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1.1.1.1. PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATAPRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATAPRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATAPRAVNE PODLAGE, NAMEN IN IZHODIŠČA ZA IZDELAVO ELABORATA    

    

1.1.1.1.1.1.1.1. Pravne podlage za izdelavo elaborataPravne podlage za izdelavo elaborataPravne podlage za izdelavo elaborataPravne podlage za izdelavo elaborata    

    

Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine 

Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, je izdelan v skladu z Uredbo o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  (Uradni 

list RS št. 87/12 in 109/12, 76/17 (v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki je začela veljati s 

1.1.2013. Uredba MEDO določa metodologijo za oblikovanje cen posameznih storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. 

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju Prodnik) je v trenutno veljavnih 

odlokih o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in 

Moravče določen kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki.  

 

Občine so v skladu z Zakonom o varstvu okolja ZVO-1(Uradni list RS št. 39/06, 70/08, 108/09, 

48/12, 57/12) in Zakonom o gospodarskih javnih službah varstva okolja (Uradni list  RS št. 

87/12 in 109/12) dolžne zagotoviti izvajanje posameznih obveznih gospodarskih javnih 

služb, med katere spada tudi gospodarska javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 

    

1.2.1.2.1.2.1.2. Namen izdelave elaborataNamen izdelave elaborataNamen izdelave elaborataNamen izdelave elaborata    

 

Elaborat je izdelan z namenom izračuna predračunskih cen storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki, ki se predložijo pristojnemu občinskemu organu v potrditev.  

 

V skladu s 6. členom Uredbe MEDO mora izvajalec gospodarske javne službe za cene 

gospodarskih javnih služb, ki presegajo 10% potrjene cene, izdelati elaborat in ga poslati 

pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cen. 

 

Za Prodnik je za potrjevanje cen storitev gospodarskih javnih služb, v skladu z 8.členom 

Odloka o Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o., pristojna skupščina družbe. Po 

potrditvi cen storitev GJS na skupščini, pa morajo občinski sveti posameznih občin v skladu s 

5. odstavkom 5. člena Uredbe MEDO določiti potrjeno ceno posamezne javne službe, izvajalec 

pa oblikuje in na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno 

ceno. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. Izhodišča za oblikovanje cen Izhodišča za oblikovanje cen Izhodišča za oblikovanje cen Izhodišča za oblikovanje cen     

    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Izhodišča za oblikovanje vseh cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadkiIzhodišča za oblikovanje vseh cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadkiIzhodišča za oblikovanje vseh cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadkiIzhodišča za oblikovanje vseh cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki    

 

Pri oblikovanju cen vseh storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so upoštevana naslednja 

izhodišča: 

• pri izvajanju storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se upoštevajo standardi in ukrepi 

v skladu z državnimi in občinskimi predpisi; 

• v skladu s sprejeto odločitvijo občin so cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 

enake za vse občine, kjer te storitve izvaja Prodnik; 

• v elaboratu so za preteklo obračunsko obdobje upoštevani podatki leta 2018 in sicer 

za predračunske podatke so upoštevani podatki iz Načrta poslovanja podjetja za leto 

2018, za obračunske podatke pa so upoštevane dejanske količine zbranih komunalnih 

odpadkov ter upravičeni stroški in prihodki izvajanja storitev javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov; 

• za prihodnje obračunsko obdobje še šteje poslovno leto 2019, za katerega so ocenjene 

količine opravljenih storitev ter upravičeni stroški in prihodki; 

• skladno z Uredbo MEDO v kalkulaciji niso upoštevani stroški glob, reprezentance, 

sponzorstva in donacij, ki jih plača izvajalec in drugi neupravičeni stroški (npr. stroški 

počitniškega objekta); 

• po Uredbi MEDO se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki oblikujejo posebej 

za:  

- storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: 

zbiranje KO), 

- storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju 

obdelava KO) in 

- storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje KO), 

za katere so v nadaljevanju ločeno pripravljeni elaborati v skladu z 9. členom Uredbe 

MEDO; 

 

 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Izhodišča za oblikovanje cen storitev zbiranja komunalnih odpadkovIzhodišča za oblikovanje cen storitev zbiranja komunalnih odpadkovIzhodišča za oblikovanje cen storitev zbiranja komunalnih odpadkovIzhodišča za oblikovanje cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov    

 

Pri oblikovanju cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov so poleg izhodišč iz točke 

1.3.1.upoštevana še naslednja izhodišča: 

• vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti zbiranja 

komunalnih odpadkov je določena v s Pogodbo o najemu infrastrukture in izvajanju 

gospodarskih javnih služb, strošek najema te infrastrukture pa je upoštevan v višini 
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predvidenega stroška amortizacije (javno infrastrukturo predstavljajo ekološki otoki 

ter objekti, zemljišča in naprave na Centru za ravnanje z odpadki); 

• v skladu z Družbeno pogodbo je v kalkulaciji upoštevan donos na poslovno potrebna 

osnovna sredstva v višini 5% od nabavne vrednosti teh sredstev; 

• pri količini opravljene storitve so upoštevani kg zbranih ločenih frakcij določenih 

komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in 

mešanih komunalnih odpadkov. 

 

 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Izhodišča za oblikovanje cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkovIzhodišča za oblikovanje cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkovIzhodišča za oblikovanje cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkovIzhodišča za oblikovanje cen storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov    

 

Pri oblikovanju cene storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so poleg izhodišč 

iz točke 1.3.1. upoštevana še naslednja izhodišča: 

• cene storitev gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov in 

gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov, ki so predlagane v 

potrditev, so enake cenam, ki jih je Snaga Ljubljana, kot upravljavec RCERO Ljubljana, 

na podlagi predloženega Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne 

službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021 

predlagala v potrditev Svetu RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021; 

• višina stroškov izvajanja storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja 

komunalnih odpadkov je odvisna od količine posamezne storitve. Med stroški izvajanja 

storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov so 

upoštevani samo stroški, ki jih ima Prodnik na podlagi zaračunanih količin storitev 

obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov s strani podjetja Snaga po cenah, 

potrjenih na Svetu RCERO Ljubljana; 

• v Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021 je določeno, da bo 

količina odloženih odpadkov, ki jo bo upravljavec RCERO Ljubljana zaračunal podjetju 

Prodnik, v višini 7 % od prevzetih komunalnih odpadkov v obdelavo; 

• predlagane predračunske cene storitev gospodarske javne službe obdelave 

komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov so enake cenam, ki jih je 

Svet RCERO Ljubljana na podlagi elaborata predloženega s strani Snage, kot upravljavca 

RCERO Ljubljana, potrdil  februarja 2019 za obdobje 2019-2021.  
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1.4.1.4.1.4.1.4. Sestava ceneSestava ceneSestava ceneSestava cene    

    

Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene za javno infrastrukturo in cene opravljanja 

javne storitve. 

 

Cena javne infrastruktureCena javne infrastruktureCena javne infrastruktureCena javne infrastrukture    

Uredba MEDO opredeljuje, da cena javne infrastrukturecena javne infrastrukturecena javne infrastrukturecena javne infrastrukture vključuje: 

• Stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture, 

• Stroške zavarovanja infrastrukture, 

• Stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

• Odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroške, povezane z dolžniškim 

financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina 

stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 

 

Cena opravljanja storitveCena opravljanja storitveCena opravljanja storitveCena opravljanja storitve    

Stroški opravljanja storitev so tisti del cene, ki krije upravičene stroške, ki jih je mogoče 

povezati z opravljanjem javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Stroški opravljanja 

storitev vključujejo naslednje skupine stroškov: 

• Neposredne stroške materiala in storitev, 

• Neposredne stroške dela, 

• Druge neposredne stroške, 

• Splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela 

in amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 

• Splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in 

amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 

• Splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, storitev, dela in amortizacijo 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 

• Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

• Neposredne stroške prodaje, 

• Druge poslovne odhodke in 

• Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva 

 

 

Cena se oblikujejo na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino 

zabojnika in pogostost odvoza. Za zbiranje komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih 

odpadkov, obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje komunalnih odpadkov se cena 

izražena v kg opravljene storitve skladno z Uredbo MEDO uporabnikom zaračuna glede na 

prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. 
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2.2.2.2. OPIS DEJAVNOSTI IN OPIS DEJAVNOSTI IN OPIS DEJAVNOSTI IN OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITNAČIN IZVAJANJA STORITNAČIN IZVAJANJA STORITNAČIN IZVAJANJA STORITEVEVEVEV    RAVNANJA S KOMUNALNIMI RAVNANJA S KOMUNALNIMI RAVNANJA S KOMUNALNIMI RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADKIODPADKIODPADKIODPADKI    

    

Prodnik opravlja gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju petih 

občin: Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. V vseh petih občinah so v storitve 

vključeni vsi prebivalci in podjetja. 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Zbiranje komunalnih odpadkovZbiranje komunalnih odpadkovZbiranje komunalnih odpadkovZbiranje komunalnih odpadkov    

 

Storitve, ki se izvajajo v okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

obsegajo: 

 

• redno zbiranje komunalnih odpadkov (izmenično ostanek mešanih komunalnih 

odpadkov/ločeno zbrana odpadna embalaža na 14 dni), 

• ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada iz gospodinjstev,  

• zbiranje kosovnih odpadkov v jesenskem in spomladanskem obdobju za 

gospodinjstva, 

• ločeno zbiranje frakcij na ekoloških otokih (steklo, papir, ponekod tudi tekstil in obutev 

ter odpadna električna in elektronska oprema), 

• zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov dvakrat letno in celoletno zbiranje v zbirnem 

centru ter predaja le-teh družbi, pooblaščeni za ravnanje z nevarnimi odpadki, 

• sprejem odpadkov na centru za ravnanje z odpadki in predaja v predelavo in odlaganje, 

• menjava zabojnikov pri uporabnikih, 

• vodenje evidenc uporabnikov, ki biološko razgradljive odpadke kompostirajo doma. 

