - storitev     875.000 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov - storitev 2.800.000 

  
V tabeli so pri storitvi zbiranja komunalnih odpadkov poleg zbranih količin preostanka komunalnih 
odpadkov vključene tudi količine ločeno zbranih frakcij, ni pa upoštevane količine odpadkov, zbrane z 
izvajanjem posebnih dejavnosti (pri storitvi zbiranje odpadkov). 
 
 
4.7 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki za prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

Obrazložitev kalkulativnih elementov ravnanja z odpadki: 
1. neposredni stroški materiala in storitev: 

a) stroški materiala: 
- porabljene surovine ter pomožni in potrošni material, porabljen za vzdrževanje voznega 

parka; 
- stroški pogonskega goriva predstavljajo glavnino stroškov materiala (60,8%);  
- stroški električne energije na objektih, ki služijo izvajanju javne službe ravnanja z odpadki 

(Zbirni center Sevnica, garaža za smetarska vozila);  
- drugi stroški materiala vključujejo stroške nadomestnih delov, odpis drobnega inventarja 

(orodja manjših vrednosti), material in opremo za varstvo pri delu, strošek menjave gum; 
b) stroški storitev:  
- stroški prevoznih storitev vključujejo stroške cestnega prometa, prevoz odpadkov na CeROD, 

Krško, prevoze iz Zbirnega centra Sevnica, odvoz bioloških, kosovnih, nevarnih odpadkov; 
- vzdrževalne storitve se nanašajo na dela pri popravilu okvar, vzdrževalna dela na vozilih, 

storitve vzdrževanja naprav, opreme, programov, daljinskega nadzora s strani zunanjih 
izvajalcev; 

- najemnina za garažo smetarskih vozil ;   
- stroški drugih storitev se v glavnem nanašajo na telefonske storitve, oglase, objave 

(obveščanje uporabnikov), ...; 
2. neposredni stroški dela zajemajo bruto plače za redno delo in dežurstvo, prispevke delodajalca, 

stroške prevoza na delo in z dela ter prehrano med delom. Plače temeljijo na Kolektivni pogodbi 
komunalnih dejavnosti in njeni tarifni prilogi ter Podjetniški kolektivni pogodbi s pripadajočimi 
aneksi; 

3. drugi neposredni stroški so stroški, ki nastajajo pri izvajanju javne službe zbiranja odpadkov iz 
gospodarstva in se smatrajo kot posebne storitve, zato izvajanje teh storitev znižuje lastno ceno 
zbiranja komunalnih odpadkov;  

4. posredni proizvajalni stroški: 
- vključujejo stroške amortizacije osnovnih sredstev, ki niso javna infrastruktura in se nanašajo 

na obračun amortizacije opreme z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja 
po stopnjah, ki so določene ob aktiviranju vsakega posameznega sredstva. Amortizacijske 
stopnje so za istovrstna sredstva enake;  

- drugi posredni proizvajalni stroški se nanašajo na režijo delovne enote ravnanja z odpadki. 
Najvišjo postavko predstavljajo stroški dela, ki poleg stroškov dela vodje delovne enote 
vključujejo tudi nadomestila za državne praznike in boleznine ter regres za letni dopust vseh 
zaposlenih v dejavnosti GJS ravnanja z odpadki. Stroškom dela sledijo drugi posredni 
proizvajalni stroški storitev, materiala in amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev; 

5. splošni stroški nabave, prodaje in uprave izkazujejo stroške uprave, ki se na GJS ravnanja z 
odpadki razporedijo na osnovi sodila (delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih 
stroških). V strukturi prevladujejo stroški dela, sledijo jim stroški storitev, amortizacija poslovno 
potrebnih sredstev ter stroški materiala; 
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6. neposredni stroški prodaje so v višini prevrednotovalnih poslovnih odhodkov; 
7. drugi poslovni odhodki niso predvideni 
8. donos iz 16. točke 2. čl. Uredbe ni previden. 
 
 
Predračunski stroški izvajanja storitve ravnanja z odpadki znašajo: 
 

Zap. 
št. 

Postavka Znesek 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  
 - zbiranje komunalnih odpadkov 584.815 
 - zbiranje bioloških odpadkov     9.100 

2. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 101.400 
3. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna 

infrastruktura 
 

  14.909 

 SKUPAJ (EUR) 710.224 

 
Podrobnejša vsebina posameznih stroškov je prikazana v poglavju 4.15. 
 