 

Vozni parkVozni parkVozni parkVozni park    

Prodnik za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov uporablja: 

 

• 3 specialna vozila za zbiranje komunalnih (mešanih ali biološko razgradljivih) 

odpadkov iz gospodinjstev z nadgradnjo kapacitete 20 m3, 

• 1 specialno vozilo za zbiranje komunalnih (mešanih ali biološko razgradljivih) 

odpadkov iz gospodinjstev z nadgradnjo 15 m3, 

• 1 specialno vozilo za zbiranje komunalnih (mešanih ali biološko razgradljivih) 

odpadkov iz gospodinjstev v težje dostopnih naseljih z nadgradnjo kapacitete 13 m3 

in pogonom 4x4, 

• 2 specialni vozili za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov z nadgradnjo 

16 m3 in napravo za pranje zabojnikov, 

• 2 specialni vozili za zbiranje papirja iz ekoloških otokov (1x 20 m3 in 1x 15 m3), 

• Dostavni kombi, ki omogoča nemoteno zamenjavo zabojnikov na terenu. 
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Ločeno zbrane frakcijeLočeno zbrane frakcijeLočeno zbrane frakcijeLočeno zbrane frakcije    

Zbiranju ločenih frakcij (papir in steklo) iz gospodinjstev so namenjene zbiralnice (ekološki 

otoki-EO): 

 

Občina Število EO Št. prebivalcev Povprečno št. prebivalcev, ki jih oskrbuje 1 EO 

Domžale 120 35.675 297 

Moravče 20 5.328 266 

Mengeš 22 7.917 360 

Lukovica 22 5.799 264 

Trzin 28 3.869 138 

Skupaj 212 58.588 276 

 

Papir in karton:Papir in karton:Papir in karton:Papir in karton:    

V letu 2018 je bilo zbranih 1.186 t papirja in kartona. Razlogi za odstopanja niso zgolj v 

navadah ljudi in vestnosti ločevanja posameznika in družbe, ampak tudi v odtujitvah omenjene 

frakcije. Praznjenje zabojnikov za papir na ekoloških otokih poteka s specialnim smetarskim 

vozilom in je odvisno od frekventnosti lokacije. Na bolj obiskanih lokacijah se praznjenje izvaja 

vsaj dvakrat tedensko oziroma v nekaterih primerih tudi večkrat, odvisno od potreb. 
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StekloStekloStekloSteklo    

V letu 2018 se je količina zbranega stekla v primerjavi s prejšnjimi leti povečala na 885t. V 

primerjavi z letom 2017 je to še dodatnih 42t.  

 

 

 

Mešana Mešana Mešana Mešana komunalna odpadna komunalna odpadna komunalna odpadna komunalna odpadna embalažaembalažaembalažaembalaža    

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je bilo v lanskem letu zbranih slabih 3.100t mešane 

komunale odpadne embalaže. Omenjena frakcija je ena izmed tistih, ki je v velikem porastu v 

zadnjih letih. Zaradi nedelovanja sistema oddaje mešane komunalne embalaže se je na 

zbirnem centru nakopičilo 7.300t zalog. Odvoz le teh se vrši s pomočjo naknadno 

spremenjene uredbe in intervencijskega zakona. 
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Biološko razgradljivi odpadkiBiološko razgradljivi odpadkiBiološko razgradljivi odpadkiBiološko razgradljivi odpadki    

V letu 2018 se je zbralo 5.641t biološko razgradljivih odpadkov. Večji skok v letu 2018 je 

posledica zelo obilne letine v sadjarstvu in pa večji vključenosti posameznikov v sistem 

zbiranja biorazgradljivih odpadkov. 

 

 

Kosovni odpadkiKosovni odpadkiKosovni odpadkiKosovni odpadki    

Akcije zbiranja kosovnih odpadkov potekajo dvakrat letno, in sicer v spomladanskem in 

jesenskem času. V preteklem letu je bilo skupaj zbranih 2.197 t kosovnih odpadkov, ki so se 

v zbirnem centru ročno presortirali in predali v nadaljnjo predelavo in obdelavo. 

 

Iz podatkov je razvidno, da so akcije zelo uspešne, saj se zbere 16 % celotne letne količine 

zbranih komunalnih odpadkov v sklopu GJS. 

 

 

Občina Količina [kg] Št. prebivalcev Količina na prebivalca 

[kg/prebivalca] 

DOMŽALE 1.217.770 35.675 34,1 

MENGEŠ 277.920 7.917 35,1 

TRZIN 181.270 3.869 46,9 

LUKOVICA 332.220 5.799 57,3 

MORAVČE 267.650 5.328 50,2 

SKUPAJ 2.276.830 58.588 38,9 
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Nevarni odpadkiNevarni odpadkiNevarni odpadkiNevarni odpadki    

Tudi akcije zbiranja nevarnih odpadkov potekajo dvakrat letno v jesenskem in spomladanskem 

času. Količina oddanih nevarnih odpadkov je znašala 125t.  

Struktura zbranih odpadkovStruktura zbranih odpadkovStruktura zbranih odpadkovStruktura zbranih odpadkov    

Spodnji graf prikazuje strukturo odpadkov po frakcijah. Najpomembnejši je podatek, da se 

delež ostanka mešanih komunalnih odpadkov (odpadki predani v obdelavo in odlaganje) 

zmanjšuje. To kaže na dobro ločevanje odpadkov na izvoru (pri uporabnikih). 
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2.2.2.2.2.2.2.2. Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkovObdelava in odlaganje komunalnih odpadkovObdelava in odlaganje komunalnih odpadkovObdelava in odlaganje komunalnih odpadkov    

    

Prodnik je v trenutno veljavnih odlokih o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Domžale, 

Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče določen kot izvajalec obvezne občinske gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja komunalnih  odpadkov. 

 

Občine so v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o gospodarskih javnih službah 

dolžne zagotoviti izvajanje posameznih obveznih gospodarskih javnih služb, med katere 

spadata tudi gospodarski javni službi obdelava komunalnih odpadkov in odlaganje 

komunalnih odpadkov. Posledično so občine dolžne zagotoviti tudi infrastrukturo za izvajanje 

teh storitev. Občine to infrastrukturo od 1.3.2016 dalje zagotavljajo v RCERO Ljubljana, ki je 

v upravljanju podjetja Snaga Ljubljana.   

    

Dne 15.12.2009 so občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče s podpisom Pogodbe 

o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za 

ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana, z dne 15.12.2009, (v nadaljevanju Pogodba 

o pristopu), pristopile k financiranju nadgradnje regijskega centra RCERO Ljubljana. S tem so 

se občine zavezale, da bodo po dokončanju izgradnje v regijski center RCERO Ljubljana 

oddajale v obdelavo in odlaganje komunalne odpadke zbrane v teh občinah. 

 

S 1.1.2016 je pričel regijski center RCERO Ljubljana s poskusnim obratovanjem. V smislu 

priprave na izvajanje medobčinske Pogodbe o pristopu in v skladu s Pogodbo o pristopu je 

bila 3.2.2016 med lastnicami objekta RCERO Ljubljana in upravljavcem tega objekta Snaga ter 

občinami pristopnicami Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče in podjetjem Prodnik 

podpisana Začasna pogodba o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k 

sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO 

Ljubljana, z dne 15.12.2009, (v nadaljevanju Začasna pogodba). Z Začasno pogodbo so se 

lastnice in upravljavec RCERO Ljubljana, podjetje Snaga Ljubljana, zavezale dati na razpolago 

objekte RCERO Ljubljana in izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganje 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Po tej pogodbi je bil začetek 

dovoza in oddaje odpadkov na RCERO Ljubljana z dnem 1.3.2016. 