 

4.8 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Pregled poslovno potrebnih osnovnih sredstev v letu 2015 po posameznih vrstah prikazujeta tabeli v 
nadaljevanju: 
 

Ravnanje z odpadki 
Pregled infrastrukture v lasti Občine Sevnica 

Nabavna    
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

Zbirni center (nadstrešnica, asfaltacija, gradbena dela, 
kanalizacija) 

302.826 64.330 238.496 

Ekološki otoki, kontejnerji, zabojniki 41.301 41.301 0 

Skupaj (EUR) 344.213  105.631 238.496 

 
 

Ravnanje z odpadki 
Poslovno potrebna osnovna sredstva v lasti v lasti podjetja 

Komunala d.o.o. Sevnica 

Nabavna    
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Sedanja 
vrednost 

Neopredmetena sredstva ( programska oprema –povezava 
TIS – PIS ) 

 
                2.769 

 
                0 

 
          2.769            

Ploščad za pranje delovnih strojev 2.457 2.457 0 
Oprema - viličar 18.992 6.259 12.733 
Zabojniki, kontejnerji in zabojniki za biološke odpadke 195.361 114.747 80.614 
Oprema za promet in zveze – tovorna vozila 460.639 332.320 128.319 
Oprema –  poslovni inventar 17.985 9.726 8.259 

Skupaj (EUR) 698.203 465.509 232.694 

 
 
Za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2016, so predvidena osnovna sredstva v obsegu kot v letu 
2015, povečana za nove nabave. 
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4.9 Prikaz razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. čl. Uredbe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

 

Skladno z določili Slovenskega računovodskega standarda 32 (2016) vodimo ločene računovodske 
evidence za posamezne dejavnosti in imamo oblikovana sodila – ključe, po katerih so na posamezne 
dejavnosti razporejena sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki in odhodki.  
Dejavnosti podjetja imamo razdeljene v tri skupine, in sicer: 

- gospodarske javne službe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 
ravnanje z odpadki, pogrebne in pokopališke storitve, javne površine ter vzdrževanje 
občinskih cest, 

- druge dejavnosti komunalnega značaja (investicije in razvoj, inženiring in vodenje projektov 
ter tržne dejavnosti), 

- skupne službe, katero sestavljajo: direktor, služba za splošne in kadrovske zadeve ter služba 
za finance in računovodstvo. 

 
Znotraj teh skupin so oblikovana stroškovna mesta, na katerih se zbirajo prihodki, stroški in odhodki 
ter se ugotavlja poslovni izid. 
 
Prihodke in stroške, ki se nanašajo na posamezno dejavnost, razporejamo neposredno iz 
knjigovodskih listin. Del prihodkov in stroškov poslovanja (od 8 – 10 %), za katere je značilno, da niso 
neposredno odvisni od izvajanja dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne 
dejavnosti, evidentiramo na skupnem splošnem stroškovnem mestu, imenovano skupne službe. Na 
tem stroškovnem mestu  se zbirajo stroški vodenja podjetja, kadrovske in finančno-računovodske 
službe, kjer evidentiramo stroške materiala, stroške storitev, stroške dela, amortizacijo ter druge 
posredne stroške.   
 
Bistveno načelo pri določanju višine splošnih stroškov je, da je posamezno stroškovno mesto 
obremenjeno s stroški v skladu z opravljenimi aktivnostmi, potrebnimi za njihovo izvajanje na osnovi 
vzročno posledične zveze med splošnimi stroški in temeljnimi dejavnostmi. 
 
Razporejanje splošnih stroškov v dejavnostih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja 
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, je delež proizvajalnih 
stroškov posamezne javne službe v celotnih proizvajalnih stroških, od katerih odštejemo najemnino 
gospodarske infrastrukture ter tisti del amortizacije lastnih sredstev, ki smo jih prejeli na osnovi 
pogodbe o brezplačnem prenosu. 
 
Razporejanje splošnih stroškov na dejavnosti javnih površin, vzdrževanja občinskih cest  in pogrebne 
ter pokopališke dejavnosti 
Za dejavnost urejanja javnih površin uporabljamo sodilo, ki je  izračunano iz razmerja  med  splošnimi 
stroški podjetja in celotnimi prihodki podjetja za preteklo leto in je potrjeno  v pogodbi z Občino 
Sevnica. V dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, s katero smo pričeli 1.11.2014 so splošni stroški 
predvideni v enakem odstotku kot vzdrževanje javnih površin. V pogrebni službi so splošni stroški 
odvisni od števila pokopov in so dogovorjeni. 
 
Razporejanje splošnih stroškov na druge  dejavnosti komunalnega značaja 
Preostali del splošnih stroškov je  pokritih iz  tržne dejavnosti. 
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Obračunska razporeditev splošnih stroškov za leto 2014, 2015 in predračunska za leto 2016: 
 

 

Zap. 
št. 

Dejavnost Predr. 2016 2015 2014 

1. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 73,66 74,79 68,02 
 Obvezne GJS 51,56 52,73 56,90 
 Ostale GJS (javne površine,vzdrževanje občinskih 

cest, pogrebna in pokopališke dejavnost) 
22,10 22,06 11,12 

2. DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA 26,34 25,21 31,98 

3. SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 

 
 
 
4.10 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
 
Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev so prihodki, pridobljeni na podlagi 
količin in določenih cen, ki jih izvajalec zaračuna uporabnikom posebnih storitev. Prihodki iz tega 
naslova znižujejo lastno ceno storitve zbiranja komunalnih odpadkov. Na področju ravnanja z odpadki 
se izvajajo posebne storitve le pri zbiranju komunalnih odpadkov (storitev).    
 
 v EUR 

Storitev Prihodki od 
posebnih storitev -
obračunska 2015 

Prihodki od 
posebnih storitev - 
predračunska 2016 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:   

- zbiranje komunalnih odpadkov  36.841 38.874 

- zbiranje bioloških odpadkov - - 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov - - 

 
  
4.11 Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, 
skladno z Uredbo, ne sme presegati 5% od vrednosti (nabave) poslovno potrebnih osnovnih sredstev 
za opravljanje javne službe. 
V izračunu predračunske lastne cene storitve javne službe donos na sredstva izvajalca ni vračunan. 
 
 
4.12 Število zaposlenih za izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 
 
Število zaposlenih v letu 2015 je glede na leto 2014 nespremenjeno, prav tako predvidevamo tudi za 
leto 2016. V delovni enoti ravnanje z odpadki je v povprečju zaposlenih 14,05 delavcev, in sicer: 
 
Posredni stroški dela: 

- vodja gospodarskih javnih služb v višini 5 %, 
- vodja enote ravnanja z odpadki 1 delavec. 

 
Neposredni stroški dela: 

- delavci na zbirnem centru (2). 
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Delavci na storitvah ravnanja z odpadki (11 delavcev – 4 vozniki in 7 pobiralcev odpadkov). 
 
 
4.13 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 

na uporabnike javne infrastrukture  
 
Občina za opravljanje javne službe obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna 
za opravljanje posamezne javne službe in jo ima Občina v lasti, najmanj v višini obračunane 
amortizacije, v skladu z Uredbo. Višino najemnine prikazuje spodnja tabela:    
 

 NAJEMNINA POKRITA S CENO SUBVENCIJA 

LETO EUR EUR % EUR % 

2010 10.583 - 0 10.583 100 

2011   6.721 - 0   6.721 100 

2012   6.723   6.723 100 - 0 

2013   6.625   6.625 100 - 0 

2014   5.478   5.478 100 - 0 

2015   7.632 7.632 100 - 0 

2016*   8.326 8.326 100 - 0 

        * predračunska najemnina 
 
 

Subvencija najemnine za javno infrastrukturo na področju javne službe ravnanja z odpadki za leto 
2016 ni predvidena, kljub temu, da je opazen trend rahlega porasta tega stroška. Razlog višanja je 
vključitev dela amortizacije zbirnega centra za ravnanje z odpadki Sevnica v strošek najemnine javne 
infrastrukture. 
Najemnina se nanaša le na najem infrastrukture v dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov – javna 
infrastruktura. Za opravljanje ostalih storitev ravnanja z odpadki (zbiranje bioloških odpadkov, 
obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odstranjevanja komunalnih odpadkov) se uporablja javna 
infrastruktura, ki ni v lasti Občine Sevnica in zato ni predmet najema.  
  
                                         

4.14 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja 
izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih storitev 

 
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture v občini Sevnica je 100%. 
 
 
4.15 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun 

predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje 
 
 
 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
 
 

 Zbiranje komunalnih odpadkov 
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PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

   Zbiranje odpadkov -  Predračunska 

  storitev 2016 Struktura v % EUR/kg 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 584.815                100,00                0,1441      

1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA 80.561                  13,78                0,0198      

a) Stroški materiala za vzdrževanja 20.000 3,42           0,0049      

b) Stroški pogonskega goriva 49.000 8,38           0,0121      

c)  Drugi stroški materiala 11.561 1,98           0,0028      

2. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 118.399 20,25           0,0292      

a) Prevoz odpadkov na CEROD 0 0,00                    -        

b) Kosovni odvoz, nevarni odpadki 19.000 3,25           0,0047      

c) Odvoz bioloških odpadkov, odvoz ZC 35.500 6,07           0,0087      

č) Stroški odvoza odpadkov 28.563 4,88           0,0070      

d) Stroški vzdrževanja vozil 14.000 2,39           0,0034      

e) Najemnina za garažo, najemnina 7.540 1,29           0,0019      

f) Drugi neposredni stroški storitev 13.796 2,36           0,0034      

3.  NEPOSREDNI STROŠKI DELA 223.010 38,13           0,0549      

4. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI -38.874 -6,65 -        0,0096      

a) Drugi neposredni stroški -38.874 -6,65 -        0,0096      

5. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 98.719 16,88           0,0243      

a)  Amortizacija lastnih sredstev 64.030 10,95           0,0158      

b)  Drugi posredni proizvajalni stroški 34.689 5,93           0,0085      

   stroški dela 30.785 5,26           0,0076      

  drugi posredni stroški 3.904 0,67           0,0010      

6. SPLOŠNI STR. NAB., PROD., UPRAVE 98.000 16,76           0,0241      

a)  Stroški materiala 3.758 0,64           0,0009      

b)  Stroški storitev 31.967 5,47           0,0079      

c) Stroški dela 55.686 9,52           0,0137      

č) Amortizacija 4.101 0,70           0,0010      

d) Drugi posredni stroški 2.488 0,43           0,0006      

7. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 5.000 0,85           0,0012      

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0,00                    -        

9. DONOS IZ 16. TOČKE 2. ČLENA UREDBE 0 0,00                    -        

  
 

                       -        

          

II. KOLIČINE V KG 4.059.650     

       - gospodinjstva v kg 3.165.650     

       - gospodarstvo v kg 894.000     

          

III. OBRAČUNSKA CENA V EUR/kg  0,1441      
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Skupna prostornina izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne odpadke glede na prostornino 
zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika je 23.027.000 l (23.027 m3).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cena bo izražena v kg in se bo uporabnikom zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika, ki se izvaja 2-krat mesečno (v 
gospodinjstvu). Za uporabnike gospodinjstva je minimalni volumen 20 litrov na osebo tedensko.   
 
Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov vključuje storitve zbiranja: 

- ločenih frakcij komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov (zbrano na ZC Sevnica), nevarnih 
odpadkov, 

- ločeno zbrane odpadne embalaže (ekološki otoki), 
- mešanih komunalnih odpadkov. 

  
 
Izračun predračunske cene zbiranje komunalnih odpadkov - storitev: 
 
Lastna predračunska cena, kot je prikazano v zgornji tabeli, znaša 0,1441 EUR/kg. Skladno z določili 
Uredbe je pri pripravi letnega elaborata potrebno upoštevati tudi poračun preteklega obračunskega 
obdobja in sicer razliko med potrjeno in obračunsko ceno. Poračun se torej upošteva pri predračunski 
ceni kot prikazuje spodnja tabela: 
 
 V EUR/kg 

Storitev Potrjena 
cena 2015 

(PC) 

Obračunska 
cena 2015* 

(OC) 

Poračun leto 
2015 –  

(razlika OC-PC) 

Poračun 
– razlika 

v % 

Predračunska 
cena 2016 

Predračunska 
cena 2016 s 
poračunom 

 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5+3 

zbiranje komunalnih 
odpadkov - storitev 

0,1604 0,1477 -0,0127 -7,92 0,1441 0,1314 

  * - že upoštevan rezultat poslovanja 2015 

 
Odstopanje med potrjeno in obračunsko ceno 2015 je za 0,0127 EUR/kg, kar predstavlja -7,92% glede 
na potrjeno ceno 2015. Ker razlika med obračunsko in potrjeno ceno ne presega 10%, cene storitve 
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev ni potrebno posredovati pristojnemu občinskemu svetu v 
postopek potrditve nove cene.  
Predračunska cena znaša 0,1441 EUR/kg, z vključenim poračunom 2015 pa 0,1314 EUR/kg.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Prerazporeditev mase na prostornino:    
4.059.650 kg / 23.027.000 l = 0,1763 kg/l 

 

Cena na liter zbranih komunalnih odpadkov:   
584.815 EUR / 23.027.000 l = 0,0254 EUR/l 
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PREDRAČUNSKA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE  ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

  Zbiranje odpadkov -   Predračunska  

  javna infrastruktura 2016 Struktura v % EUR/kg 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 14.909 100,00 0,0033 

1. 
Stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so 
javna infrastruktura 8.326 55,85 0,0018 

2. Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 5.578 37,41 0,0012 

3. 

Stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnino za 
služnost, škodo povezano z gradnjo, obnovo 
infrastrukture 0 0,00 0,0000 

4. Odhodki financiranja pri financiranju GI 1.005 6,74 0,0002 

          

II. KOLIČINE V KG 4.509.650     

       - gospodinjstva v kg 3.165.650     

       - gospodarstvo v kg 894.000     

       - gospodarstvo pogodbe 450.000     

          

III.  PREDRAČUNSKA CENA V EUR/kg 0,0033     

 
 
Skupna prostornina izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne odpadke glede na prostornino 
zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza zabojnika je 26.127.000 l (26.127 m3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena bo izražena v kg; uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika, ki se izvaja 2-krat mesečno (v 
gospodinjstvih). Za uporabnike gospodinjstva je minimalni volumen odpadkov 20 litrov na osebo 
tedensko.   
 
 
Izračun predračunske cene zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura (JI): 
 
Lastna predračunska cena, kot je prikazano v zgornji tabeli, znaša 0,0033 EUR/kg. Skladno z določili 
Uredbe je pri pripravi letnega elaborata potrebno upoštevati tudi poračun preteklega obračunskega 
obdobja in sicer razliko med potrjeno in obračunsko ceno. Poračun se torej upošteva pri predračunski 
ceni kot prikazuje spodnja tabela: 
 

Prerazporeditev mase na prostornino:    
4.509.650 kg / 26.127.000 l = 0,1726 kg/l 

 

Cena na liter zbranih komunalnih odpadkov:   
14.909 EUR / 26.127.000 l = 0,0006 EUR/l 
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 V EUR/kg 

Storitev Potrjena 
cena 2015 

(PC) 

Obračunska 
cena 2015* 

(OC) 

Poračun leto 
2015 –  

(razlika OC-PC) 

Poračun 
– razlika 

v % 

Predračunska 
cena 2016 

Predračunska 
cena 2016 s 
poračunom 

 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5+3 

zbiranje komunalnih 
odpadkov - JI 

0,0034 0,0022 - 0,0012 -35,29 0,0033 0,0021 

  * - že upoštevan rezultat poslovanja 2015 

 
Odstopanje med potrjeno in obračunsko ceno 2015 je za 0,0012 EUR/kg zaradi nižjih stroškov 
poslovanja – strošek najemnina je bil v letu 2015 nižji od prvotno načrtovanega za 11.035 EUR. 
Razlika med obračunsko in potrjeno ceno 2015 predstavlja 35,29%, kar pomeni bistveno dostopanje 
od potrjene cene. Ker je odstopanje višje od 10%, izdelan elaborat posredujemo Občinskemu svetu 
Občine Sevnica v postopek potrjevanja nove cene.  
Predračunska cena 2016 znaša 0,0033 EUR/kg. Zaradi upoštevanja poračuna za leto 2015 v višini - 

0,0012 EUR/kg je predlog nove cene za storitev zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura 
0,0021 EUR/kg.  
 