 

Začasna pogodba je sklenjena za čas dokler občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in 

Moravče ne vzpostavijo koncesijskega razmerja za gospodarski javni službi obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov s podjetjem Snaga, ki je upravljavec RCERO Ljubljana.  
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3.3.3.3. ELABORAT O OBLIKOVELABORAT O OBLIKOVELABORAT O OBLIKOVELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITANJU CENE STORITANJU CENE STORITANJU CENE STORITVEVEVEVE    ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV BREZ BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV ----    OBVEZNE SESTAVINE OBVEZNE SESTAVINE OBVEZNE SESTAVINE OBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S V SKLADU S V SKLADU S V SKLADU S 9. ČLEN9. ČLEN9. ČLEN9. ČLENOM OM OM OM 

UREDBE MEDOUREDBE MEDOUREDBE MEDOUREDBE MEDO    

    

3.1.3.1.3.1.3.1. Predračunska in oPredračunska in oPredračunska in oPredračunska in obračunska količina opravljenbračunska količina opravljenbračunska količina opravljenbračunska količina opravljeneeee    storitstoritstoritstoritveveveve    za za za za preteklo obračunsko preteklo obračunsko preteklo obračunsko preteklo obračunsko 

obdobjeobdobjeobdobjeobdobje::::    

    

    

    

3.2.3.2.3.2.3.2. Predračunski in oPredračunski in oPredračunski in oPredračunski in obračunski bračunski bračunski bračunski stroški izvajanja storitstroški izvajanja storitstroški izvajanja storitstroški izvajanja storitveveveve    za za za za preteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobje    

    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Stroški izvajanja storitveStroški izvajanja storitveStroški izvajanja storitveStroški izvajanja storitve        

 

    

OpisOpisOpisOpis predračunpredračunpredračunpredračun obračunobračunobračunobračun

količina opravljene storitve v kg 14.230.000 14.398.188

OpisOpisOpisOpis predračunpredračunpredračunpredračun obračunobračunobračunobračun
NEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKI 2.006.9452.006.9452.006.9452.006.945 2.010.9442.010.9442.010.9442.010.944
Neposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materiala 177.346177.346177.346177.346 162.503162.503162.503162.503
Stroški električne energije 7.000 9.358
Stroški pogonskega goriva 112.148 111.351
Odpisi drobnega inventarja-avtogume 28.549 17.368
Drugi stroški materiala 29.649 24.426
Neposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitev 1.273.5141.273.5141.273.5141.273.514 1.295.0351.295.0351.295.0351.295.035
Stroški pri opravljanju storitev 487.073 500.319
Stroški transportnih storitev 293.850 280.540
Stroški vzdrževanja 258.802 290.629
Stroški drugih storitev 233.789 223.547
Neposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški dela 327.356327.356327.356327.356 342.633342.633342.633342.633
Drugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroški 228.729228.729228.729228.729 210.774210.774210.774210.774
Neposredni stroški amortizacije 212.439 202.013
Prevrednotovalni poslovni odhodki 16.290 8.761

SPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 242.216242.216242.216242.216 216.084216.084216.084216.084
Posredni stroški materiala 15.521 15.221
Posredni stroški storitev 129.389 125.595
Stroški dela 73.021 52.546
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 24.285 22.723

SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 97.65797.65797.65797.657 102.882102.882102.882102.882
Stroški materiala 2.802 3.516
Stroški storitev 36.725 40.644
Stroški dela 51.457 51.457
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 6.672 7.265

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 193.670193.670193.670193.670 190.160190.160190.160190.160
Stroški materiala 4.032 4.227
Stroški storitev 35.880 32.352
Stroški dela 146.284 146.284
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 7.473 7.296

DRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKI 13.05013.05013.05013.050 10.84710.84710.84710.847

DONOSDONOSDONOSDONOS 162.773162.773162.773162.773 162.773162.773162.773162.773

SKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 2.716.3092.716.3092.716.3092.716.309 2.693.6902.693.6902.693.6902.693.690

PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO 
BREZ BIOBREZ BIOBREZ BIOBREZ BIO 259.734259.734259.734259.734 205.363205.363205.363205.363

ZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 2.456.5752.456.5752.456.5752.456.575 2.488.3272.488.3272.488.3272.488.327
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Razdelitev stroškov izvajanja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (brez 

stroškov zbiranja biorazgradljivih odpadkov) glede na določeno vrsto komunalnih odpadkov 

skladno s 23.členom Uredbe MEDO: 

 

 

 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. StrošStrošStrošStrošekekekek    javnejavnejavnejavne    infrastruktureinfrastruktureinfrastruktureinfrastrukture        

 

 

Ločeno 

zbrane 

frakcije

Odpadna 

embalaža

Mešani 

komunalni 

odpadki

Skupaj 

komunalni 

odpadki

NEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKI 1.143.1901.143.1901.143.1901.143.190 396.552396.552396.552396.552 471.202471.202471.202471.202 2.010.9442.010.9442.010.9442.010.944

Neposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materiala 66.22166.22166.22166.221 48.14148.14148.14148.141 48.14148.14148.14148.141 162.503162.503162.503162.503

Stroški električne energije 9.358 0 0 9.358

Stroški pogonskega goriva 38.621 36.365 36.365 111.351

Odpisi drobnega inventarja-avtogume 9.149 4.110 4.110 17.368

Drugi stroški materiala 9.093 7.667 7.667 24.426

Neposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitev 844.598844.598844.598844.598 188.192188.192188.192188.192 262.245262.245262.245262.245 1.295.0351.295.0351.295.0351.295.035

Stroški pri opravljanju storitev 294.280 103.019 103.019 500.319

Stroški transportnih storitev 222.118 2.851 55.572 280.540

Stroški vzdrževanja 173.342 58.643 58.643 290.629

Stroški drugih storitev 154.857 23.679 45.010 223.547

Neposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški dela 181.864181.864181.864181.864 80.38480.38480.38480.384 80.38480.38480.38480.384 342.633342.633342.633342.633

Drugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroški 50.50750.50750.50750.507 79.83579.83579.83579.835 80.43280.43280.43280.432 210.774210.774210.774210.774

Neposredni stroški amortizacije 49.767 76.949 75.297 202.013

Prevrednotovalni poslovni odhodki 740 2.886 5.135 8.761

SPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 70.54270.54270.54270.542 72.77172.77172.77172.771 72.77172.77172.77172.771 216.084216.084216.084216.084

Posredni stroški materiala 5.046 5.087 5.087 15.221

Posredni stroški storitev 41.642 41.976 41.976 125.595

Stroški dela 16.377 18.084 18.084 52.546

Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 7.477 7.623 7.623 22.723

SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 34.29434.29434.29434.294 34.29434.29434.29434.294 34.29434.29434.29434.294 102.882102.882102.882102.882

Stroški materiala 1.172 1.172 1.172 3.516

Stroški storitev 13.548 13.548 13.548 40.644

Stroški dela 17.152 17.152 17.152 51.457

Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 2.422 2.422 2.422 7.265

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 63.38763.38763.38763.387 63.38763.38763.38763.387 63.38763.38763.38763.387 190.160190.160190.160190.160

Stroški materiala 1.409 1.409 1.409 4.227

Stroški storitev 10.784 10.784 10.784 32.352

Stroški dela 48.761 48.761 48.761 146.284

Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 2.432 2.432 2.432 7.296

DRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKI 3.6113.6113.6113.611 3.6183.6183.6183.618 3.6183.6183.6183.618 10.84710.84710.84710.847

DONOSDONOSDONOSDONOS 38.59238.59238.59238.592 62.09062.09062.09062.090 62.09062.09062.09062.090 162.773162.773162.773162.773

SKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 1.353.6161.353.6161.353.6161.353.616 632.712632.712632.712632.712 707.362707.362707.362707.362 2.693.6902.693.6902.693.6902.693.690

PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIOPRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIOPRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIOPRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIO 134.001134.001134.001134.001 20.09420.09420.09420.094 51.26851.26851.26851.268 205.363205.363205.363205.363

ZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 1.219.6151.219.6151.219.6151.219.615 612.619612.619612.619612.619 656.093656.093656.093656.093 2.488.3272.488.3272.488.3272.488.327

Stroški v EUR

OpisOpisOpisOpis predračunpredračunpredračunpredračun obračunobračunobračunobračun
Strošek najemnine infrastrukture 295.947 295.947
Strošek zavarovanja infrastrukture 5.252 5.608
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURESKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURESKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURESKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 301.199301.199301.199301.199 301.555301.555301.555301.555
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3.3.3.3.3.3.3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od Pojasnila odmikov obračunske cene od Pojasnila odmikov obračunske cene od Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske cene in predračunske cene in predračunske cene in predračunske cene in potrjene cene storitve potrjene cene storitve potrjene cene storitve potrjene cene storitve za za za za 

preteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobje    

 

    

 

Skupna obračunska cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih 

odpadkov se ne razlikuje od  predračunske in potrjene cene. 