 

 Zbiranje bioloških odpadkov 
 
 
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV 
 

  Zbiranje BIO odpadkov -  Predračunska 

  storitev 2016 Struktura v % EUR/kg 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 9.100 100,00 0,0104 

1. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 9.100 100,00 0,0104 

  Odvoz bioloških odpadkov, odvoz ZC 9.100 100,00 0,0104 

          

II. KOLIČINE V KG 875.000     

       - gospodinjstva v kg 875.000     

       - gospodarstvo v kg       

          

III. PREDRAČUNSKA CENA V EUR/kg 0,0104     

 
 
Skupna prostornina izpraznjenih zabojnikov za biološke odpadke glede na prostornino zabojnikov za 
te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika je letno 6.769.600 l (6.770 m3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerazporeditev mase na prostornino:    
875.000 kg / 6.769.600 l = 0,1293 kg/l 

 

Cena na liter zbranih bioloških odpadkov:   
9.100 EUR / 6.769.600 l = 0,0013 EUR/l 
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Cena bo izražena v kg. Uporabnikom se bo zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za biološke odpadke (120 L - 1067 kom, 240 L – 146 kom, 770 L – 8 kom) in pogostost odvoza tega 
zabojnika, ki bo predvidoma 40-krat letno. Iz tega izhaja skupni letni volumen 6.769.600 l. Povprečno 
število praznjenj na mesec je 3,33.  
 
 
Izračun predračunske cene zbiranje bioloških odpadkov – storitev: 
 
Lastna predračunska cena znaša 0,0104 EUR/kg. Skladno z določili Uredbe je pri pripravi letnega 
elaborata potrebno upoštevati poračun preteklega obračunskega obdobja in sicer razliko med 
potrjeno in obračunsko ceno. Poračun se torej upošteva pri predračunski ceni kot prikazuje spodnja 
tabela: 
 V EUR/kg 

Storitev Potrjena 
cena 2015 

(PC) 

Obračunska 
cena 2015* 

(OC) 

Poračun leto 
2015 –  

(razlika OC-PC) 

Poračun 
– razlika 

v % 

Predračunska 
cena 2016 

Predračunska 
cena 2016 s 
poračunom 

 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5+3 

zbiranje BIO – 
storitev   

0,0104 0,0104 0,0000 0,00 0,0104 0,0104 

  * - že upoštevan rezultat poslovanja 2015 

 
Odstopanja med potrjeno in obračunsko ceno 2014 ni. Ker razlika med obračunsko in potrjeno ceno 
ne presega 10%, cene storitve zbiranje komunalnih odpadkov – storitev ni potrebno posredovati 
pristojnemu občinskemu svetu v postopek potrditve. 
 
 
PREDRAČUNSKA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE  ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV 
 
Stroškov javne infrastrukture pri izvajanju storitve zbiranja bioloških odpadkov podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica nima. 
 
 
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
 
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

   Obdelava odpadkov -  Predračunska 

  storitev 2016 Struktura v % EUR/kg 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 101.400 100,00           0,0362      

1. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 101.400 100,00            0,0362      

a) Predpriprava odpadkov 84.500 83,33           0,0302      

b) Pretovarjanje odpadkov 16.900 16,67           0,0060      

          

II. KOLIČINE V KG 2.800.000     

       - gospodinjstva v kg 1.456.000     

       - gospodarstvo v kg 894.000     

       - gospodarstvo pogodba 450.000     

          

III. PREDRAČUNSKA CENA V EUR/kg 0,0362      
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Skupna prostornina izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne odpadke glede na prostornino 
zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza zabojnika je 26.127.000 l (26.127 m3). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cena bo izražena v kg in se bo uporabnikom zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika, ki se izvaja 2-krat mesečno (v 
gospodinjstvih). Za uporabnike gospodinjstva je minimalni volumen 20 litrov na osebo tedensko.   
 
 
Izračun predračunske cene obdelave komunalnih odpadkov – storitev: 
 
Lastna predračunska cena, kot je prikazano v zgornji tabeli, znaša 0,0362 EUR/kg. Skladno z določili 
Uredbe je pri pripravi letnega elaborata potrebno upoštevati poračun preteklega obračunskega 
obdobja in sicer razliko med potrjeno in obračunsko ceno. Poračun se upošteva pri predračunski ceni 
kot prikazuje spodnja tabela: 
 V EUR/kg 

Storitev Potrjena 
cena 2015 

(PC) 

Obračunska 
cena 2015* 

(OC) 

Poračun leto 
2015 –  

(razlika OC-PC) 

Poračun 
– razlika 

v % 

Predračunska 
cena 2016 

Predračunska 
cena 2016 s 
poračunom 

 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5+3 

obdelava komunalnih 
odpadkov - storitev 

0,0396 0,0361 -0,0035 -8,84 0,0362 0,0327 

  * - že upoštevan rezultat poslovanja 2015 

 
Odstopanje med potrjeno in obračunsko ceno 2014 je za 0,0035 EUR/kg – razlika pomeni odstopanje 
obračunske od potrjene cene v višini 8,8%. Ker razlika ne presega 10%, cene storitve obdelava 
komunalnih odpadkov – storitev ni potrebno posredovati pristojnemu občinskemu svetu v postopek 
potrditve.  
 
Predračunske cene obdelave komunalnih odpadkov - storitev je Komunala d.o.o. Sevnica kot izvajalec 
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov oblikovala na osnovi planskih kalkulacij 2016. 
Toda podjetje nima ustrezne infrastrukture, niti opreme za izvajanje te storitve, zato se obdelava 
vseh mešanih komunalnih odpadkov, zbranih na območju občine Sevnica, izvaja preko podizvajalcev.  
V skladu z ZJN-3 (Ur.l. RS, št. 91/15) je bilo potrebno izbrati podizvajalca preko javnega naročila. 
Javno naročilo ''Obdelava mešanih komunalnih odpadkov'' je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 
dne 21.7.2016, pod št. objave JN004042/2016-B01, in v Uradnem listu EU, št. 2016/S 141-254745. 
Odpiranje ponudb je bilo 29.8.2016 in iz odločitve o oddaji ponudbe, št. JN VV 2/2016, z dne 
6.9.2016, je razvidna oddaja javnega naročila, torej obdelave odpadkov, podizvajalcu Kostak 
komunalno in gradbeno podjetje d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. Kot je razvidna tudi nova cena 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki bo po novem znašala 112,27 EUR/t + DDV (skupaj z DDV 
122,94 EUR/t). Prav tako v oddani ponudbi podizvajalec Kostak Krško d.d. jamči, da se bo ob tej ceni 
in obdelavi odložilo le 5% vseh prevzetih mešanih komunalnih odpadkov.  
 
V spodnji tabeli so prikazane potrjena cena 2015, obračunska cena 2015, predračunska cena 2016, 
predračunsko ceno 2016 s poračunom 2015 in ceno na osnovi zgoraj navedenega javnega naročila:  

Prerazporeditev mase na prostornino:    
2.800.000 kg / 26.127.000 l = 0,1072 kg/l 

 

Cena na liter zbranih komunalnih odpadkov:   
101.400 EUR / 26.127.000 l = 0,0039 EUR/l 
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   v EUR/kg 
Storitev Potrjena 

cena 2015 
(PC) 

Obračunska 
cena 2015* 

(OC) 

Predračunska 
cena 2016 

Predračunska 
cena 2016 s 
poračunom 

Cena - javno 
naročilo 

      

obdelava komunalnih 
odpadkov - storitev 

0,0396 0,0361 0,0362 0,0327 0,1123 

 
Ker gre za bistveno odstopanje med potrjeno oz. predračunsko ceno in v javnem naročilu navedeno 
ceno, ki bo osnova za obračun obdelave in stroške izvajanja storitev, smo pripravili dopolnitev 
elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica – ravnanje z odpadki, z 
namenom potrjevanja nove cene obdelave odpadkov. Cena po oddaji javnega naročila 
JN004042/2016-B01 najugodnejšemu ponudniku znaša 0,1123 EUR/kg (brez DDV).  
 
 
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV – cena javno naročilo 
 

   Obdelava odpadkov -  Predračunska 

  storitev 2016 Struktura v % EUR/kg 

I.  STROŠKI IN ODHODKI 314.000 100,00           0,1123      

1. NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV 314.440 100,00            0,1123      

a) Obdelava odpadkov 314.440 100,00           0,1123      

    
           

          

II. KOLIČINE V KG 2.800.000     

       - gospodinjstva v kg 1.456.000     

       - gospodarstvo v kg 894.000     

       - gospodarstvo pogodba 450.000     

          

III. PREDRAČUNSKA CENA V EUR/kg 0,1123      

   
 
Skupna prostornina izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne odpadke glede na prostornino 
zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza zabojnika je 26.127.000 l (26.127 m3). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cena bo izražena v kg in se bo uporabnikom zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika, ki se izvaja 2-krat mesečno (v 
gospodinjstvih). Za uporabnike gospodinjstva je minimalni volumen 20 litrov na osebo tedensko.   
 
 

Prerazporeditev mase na prostornino:    
2.800.000 kg / 26.127.000 l = 0,1072 kg/l 

 

Cena na liter zbranih komunalnih odpadkov:   
314.000 EUR / 26.127.000 l = 0,0120 EUR/l 
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PREDRAČUNSKA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE  OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Stroškov javne infrastrukture pri izvajanju storitve obdelave komunalnih odpadkov podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica nima. Vsa osnovna sredstva, potrebna za obdelavo odpadkov, so v lasti oz. 
upravljanju izvajalca teh storitev – našega podizvajalca.    
 
 
 
Odlaganje ostankov obdelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
 
Izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov na območju občine Sevnica je skladno z 
Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14 – UPB 2) CeROD d.o.o. 
Novo mesto. Odpadki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov v Leskovcu, Novo mesto.  
 