    

    

3.4.3.4.3.4.3.4. Primerjava obračunske in potrjene cene izvajanja storitve na primerljivih območjihPrimerjava obračunske in potrjene cene izvajanja storitve na primerljivih območjihPrimerjava obračunske in potrjene cene izvajanja storitve na primerljivih območjihPrimerjava obračunske in potrjene cene izvajanja storitve na primerljivih območjih    

    

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) 

opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. 

MOP je nazadnje objavil primerljiva območja in povprečne cene za ta območja oktobra 2015 

za leto 2014 na podlagi podatkov iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. MOP je v izračunu povprečne cene za 

primerljiva območja upoštevalo podatke, ki so jih posredovali izvajalci javne službe in občine. 

Zaradi pomanjkljivosti kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu povprečnih cen niso 

mogle biti zajete vse občine.  

 

Uredba MEDO v 2. odstavku 9. člena določa, da se pri določitvi primerljivih območij upoštevajo 

zlasti geografske, poselitvene in oskrbovalne značilnosti območja. Kot izhaja iz pojasnila MOP 

je pri oblikovanju skupin za storitev zbiranja komunalnih odpadkov kot ključni kriterij za 

oblikovanje primerljivih skupin upoštevano število prebivalcev občine in nato vsaka skupina 

razdeljena na podskupino glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so na 

podlagi aritmetične sredine gostote prebivalcev v aglomeraciji in gostote prebivalcev nato 

dodatno razvrščene v podrazrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). 

 

Za presojo upravičenosti cen ima tako izvedena primerjava metodološke omejitve. V nasprotju 

z določili 9. člena Uredbe MEDO oblikovana primerljiva območja temeljijo zgolj na številu 

prebivalcev in gostoti poselitve, niso pa upoštevani drugi pogoji izvajanja javne službe, ki 

pomembno vplivajo na stroške izvajanja javne službe. Dosedanje analize so pokazale, da so 

storitve gospodarskih javnih služb na posameznih oskrbovalnih območjih izvajajo pod zelo 

različnimi pogoji. Prostorska urejenost oskrbovalnih območij, različni tehnično-tehnološki 

pogoji ter raznoliki načini izvajanja storitev so izrazito lokalno pogojeni in pomembno vplivajo 

na višino lastne cene izvajanja posamezne storitve. Stroškovna zahtevnost oskrbovalnih 

sistemov na območju posamezne občine vpliva na povprečno lastno cene izvajanja storitve v 

občini. Brez upoštevanja specifičnih pogojev izvajanja se lahko izvajalcu pripiše neučinkovito 

potrjena potrjena potrjena potrjena 
cenacenacenacena

predračunska predračunska predračunska predračunska 
cenacenacenacena

obračunska obračunska obračunska obračunska 
cenacenacenacena

Cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kg-storitev 0,1710 0,1726 0,1728
Cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kg-infrastruktura 0,0228 0,0212 0,0210
Skupaj cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kgSkupaj cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kgSkupaj cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kgSkupaj cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kg 0,19380,19380,19380,1938 0,19380,19380,19380,1938 0,19380,19380,19380,1938
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izvajanje, razlog nedoseganja primerljivih vrednosti pa je dejansko v različnih oz. zahtevnejših 

pogojih izvajanja dejavnosti. 

 

Glede metodološkega pristopa je treba tudi opozoriti, da so kot primerljiva območja za izračun 

primerljivih povprečnih cen izbrane občine. Stroški zagotavljanja javnih storitev so povezani 

in odvisni od zahtevnosti oskrbovalnih območij in oskrbovalnega standarda. Oskrbovalna 

območja niso povsod identična z območjem občin, v primeru skupnega izvajalca in 

dogovorjenih enotnih cen pa je vpliv oskrbovalnih značilnosti posamezne občine podrejen 

značilnostim prevladujoče občine. Tako izračunana enotna povprečna cena za več občin ne 

odraža stroškovne zahtevnosti posamezne občine, njeno upoštevanje v skupini občin s 

podobno gostoto prebivalcev pa izkrivlja povprečno ceno t.i. primerljive skupine. 

 

Iz navedenega izhajajo pomembne metodološke omejitve oblikovanih primerljivih območij in 

izračunanih povprečnih cen, kar se odraža v neustrezni primerjavi cen posamezne občine s 

primerljivim območjem. 

 

Zaradi zgoraj naštetih pomanjkljivosti smo v elaboratu za primerjavo obračunske cene storitve 

in cene infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov brez biološko razgradljivih odpadkov 

vzeli cene iz Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja, ki se v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva, Skupnosti občin Slovenije, 

Združenja občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije kontinuirano izvaja že od leta 

2013.  

 

Primerjalna analiza je metodološko prilagojena posebnostim izvajanja občinskih javnih služb 

varstva okolja. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja se namreč na 

posameznih oskrbovalnih območjih izvajajo pod zelo različnimi pogoji, kar vpliva na lastno 

ceno storitev.  

    

Primerjava obračunske cene storitve in cene infrastruktuPrimerjava obračunske cene storitve in cene infrastruktuPrimerjava obračunske cene storitve in cene infrastruktuPrimerjava obračunske cene storitve in cene infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkovre zbiranja komunalnih odpadkovre zbiranja komunalnih odpadkovre zbiranja komunalnih odpadkov    

brez biobrez biobrez biobrez biološko loško loško loško razgradljivih odpadkovrazgradljivih odpadkovrazgradljivih odpadkovrazgradljivih odpadkov 

    

    
Vir: *Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 

    

    

    

Opis EM
Obračunska

cena
Povprečna obračunska cena 
za primerljivo območje*

Cena storitve EUR/kg 0,1728 0,1627
Cena infrastrukture EUR/kg 0,0209 0,0063
Skupaj cena zbiranja EUR/kg 0,1938 0,1690
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Primerjava potrjene cene storitve in cene infrastruktuPrimerjava potrjene cene storitve in cene infrastruktuPrimerjava potrjene cene storitve in cene infrastruktuPrimerjava potrjene cene storitve in cene infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkovre zbiranja komunalnih odpadkovre zbiranja komunalnih odpadkovre zbiranja komunalnih odpadkov    brez brez brez brez 

biorazgradljivih odpadkovbiorazgradljivih odpadkovbiorazgradljivih odpadkovbiorazgradljivih odpadkov    

    

    
Vir: *Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 

    

    

3.5.3.5.3.5.3.5. Primerjava Primerjava Primerjava Primerjava izvajalca javne službeizvajalca javne službeizvajalca javne službeizvajalca javne službe    s povprečjem panoges povprečjem panoges povprečjem panoges povprečjem panoge        

    

Uredba MEDO v 7. alineji 9. člena določa, da mora elaborat vsebovati primerjavo izvajalca javne 

službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena s pomočjo 

kazalnikov:  

• pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti,  

• gospodarnost poslovanja in  

• povprečna mesečna plača na zaposlenca,  

ki jih objavlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), pri čemer 

se za povprečje panoge javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov šteje 

dejavnost E 38.11 »Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«. V elaboratu se za primerjavo 

upoštevajo zadnji javno dostopni podatki AJPESA in sicer iz leta 2017. Zaradi časovne 

primerljivosti so tudi podatki potrebni za izračun kazalnikov za Prodnik iz istega leta. 

 

 
*V izračunu povprečne plače na zaposlenca so upoštevane tudi povprečne plače 26 najetih delavcev, ki so zaposleni na delovnih mestih 

z zahtevnostjo dela za 2. tarifni razred. 

 

 

 

3.6.3.6.3.6.3.6. Predračunska količina Predračunska količina Predračunska količina Predračunska količina opravljene storitveopravljene storitveopravljene storitveopravljene storitve    za za za za prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje::::    

    

    

    

    

    

    

    

Opis EM
Potrjena
cena

Povprečna potrjena cena za 
primerljivo območje*

Cena storitve EUR/kg 0,1710 0,1627
Cena infrastrukture EUR/kg 0,0228 0,0063
Skupaj cena zbiranja EUR/kg 0,1938 0,1690

panoga E38.11 Prodnik

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,51 1,94
gospodarnost poslovanja 1,02 1,04
povprečna mesečna plača na zaposlenca 1.589 € 1465 €*

Opis EM predračun
Količina zbranih komunalnih odpadkov kg 16.430.000
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3.7.3.7.3.7.3.7. Predračunski stroški izvajanja storitPredračunski stroški izvajanja storitPredračunski stroški izvajanja storitPredračunski stroški izvajanja storitveveveve    za za za za prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

 

3.7.1.3.7.1.3.7.1.3.7.1. Stroški Stroški Stroški Stroški izvajanja storitveizvajanja storitveizvajanja storitveizvajanja storitve    

 

 

    

    