Izvajalec javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, Komunala d.o.o. 
Sevnica, zaračunava uporabnikom storitve odlaganja komunalnih odpadkov za račun izvajalca te 
javne službe na podlagi medsebojne pogodbe, uporabniki pa so na podlagi teh računov dolžni plačati 
storitve izvajalcu javnih služb zbiranja in obdelave. 
 
Račun izvajalca odlaganja komunalnih odpadkov iz prejšnjega stavka podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica mesečno porazdeli na skupno prostornino izpraznjenih zabojnikov za mešane komunalne 
odpadke. Letna prostornina zabojnikov je 26.127.000 l (26.127 m3), mesečna 2.177.250 l.  

 
Cena bo izražena v kg in se bo uporabnikom zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika, ki bo 2-krat mesečno. Za 
uporabnike gospodinjstva je minimalni volumen 20 litrov na osebo tedensko.   
 
V ceni storitve odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov je med neposrednimi stroški 
storitev upoštevana tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.  
 
V letu 2015 je bilo odloženih 1.948.339 kg odpadkov, stroški odlaganja so znašali 154.565,80 EUR. Pri 
tem ni vključene fakture za december 2015 v višini 13.002,99 EUR, ki je osnova za obračun 
uporabnikom za januar 2016. Torej znašajo stroški odlaganja odpadkov iz občine Sevnica za leto 2015 
skupaj 167.568,79 (v l. 2014 so znašali 94.980,01 EUR).  
Prihodki od uporabnikov so v letu 2015 znašali 141.637,79 EUR. Razlika med stroški in prihodki tako 
znaša 25.931,00 EUR. Premalo zaračunani stroški uporabnikom se ne bodo pokrivali s poračunom v 
letu 2016, temveč se bodo pokrivali iz naslova preveč plačane okoljske dajatve za obremenjevanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki so nastali v preteklih letih in jih na takšen način vračamo 
uporabnikom.   
 
 
PREDRAČUNSKA CENA JAVNE INFRASTRUKTURE  ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Stroškov javne infrastrukture pri izvajanju storitve odlaganja komunalnih odpadkov podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica nima. 
 
Določitev volumna zabojnikov za mešane komunalne odpadke 
 
Uporabnikom se bodo storitve ravnanja  zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za 
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika, ki bo 2-krat mesečno.  
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Za uporabnike gospodinjstva je minimalni volumen 20 litrov na osebo tedensko. V gospodinjstvih so 
glede na število oseb v gospodinjstvu in glede na 2-krat mesečno praznjenje teh zabojnikov 
predpisani naslednji volumni zabojnikov: 
 

Št. članov v 
gospodinjstvu 

Volumen posode v 
litrih 

1 40 

2 80 

3 120 

4 160 

5 200 

6 240 

7 240 

8 300 

9 300 

10 360 

11 360 

12 480 

13 480 

14 480 

40 1540 

45 1540 

 
Lastnikom počitniških hišic je predpisan volumen zabojnika 40 L, ki se prazni 2-krat mesečno.   
 
Pri izvajalcih dejavnosti se obračunava volumen zabojnika kot ga nosilec dejavnosti uporablja. 
 
 
Zbirni cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  
 
V spodnji tabeli so navedene cene ravnanja s komunalnimi odpadki. Navedeni so tudi mesečni stroški 
posamezne storitve ravnanja z odpadki, pri različnih volumnih zabojnikov. Upošteva se, da se: 

- zabojniki za mešane komunalne odpadke praznijo 2-krat mesečno (v tabeli je le pri 5 m3 
zabojniku upoštevan odvoz enkrat mesečno),  

- biološki odpadki praznijo 3,33-krat mesečno – upoštevana so sezonska nihanja pobiranja 
bioloških odpadkov in je faktor 3,33 povprečje med 2 in 4-krat tedenskim pobiranjem 
odpadkov, skladno z urnikom pobiranja; na razpolago za zbiranje bioloških odpadkov so 
zabojniki volumna 120 l, 240 l in 770 l; 

 

Navedene cene so naslednje: 
 
 

Zap. 
št. 

Storitev Potrjena 
cena  

EUR/kg 

Obračunska 
cena  

EUR/kg 

Predračunska 
cena  

EUR/kg 

Predračunska 
cena s 

poračunom 
EUR/kg 

      
1. zbiranje komunalnih odpadkov 

- storitev 
0,1604 0,1477 0,1441 0,1314 

2. zbiranje komunalnih odpadkov 
– javna infrastruktura 

0,0034 0,0022 0,0033 0,0021 

3. zbiranje bioloških odpadkov - 
storitev 

0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 
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4. obdelava komunalnih 
odpadkov - storitev  

0,0396 0,0361 0,0362 0,0327 

5. obdelava komunalnih 
odpadkov – storitev (JN) 

  0,1123  

      

 
 
4.16 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih  
 
Način razporejanja splošnih prihodkov, stroškov in odhodkov ter ugotavljanje poslovnih izidov po 
posameznih dejavnostih je določen s poslovnim načrtom. 
Razporejanje splošnih stroškov organizacijskih enot in strokovnih služb na posamezne dejavnosti je 
prikazano v poglavju 4.9.  
 