OpisOpisOpisOpis predračunpredračunpredračunpredračun
NEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKI 2.072.8102.072.8102.072.8102.072.810
Neposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materialaNeposredni stroški materiala 178.503178.503178.503178.503
Stroški električne energije 10.454
Stroški pogonskega goriva 124.016
Odpisi drobnega inventarja-avtogume 19.851
Drugi stroški materiala 24.183
Neposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitevNeposredni stroški storitev 1.312.9151.312.9151.312.9151.312.915
Stroški pri opravljanju storitev 501.280
Stroški transportnih storitev 300.750
Stroški vzdrževanja 278.436
Stroški drugih storitev 232.449
Neposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški delaNeposredni stroški dela 367.664367.664367.664367.664
Drugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroški 213.728213.728213.728213.728
Neposredni stroški amortizacije 202.029
Prevrednotovalni poslovni odhodki 11.699

SPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 229.965229.965229.965229.965
Posredni stroški materiala 16.516
Posredni stroški storitev 126.683
Stroški dela 62.392
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 24.374

SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 103.751103.751103.751103.751
Stroški materiala 2.974
Stroški storitev 40.866
Stroški dela 51.879
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 8.032

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 209.241209.241209.241209.241
Stroški materiala 4.172
Stroški storitev 34.978
Stroški dela 162.707
Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 7.384

DRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKI 11.67111.67111.67111.671

DONOSDONOSDONOSDONOS 176.117176.117176.117176.117

SKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 2.803.5552.803.5552.803.5552.803.555

PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO 
BREZ BIOBREZ BIOBREZ BIOBREZ BIO 242.492242.492242.492242.492

ZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 2.561.0622.561.0622.561.0622.561.062
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Razdelitev predračunskih stroškov izvajanja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov (brez stroškov zbiranja biorazgradljivih odpadkov) glede na določeno vrsto 

komunalnih odpadkov skladno s 23.členom Uredbe MEDO: 

 

 

    

3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2. Strošek jStrošek jStrošek jStrošek javnavnavnavneeee    infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastruktureeee    

    

    

Ločeno 

zbrane 

frakcije

Odpadna 

embalaža

Mešani 

komunalni 

odpadki

Skupaj 

komunalni 

odpadki

NEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKINEPOSREDNI STROŠKI 1.150.3991.150.3991.150.3991.150.399 416.520416.520416.520416.520 505.891505.891505.891505.891 2.072.8102.072.8102.072.8102.072.810

Neposredni stroški  materialaNeposredni stroški  materialaNeposredni stroški  materialaNeposredni stroški  materiala 69.23869.23869.23869.238 54.63354.63354.63354.633 54.63254.63254.63254.632 178.503178.503178.503178.503

Stroški električne energije 10.454 0 0 10.454

Stroški pogonskega goriva 46.115 38.950 38.950 124.016

Odpisi drobnega inventarja-avtogume 2.803 8.524 8.524 19.851

Drugi stroški materiala 9.866 7.159 7.158 24.183

Neposredni stroški  storitevNeposredni stroški  storitevNeposredni stroški  storitevNeposredni stroški  storitev 848.196848.196848.196848.196 184.859184.859184.859184.859 279.860279.860279.860279.860 1.312.9151.312.9151.312.9151.312.915

Stroški pri opravljanju storitev 283.980 108.650 108.650 501.280

Stroški transportnih storitev 219.450 3.150 78.150 300.750

Stroški vzdrževanja 178.926 49.655 49.855 278.436

Stroški drugih storitev 165.840 23.404 43.205 232.449

Neposredni stroški  delaNeposredni stroški  delaNeposredni stroški  delaNeposredni stroški  dela 173.480173.480173.480173.480 97.09297.09297.09297.092 97.09297.09297.09297.092 367.664367.664367.664367.664

Drugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroškiDrugi neposredni stroški 59.48459.48459.48459.484 79.93679.93679.93679.936 74.30774.30774.30774.307 213.728213.728213.728213.728

Neposredni stroški amortizacije 59.084 74.791 68.153 202.029

Prevrednotovalni poslovni odhodki 400 5.145 6.154 11.699

SPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKISPLOŠNI POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 74.79074.79074.79074.790 77.58877.58877.58877.588 77.58877.58877.58877.588 229.965229.965229.965229.965

Posredni stroški materiala 5.464 5.526 5.526 16.516

Posredni stroški storitev 42.096 42.293 42.293 126.683

Stroški dela 19.260 21.566 21.566 62.392

Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 7.969 8.203 8.203 24.374

SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKISPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 34.58434.58434.58434.584 34.58434.58434.58434.584 34.58434.58434.58434.584 103.751103.751103.751103.751

Stroški materiala 991 991 991 2.974

Stroški storitev 13.622 13.622 13.622 40.866

Stroški dela 17.293 17.293 17.293 51.879

Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 2.677 2.677 2.677 8.032

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKISPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 69.74769.74769.74769.747 69.74769.74769.74769.747 69.74769.74769.74769.747 209.241209.241209.241209.241

Stroški materiala 1.391 1.391 1.391 4.172

Stroški storitev 11.659 11.659 11.659 34.978

Stroški dela 54.236 54.236 54.236 162.707

Stroški amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev 2.461 2.461 2.461 7.384

DRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKIDRUGI POSLOVNI ODHODKI 4.0074.0074.0074.007 3.8323.8323.8323.832 3.8323.8323.8323.832 11.67111.67111.67111.671

DONOSDONOSDONOSDONOS 49.83549.83549.83549.835 63.14163.14163.14163.141 63.14163.14163.14163.141 176.117176.117176.117176.117

SKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIOSKUPAJ STROŠKI ZBIRANJA KO BREZ BIO 1.383.3611.383.3611.383.3611.383.361 665.411665.411665.411665.411 754.782754.782754.782754.782 2.803.5552.803.5552.803.5552.803.555

PRIHODKI, KI  ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIOPRIHODKI, KI  ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIOPRIHODKI, KI  ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIOPRIHODKI, KI  ZMANJŠUJEJO STROŠKE ZBIRANJA KO BREZ BIO 152.942152.942152.942152.942 33.82733.82733.82733.827 55.72355.72355.72355.723 242.492242.492242.492242.492

ZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA  KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA  KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA  KO BREZ BIOZMANJŠANI STROŠKI ZBIRANJA  KO BREZ BIO 1.230.4191.230.4191.230.4191.230.419 631.585631.585631.585631.585 699.059699.059699.059699.059 2.561.0632.561.0632.561.0632.561.063

Stroški v EUR

OpisOpisOpisOpis predračunpredračunpredračunpredračun
Strošek najemnine infrastrukture 223.882
Strošek zavarovanja infrastrukture 5.776
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 229.658
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3.8.3.8.3.8.3.8. Obseg Obseg Obseg Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitposlovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitposlovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitposlovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitveveveve    za za za za preteklo in preteklo in preteklo in preteklo in 

prihodnje prihodnje prihodnje prihodnje obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje::::    

 

Osnovna sredstva se lahko uporabljajo tudi za druge dejavnosti, tako da je v tabelah prikazan 

samo obseg poslovno potrebnih sredstev, ki je potreben za izvajanje javne službe zbiranja 

komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov. 

 

Obseg poslovno potrebnih sredstev za leto preteklo obračunsko obdobje 

 

 

Obseg poslovno potrebnih sredstev za leto prihodnje obračunsko obdobje 

 

 

 

3.9.3.9.3.9.3.9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

    

Prodnik poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja tudi ostale storitve. Pri tem za 

vse vrste dejavnosti ločeno spremlja stroške in prihodke ter jih evidentira po posameznih 

stroškovnih mestih. Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov na javni in nejavni 

del ter v javnem delu med posamezne javne službe za vsako posamezno poslovno leto 

temeljijo na določilih notranjega akta družbe »Organizacija računovodskega informacijskega 

sistema za potrebe sestavljanja načrta poslovanja, obračunov in ZR«, ki ga za vsako 

OpisOpisOpisOpis Nabavna vrednostNabavna vrednostNabavna vrednostNabavna vrednost

ObjektiObjektiObjektiObjekti 940.811940.811940.811940.811
OpremaOpremaOpremaOprema 2.116.0502.116.0502.116.0502.116.050
- strojna mehanizacija 66.324
- tovorna vozila 25.916
- smetarska vozila 1.034.800
- osebni avtomobili 22.737
- zabojniki 751.045
- oprema 29.915
- pisarniška oprema 111.645
- računalniška oprema 73.668
Programska oprema Programska oprema Programska oprema Programska oprema 62.51162.51162.51162.511
ZamljiščaZamljiščaZamljiščaZamljišča 136.081136.081136.081136.081
SkupajSkupajSkupajSkupaj 3.255.4533.255.4533.255.4533.255.453

OpisOpisOpisOpis Nabavna vrednostNabavna vrednostNabavna vrednostNabavna vrednost

ObjektiObjektiObjektiObjekti 1.016.4591.016.4591.016.4591.016.459
OpremaOpremaOpremaOprema 2.308.7792.308.7792.308.7792.308.779
- strojna mehanizacija 213.443
- tovorna vozila 20.084
- smetarska vozila 1.034.800
- osebni avtomobili 22.732
- zabojniki 780.837
- oprema 32.574
- pisarniška oprema 106.919
- računalniška oprema 97.390
Programska oprema Programska oprema Programska oprema Programska oprema 61.66561.66561.66561.665
ZamljiščaZamljiščaZamljiščaZamljišča 135.446135.446135.446135.446
SkupajSkupajSkupajSkupaj 3.522.3493.522.3493.522.3493.522.349
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posamezno poslovno leto skupaj z Načrtom poslovanja za isto poslovno leto obravnava in 

potrdi Skupščina družbe.  

 

V nadaljevanju so prikazana sodila za razdelitev splošnih stroškov, ki se nanašajo na storitve 

ravnanja s komunalnimi odpadki v preteklem in prihodnjem obračunskem obdobju. 

 

3.9.1.3.9.1.3.9.1.3.9.1. Razporejanje splošnih stroškov skupnih delov in napravRazporejanje splošnih stroškov skupnih delov in napravRazporejanje splošnih stroškov skupnih delov in napravRazporejanje splošnih stroškov skupnih delov in naprav    

 

Prodnik knjiži na splošna stroškovna mesta skupnih delov in naprav tiste stroške in prihodke, 

ki se nanašajo tako na osnovne dejavnosti kot na splošne dejavnosti. Stroški in prihodki s teh 

stroškovnih mest se najprej po različnih sodilih delijo na splošna stroškovna mesta strokovnih 

služb in splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti.  

 

Sodilo za razporejanje skupnih nerazporejenih stroškovskupnih nerazporejenih stroškovskupnih nerazporejenih stroškovskupnih nerazporejenih stroškov (to so tisti stroški in prihodki, ki so 

skupni za celotno družbo in jih ni mogoče razporediti na nobeno drugo stroškovno mesto) na 

posamezne osnovne organizacijske enote, je število odjemnih mest v posamezni enoti. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 42,67% 42,60% 

 

Sodilo za razporejanje skupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenihskupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenihskupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenihskupnih nerazporejenih stroškov, ki se nanašajo na število zaposlenih 

(npr. stroški varstva pri delu),  je  število zaposlenih v posamezni organizacijski enoti. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 29,29% 29,16% 

   

Sodilo za razporejanje stroškov poslovne stavbestroškov poslovne stavbestroškov poslovne stavbestroškov poslovne stavbe kot so: varovanje, čiščenje, električna 

energija, komunalne storitve, zavarovanje, je površina stavbe, ki jo uporablja posamezna 

organizacijska enota. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 40,85% 40,85% 

 

Sodilo za razporejanje    stroškov vzdrževanja GIS informacijskega sistemastroškov vzdrževanja GIS informacijskega sistemastroškov vzdrževanja GIS informacijskega sistemastroškov vzdrževanja GIS informacijskega sistema je število 

uporabnikov GIS informacijskega sistema iz posamezne organizacijske enote. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 17,31% 17,19% 

 

Sodilo za razporejanje stroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistemastroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistemastroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistemastroškov vzdrževanja integriranega informacijskega sistema je število 

uporabnikov tega sistema iz posamezne organizacijske enote. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 15,00% 5,26% 
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Sodilo za razporejanje stroškov vzdrževanjastroškov vzdrževanjastroškov vzdrževanjastroškov vzdrževanja    skupne računalniške opremeskupne računalniške opremeskupne računalniške opremeskupne računalniške opreme je število delovnih 

postaj, ki se uporabljajo v posamezni organizacijski enoti. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 15,85% 16,68% 

 

 

3.9.2.3.9.2.3.9.2.3.9.2. Razporejanje splošnih stroškov strokovnih službRazporejanje splošnih stroškov strokovnih službRazporejanje splošnih stroškov strokovnih službRazporejanje splošnih stroškov strokovnih služb    

 

Na splošnih stroškovnih mestih strokovnih služb se zbirajo stroški uprave, tehnično 

investicijskega sektorja, sektorja za pravne in kadrovske zadeve, gospodarsko finančnega 

sektorja in skladišča. 

 

Najprej se na posamezna stroškovna mesta strokovnih služb v ustreznih deležih porazdelijo 

stroški skupnih delov in naprav,  med katerimi največji delež predstavljajo stroški ogrevanja, 

električne energije, varovanja, čiščenja poslovnih prostorov, komunalnih storitev, zavarovanja, 

varstva pri delu in amortizacije poslovne stavbe. 

 

V nadaljevanju so prikazana sodila za razdelitev splošnih stroškov strokovnih služb na 

posamezne osnovne dejavnosti, ki temeljijo na vzročno-posledični zvezi med stroški 

strokovnih služb in posameznimi organizacijskimi enotami, ki izvajajo osnovne dejavnosti. 

 

Za razporejanje  stroškov  upraveupraveupraveuprave (SM 4000), se uporablja sodilo števila odjemnih mest v 

posamezni osnovni organizacijski enoti. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 42,67% 42,60% 

 

Tehnično investicijski sektor (TIS)Tehnično investicijski sektor (TIS)Tehnično investicijski sektor (TIS)Tehnično investicijski sektor (TIS) je razdeljen na podorganizacijske enote: 

-TIS-splošno (SM 40010) 

-TIS-vodenje investicij (SM 40011) 

-TIS-kataster (SM 40012) 

-TIS-soglasja (SM 40013) 

 

Sodilo za razporejanje stroškov tehnično investicijskega sektorja, ki so evidentirani na 

stroškovnem mestu TISTISTISTIS----splošnosplošnosplošnosplošno (SM 40010) in TISTISTISTIS----kkkkatasteratasteratasterataster (SM 40012) na posamezne 

organizacijske enote je naslednje: 

-na podlagi ocene dela zaposlenih teh dveh stroškovnih mest se 2% stroškov prerazporedi na 

organizacijsko enoto sektor ravnanje z odpadki (SM 3000), 

-ostalih 98% stroškov se razporedi na sektor vodovod in sektor kanalizacija na podlagi dolžine 

cevovodov evidentiranih v katastru. 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3020) 1,00% 1,00% 

Ravnanje z odpadki (SM 3070) 1,00% 1,00% 
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Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta TISTISTISTIS----soglasjasoglasjasoglasjasoglasja (SM 40013) je število 

izdanih soglasij za posamezno organizacijsko enoto. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 93020) 16,67% 16,67% 

Ravnanje z odpadki (SM 93060) 16,67% 16,67% 

 

Sektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeve je razdeljen na podorganizacijski enoti: 

- Sektor za pravne in kadrovske zadeve – splošno (SM 40020) 

- Sektor za pravne in kadrovske zadeve – Služba za odnose z javnostjo (SM 40021) 

 

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta    Sektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeveSektor za pravne in kadrovske zadeve----

splošno splošno splošno splošno (SM 40020) na osnovne organizacijske enote upošteva na podlagi ocene funkcije dela 

tega sektorja 30% stroškov, ki se delijo po ključu števila zaposlenih v posamezni organizacijski 

enoti in 70% stroškov, ki se delijo na podlagi števila odjemnih mest posamezne osnovne 

organizacijske enote. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 42,42% 42,17% 

 

Sodilo za razporejanje  stroškov  stroškovnega mesta Služba za odnose z javnostjoSlužba za odnose z javnostjoSlužba za odnose z javnostjoSlužba za odnose z javnostjo (SM 

40021) je število odjemnih mest v posamezni osnovni organizacijski enoti. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 42,67% 42,60% 

   

Gospodarsko finančni sektorGospodarsko finančni sektorGospodarsko finančni sektorGospodarsko finančni sektor je razdeljen na tri podorganizacijske enote: 

-GFS-splošno (SM 40030) 

-GFS-knjigovodstvo (SM 40031) 

-GFS-obračun komunalnih storitev (SM 40032). 

 

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta GFSGFSGFSGFS----splošnosplošnosplošnosplošno (SM 40030) je število 

odjemnih mest posamezne osnovne organizacijske enote. 

  

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 42,67% 42,60% 

 

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta GFSGFSGFSGFS----knjigovodstvoknjigovodstvoknjigovodstvoknjigovodstvo (SM 40031) izhaja iz 

evidentiranega opravljenega dela za posamezno osnovno organizacijsko enoto.  

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 43,76% 47,83% 
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Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta GFSGFSGFSGFS----obračun komunalnih obračun komunalnih obračun komunalnih obračun komunalnih storitevstoritevstoritevstoritev (SM 

40032) je število odjemnih mest posamezne osnovne organizacijske enote ter odjemnih mest, 

ki se nanašajo na zaračunavanje komunalnih storitev za račun drugih (ostale storitve):  

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 34,41% 34,34% 

    

Sodilo za razporejanje stroškov stroškovnega mesta SkladiščeSkladiščeSkladiščeSkladišče (SM 4009) na splošno 

stroškovno mesto posamezne organizacijske enote osnovne dejavnosti (SM 1000, SM 2000 in 

SM 3000 izhaja iz evidentiranega opravljenega dela za posamezno osnovno dejavnost. 