Sodila (deleži) splošnih stroškov:  
 

Zap. 
št. 

Dejavnost Predr. 2016 2015 2014 

1. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 73,66 74,79 68,02 
a) OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 51,56 52,73 56,90 
 Oskrba s pitno vodo 18,80 19,41 21,31 
 Čiščenje  odpadne vode 6,81 6,98 6,93 
 Odvajanje odpadne vode 3,29 3,20 2,84 
 Ravnanje z odpadki 22,66 23,14 25,82 
b) OSTALE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 22,10 22,06 11,12 
 Javne površine 7,95 7,88 6,34 
 Vzdrževanje občinskih cest (od 1.11.2014) 10,24 9,85 0,59 
 Pogrebna in pokopališka dejavnost 3,91 4,33 4,19 
2. DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA 26,34 25,21 31,98 

3. SKUPAJ 100,00 100,00 100,00 

 
 
4.17 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 
 
Druga razkritja na podlagi SRS 35(2006) v Uredbi niso specificirana. Pojasnjena so v letnem poročilu 
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015, ki je bilo sprejeto na Občinskemu svetu Občine 
Sevnica, dne 23. marca 2016.  
 
 

5. ZAKLJUČEK 

 
Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo, kar vpliva na spremembe posamezne cene storitve. Skladno z 
Uredbo se ločeno prikazuje cena za storitev zbiranja komunalnih odpadkov, cena za javno 
infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov, za storitev zbiranja bioloških odpadkov, storitev 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in storitev odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov.   
 
V elaboratu so izračunane naslednje cene storitev ravnanja z odpadki: 
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       v EUR/kg 

Storitev Potrjena 
cena 2015 

(PC) 

Obračunska 
cena 2015* 

(OC) 

Poračun leto 
2015 –  

(razlika OC-PC) 

Poračun 
– razlika 

v % 

Predračunska 
cena 2016 

Predračunska 
cena 2016 s 
poračunom 

 1 2 3=2-1 4=3/1 5 6=5+3 

zbiranje KO - storitev 0,1604 0,1477 -0,0127 -7,92 0,1441 0,1314 

zbiranje KO - JI 0,0034 0,0022 - 0,0012 -35,29 0,0033 0,0021 

zbiranje BIO – storitev   0,0104 0,0104 0,0000 0,00 0,0104 0,0104 

obdelava KO - storitev 0,0396 0,0361 -0,0035 -8,84 0,0362 0,0327 

obdelava KO – storitev 
(JN) 

    0,1123  

KO – komunalni odpadek 

 
V zvezi z obdelavo komunalnih odpadkov – storitev se predlaga, da se potrdi nova cena, ki je bila 
določena z javnim naročilom (JN) ''Obdelava mešanih komunalnih odpadkov'', t.j. 0,1123 EUR/kg 
(brez DDV). Odločitev o oddaji javnega naročila je bila podana 6.9.2016 in ob pripravi poslovnega 
plana 2016 tako nova cena še ni bila znana, pomeni pa bistveno odstopanje od predračunske planske 
2016 (0,0362 EUR/kg) in trenutno potrjene cene (0,0396 EUR/kg).  
Nova cena bo omogočila stabilno poslovanje in izvajanje storitve obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov v skladu z zakonodajo. Bo pa pomenila tudi zelo učinkovito storitev, saj se bo po obdelavi 
odložilo le do 5% pred obdelavo pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov.   
 
Glede na to, da je izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov na območju občine Sevnica 
CeROD d.o.o. Novo mesto, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica uporabnikom zaračunava storitve 
odlaganja komunalnih odpadkov za račun izvajalca te javne službe na podlagi medsebojne pogodbe. 
 
 
V elaboratu je bilo potrebno ugotoviti odstopanje med obračunsko in potrjeno ceno 2015.  V kolikor 
ta razlika ne predstavlja več kot 10% potrjene cene, skladno s 6. čl. Uredbe MEDO ni potrebno začeti 
postopka potrjevanja cen pri pristojnem občinskem organu.  
Torej pri storitvah ravnanja z odpadki zaradi odstopanj obračunskih cen od potrjenih pod 10% ni 
potrebno pričeti postopkov potrjevanja cen pri naslednjih storitvah: 

- zbiranje KO – storitev (odstopanje -7,92%) 
- zbiranje BIO – storitev (odstopanje 0,00%) 
- obdelava KO – storitev (odstopanje -8,84%). 

 
Postopek potrjevanja cen se prične pri naslednjih storitvah: 

- zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura, kjer je ugotovljeno odstopanje 
obračunske in potrjene cene v višini -35,29% in 

- obdelava komunalnih odpadkov – storitev, ker se bo storitev izvajala s podizvajalcem, 
izbranem na javnem naročilu JN004042/2016-B01 in je določena cena 0,1123 EUR/kg.   

Subvencij na področju ravnanja z odpadki za leto 2016 ni predvidenih, zato zaračunana cena storitev 
ravnanja z odpadki ne odstopa od predračunske potrjene cene. 
 
 

 
                                                         Direktor: 

                                                                                                       Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad. 
   