 

Opis 2018 2019 

Ravnanje z odpadki (SM 3000) 48,44% 45,57% 

 

 

3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9.3. Razporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnostiRazporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnostiRazporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnostiRazporejanje stroškov splošnih stroškovnih mest osnovnih dejavnosti    

  

Na splošnih stroškovnih mestih osnovnih dejavnosti so razporejeni tisti stroški, ki jih ne 

moremo prisoditi neposredno na temeljna stroškovna mesta, to so stroški povezani z 

vodstvom posameznega sektorja, stroški povezani z osnovnimi sredstvi sektorja, prisojeni 

stroški skupnih delov in naprav ter prisojeni stroški iz splošnih stroškovnih mest strokovnih 

služb. Splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti so: 

 

Sodilo za razporejanje stroškov zbranih na splošnem stroškovnem mestu organizacijske enote 

Sektor za ravnanje z odpadkiSektor za ravnanje z odpadkiSektor za ravnanje z odpadkiSektor za ravnanje z odpadki (SM 3000), na storitve zbiranja ločenih frakcij, zbiranje odpadne 

embalaže, zbiranje ostanka mešanih komunalnih odpadkov, zbiranja biorazgradljivih 

kuhinjskih odpadkov ter ostale storitve, je število odjemnih mest, za katera se posamezna 

storitev izvaja. 

 

Opis 2018 2019 

Zbiranje ločenih frakcij (CRO, EO,  zbiranje 

kosovnih odpadkov, zbiranje nevarnih odpadkov) 

27,69% 27,68% 

Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže 27,69% 27,68% 

Zbiranje ostanka mešanih komunalnih odpadkov 27,69% 27,68% 

Zbiranje biorazgradljivih odpadkov  16,50% 16,54% 

Ostale storitve 0,43% 0,42% 
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3.10.3.10.3.10.3.10. Prihodki od posebnih storitev Prihodki od posebnih storitev Prihodki od posebnih storitev Prihodki od posebnih storitev in drugi prihodki, ki znižujejo lastno ceno in drugi prihodki, ki znižujejo lastno ceno in drugi prihodki, ki znižujejo lastno ceno in drugi prihodki, ki znižujejo lastno ceno za za za za preteklo in preteklo in preteklo in preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

    

Opis Preteklo obračunsko 

obdobje 

Prihodnje 

obračunsko obdobje 

Prihodki od posebnih dejavnosti 90.957€ 91.100€ 

Drugi prihodki pripisani GJS 114.406€ 151.392€ 

Skupaj prihodki, ki znižujejo lastno ceno  205.363€ 242.492€ 

    

    

3.11.3.11.3.11.3.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje preteklo in prihodnje preteklo in prihodnje preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

    

V Družbeni pogodbi je določeno, da mora cena izvajanja storitve posamezne javne službe 

pokrivati poleg vseh stroškov izvajanja še donos v višini 5% od nabavne vrednosti poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje posamezne gospodarske javne 

službe.  

 

Osnovna sredstva se lahko uporabljajo tudi za druge dejavnosti, zato je donos na poslovno 

potrebna sredstva izračunan glede na uporabo teh sredstev v posamezni dejavnosti v 

posameznem letu. 

    

Opis Preteklo obračunsko 

obdobje 

Prihodnje 

obračunsko obdobje 

Vrednost OS uporabljena v dejavnosti 3.255.453 3.522.349 

Odstotek donosa 5% 5% 

Znesek donosa 162.773 176.117 

    

    

3.12.3.12.3.12.3.12. Število zaposlenih za izvajanje storitŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitveveveve    za za za za preteklopreteklopreteklopreteklo    in prihodnje obračunsko obdobjein prihodnje obračunsko obdobjein prihodnje obračunsko obdobjein prihodnje obračunsko obdobje    

    

V spodnji tabeli so navedeni zaposleni, ki so deloma ali v celoti  vključeni v izvajanje storitve 

zbiranja komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov. V številu zaposlenih je 

upoštevan delež zaposlenega, ki neposredno oziroma posredno sodeluje v procesu izvajanja 

storitve zbiranja komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov. 
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Opis Preteklo obračunsko 

obdobje 

Prihodnje 

obračunsko obdobje 

Neposredno zaposleni na zbiranju KO 14,37 14,74 

Posredno zaposleni na zbiranju KO 0,83 0,83 

Zaposleni v podpornih dejavnosti 0,23 0,23 

Zaposleni v splošnih dejavnostih 4,78 4,66 

Skupaj zaposleni 20,21 20,46 

 

 

3.13.3.13.3.13.3.13. Višina najemnine za Višina najemnine za Višina najemnine za Višina najemnine za javno infrastrukturo in delež, kjavno infrastrukturo in delež, kjavno infrastrukturo in delež, kjavno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajanju storiti je namenjen izvajanju storiti je namenjen izvajanju storiti je namenjen izvajanju storitveveveve        

    

Opis Preteklo obračunsko 

obdobje 

Prihodnje 

obračunsko obdobje 

Najemnina infrastrukture 295.947€ 223.882€ 

 

Način določanja najemnine za javno infrastrukturo je določen v Pogodbi o prenosu in najemu 

infrastrukture ter izvajanja gospodarskih javnih služb. Občine izvajalcu gospodarske javne 

službe zbiranja komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov obračunavajo 

najemnino za vso infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje te službe (infrastruktura na 

centru za ravnanje z odpadki in infrastruktura na ekoloških otokih) najmanj v višini 

amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja ob 

upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe MEDO. 

 

Poleg tega je v skladu s Pogodbo o najemu zemljišč, ki je bila podpisana s strani občin 

Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče ter podjetja Prodnik, v najemnini infrastrukture 

upoštevan tudi strošek najema zemljišč za potrebe delovanja CRO Dob.  

 

 

3.14.3.14.3.14.3.14. StoStoStoStopnja izkoriščenosti javne infrastrukturepnja izkoriščenosti javne infrastrukturepnja izkoriščenosti javne infrastrukturepnja izkoriščenosti javne infrastrukture    

    

Javna infrastruktura za izvajanje storitev zbiranja komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih 

odpadkov je v celoti izkoriščena. 
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3.15.3.15.3.15.3.15. Izračun predračunske cene storitIzračun predračunske cene storitIzračun predračunske cene storitIzračun predračunske cene storitveveveve    za za za za prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

    

    

    

    

3.16.3.16.3.16.3.16. Prikaz Prikaz Prikaz Prikaz sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih 

in po občinahin po občinahin po občinahin po občinah    

 

3.16.1.3.16.1.3.16.1.3.16.1. Organizacijska struktura podjetjaOrganizacijska struktura podjetjaOrganizacijska struktura podjetjaOrganizacijska struktura podjetja    

    

Podjetje Prodnik d. o. o. razdeljeno na 7 organizacijskih enot, od katerih tri izvajajo osnovne 

dejavnosti (sektor vodovod, sektor kanalizacija, sektor ravnanje z odpadki), ena organizacijska 

enota izvaja podporne dejavnosti (tehnično investicijski sektor) ter trije sektorji, ki izvajajo 

skupne oziroma splošne dejavnosti (uprava v ožjem pomenu, sektor za pravne in kadrovske 

zadeve in gospodarsko finančni sektor).  

 

 
V okviru osnovnih organizacijskih enot se izvajajo storitve gospodarskih javnih služb, posebne 

ter tržne storitve  v okviru treh sektorjev, in sicer: 

• v sektorju vodovod se opravlja gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo, posebne 

storitve oskrbe z vodo in ostale storitve, 

• v sektorju kanalizacija se opravlja gospodarska javna služba odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode, posebne storitve (odvajanje tehnološke odpadne vode), 

ostale storitve ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 

Predračunska cena zbiranja določenih vrstPredračunska cena zbiranja določenih vrstPredračunska cena zbiranja določenih vrstPredračunska cena zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov brez BIOkomunalnih odpadkov brez BIOkomunalnih odpadkov brez BIOkomunalnih odpadkov brez BIO

storitev zbiranja storitev zbiranja storitev zbiranja storitev zbiranja infrastruktura infrastruktura infrastruktura infrastruktura skupajskupajskupajskupaj

Skupaj stroški zbiranja določenih vrst KO brez BIO v EUR 2.803.555 229.658 3.033.213

Količina zbranih določenih vrst KO brez BIO v kg 16.430.000 16.430.000 16.430.000

Lastna cena zbiranja določenih vrst KO brez BIO v EUR/kg 0,1706 0,0140 0,1846

Prihodki, ki znižujejo lastno ceno zbiranja določenih vrst KO brez BIO 242.492 0 242.492

Znižani stroški zbiranja določenih vrst KO brez BIO v EUR 2.561.063 229.658 2.790.721

Znižana lastna cena zbiranja določenih vrst KO brez BIO v EUR/kg 0,1559 0,0140 0,1699

 

Uprava  

Sektor   
vodovod 

Sektor  
kanalizacija  

Sektor ravnanje  
z odpadki  

Tehnično  
investicijski  

sektor 

Sektor za pravne

 in kadrov.zad. 

Gospodarsko  
finančni sektor 

OSNOVNE  DEJAVNOSTI  SPLOŠNE DEJAVNOSTI  PODPORNA DEJAVNOST 
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• v sektorju ravnanje z odpadki se opravljajo gospodarske javne službe, povezane z  

ravnanjem s komunalnimi odpadki, storitve povezane s posebnimi storitvami (prodaja 

uporabnih surovin) ter ostale storitve. 

 

Podporna dejavnost osnovni dejavnosti v podjetju se izvaja v okviru tehnično-investicijskega  

sektorja, ki je razdeljen na naslednje podenote: 

• kataster, 

• soglasja. 

 

Skupne oziroma splošne dejavnosti pa so dejavnosti, ki jih potrebujejo tako osnovne kot 

podporne dejavnosti in se opravljajo v okviru treh sektorjev: 

• uprava v ožjem smislu, 

• gospodarsko-finančni sektor in 

• sektor za pravne in kadrovske zadeve. 

Ločeno po občinah se spremljajo samo stroški in prihodki, ki so vezani na stroške javne 

infrastrukture posameznih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 

medtem ko se vsi ostali stroški spremljajo po posameznih storitvah obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb. 

  

Načeloma naj bi veljalo, da so stroškovna mesta in poslovnoizidna mesta oblikovana v skladu 

z vzpostavljeno tehnično-organizacijsko strukturo podjetja. V podjetju Prodnik d.o.o. se 

tehnično-organizacijska struktura ne pokriva več z obračunsko-organizacijsko strukturo, ker 

tehnično določena organizacijska struktura, ki izvaja posamezne dejavnosti obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb (sektor vodovod, sektor kanalizacija in sektor ravnanje z 

odpadki), izvaja še posebne in tržne dejavnosti, zato je potrebno stroške splošnega 

stroškovnega mesto posamezne organizacijske enote razdeliti na posamezne dejavnosti.  

 

3.16.2.3.16.2.3.16.2.3.16.2. Organizacija stroškovnih mestOrganizacija stroškovnih mestOrganizacija stroškovnih mestOrganizacija stroškovnih mest    in razporejanje stroškov in prihodkovin razporejanje stroškov in prihodkovin razporejanje stroškov in prihodkovin razporejanje stroškov in prihodkov    

 

Vsi stroški in prihodki se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih. 

Šifrant stroškovnih mest je razdeljen na dva dela, in sicer: 

1. Temeljna stroškovna mestaTemeljna stroškovna mestaTemeljna stroškovna mestaTemeljna stroškovna mesta: na teh stroškovnih mestih se evidentirajo stroški in 

prihodki, ki  jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine knjižiti na 

posamezno storitev javne službe oziroma ostale dejavnosti, na katero se taki stroški 

oziroma prihodki nanašajo. Temeljna stroškovna mesta javne infrastrukture pa so 

tista, na katerih se evidentirajo prihodki in stroški povezani z javno infrastrukturo 

posamezne javne službe v posamezni občini.  

2. Splošna stroškovna mestaSplošna stroškovna mestaSplošna stroškovna mestaSplošna stroškovna mesta: na ta stroškovna mesta se knjižijo stroški in prihodki, ki 

jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna 

storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljna 

stroškovna mesta. V podjetju so vzpostavljena naslednja splošna stroškovna mesta: 

- splošna stroškovna mesta organizacijskih enot osnovnih dejavnosti: na tem 

stroškovnem mestu se zbirajo tisti stroški in prihodki, ki jih ni bilo mogoče že v prvi 

fazi knjižiti na temeljno stroškovno mesto (kot neposredne stroške in prihodke 

posamezne javne službe oziroma ostale dejavnosti, ugotoviti pa je bilo mogoče, da 
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obravnavani stroški nastajajo v zvezi z organizacijsko enoto posamezne osnovne 

dejavnosti in so bili zato knjiženi na splošno stroškovno mesto te dejavnosti. Te 

stroške in prihodke se v drugi fazi s potrjenimi ključi razporedi na temeljna stroškovna 

mesta; 

- splošna stroškovna mesta skupnih delov in naprav: med temi stroškovnimi mesti ima 

podjetje vzpostavljena stroškovna mesta za stroške in prihodke, ki jih ni mogoče 

razporediti na druga stroškovna mesta. Stroški in prihodki s teh stroškovnih mest se 

najprej po različnih ključih delijo na splošna stroškovna mesta strokovnih služb in 

splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti; 

- splošna stroškovna mesta strokovnih služb, kamor podjetje uvršča stroške in prihodke, 

povezane: 

• z upravo, 

• s tehnično-investicijskim sektorjem, 

• s sektorjem za pravne in kadrovske zadeve,  

• z gospodarsko-finančnim sektorjem in 

• s skladiščem. 

 

Te stroške v drugem koraku s ključi podjetje razdeli na splošna stroškovna mesta osnovnih 

dejavnosti, v naslednjem koraku pa na temeljna stroškovna mesta. 

 

3.16.3.3.16.3.3.16.3.3.16.3. Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti Sodila za razporejanje  prihodkov in odhodkov na posamezne GJS in druge dejavnosti     

 

Sodila za razporejanje splošnih stroškov in prihodkov na javni in nejavni del ter v javnem delu 

med posamezne javne službe za vsako posamezno poslovno leto temeljijo na določilih 

notranjega akta družbe »Organizacija računovodskega informacijskega sistema za potrebe 

sestavljanja načrta poslovanja, obračunov in ZR«, ki ga za vsako posamezno poslovno leto 

skupaj z Načrtom poslovanja za isto poslovno leto obravnava in potrdi Skupščina družbe.  

 

Prodnik evidentira na splošna stroškovna mesta skupnih delov in naprav tiste stroške in 

prihodke, ki se nanašajo tako na osnovne dejavnosti kot na splošne dejavnosti. Stroški in 

prihodki s teh stroškovnih mest se najprej po različnih sodilih delijo na splošna stroškovna 

mesta strokovnih služb in splošna stroškovna mesta osnovnih dejavnosti.  

 

Na splošnih stroškovnih mestih strokovnih služb se zbirajo stroški uprave, tehnično 

investicijskega sektorja, sektorja za pravne in kadrovske zadeve, gospodarsko finančnega 

sektorja in skladišča. 

 

Najprej se na posamezna stroškovna mesta strokovnih služb v ustreznih deležih porazdelijo 

stroški skupnih delov in naprav. 

 

Na splošnih stroškovnih mestih osnovnih dejavnosti so razporejeni tisti stroški, ki jih ne 

moremo prisoditi neposredno na temeljna stroškovna mesta, to so stroški povezani z 

vodstvom posameznega sektorja, stroški povezani z osnovnimi sredstvi sektorja, prisojeni 

stroški skupnih delov in naprav ter prisojeni stroški iz splošnih stroškovnih mest strokovnih 

služb. 
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4.4.4.4. ELABORAT O OELABORAT O OELABORAT O OELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITBLIKOVANJU CENE STORITBLIKOVANJU CENE STORITBLIKOVANJU CENE STORITVEVEVEVE    OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV ----    

OBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDOOBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDOOBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDOOBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDO    

    

4.1.4.1.4.1.4.1. Predračunska in obračunska količina Predračunska in obračunska količina Predračunska in obračunska količina Predračunska in obračunska količina izvajanjaizvajanjaizvajanjaizvajanja    storitstoritstoritstoritveveveve    za preteklo obračunsko za preteklo obračunsko za preteklo obračunsko za preteklo obračunsko 

obdobje:obdobje:obdobje:obdobje:    

    

    

    

    

4.2.4.2.4.2.4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve zaPredračunski in obračunski stroški izvajanja storitve zaPredračunski in obračunski stroški izvajanja storitve zaPredračunski in obračunski stroški izvajanja storitve za    preteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobjepreteklo obračunsko obdobje::::    

    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve     

    

    

    

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Stroški javne infrastrukture Stroški javne infrastrukture Stroški javne infrastrukture Stroški javne infrastrukture     

    

    

    

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja 

storitstoritstoritstoritveveveve        za preteklo obračunsko obdobjeza preteklo obračunsko obdobjeza preteklo obračunsko obdobjeza preteklo obračunsko obdobje::::    

 

 

 

Ni razlik med obračunsko, predračunsko in potrjeno ceno obdelave komunalnih odpadkov za 

preteklo obračunsko obdobje. 

 

4.4.4.4.4.4.4.4. Primerjava obračunske in potrjene cene storitPrimerjava obračunske in potrjene cene storitPrimerjava obračunske in potrjene cene storitPrimerjava obračunske in potrjene cene storitveveveve    na primerljivih območjihna primerljivih območjihna primerljivih območjihna primerljivih območjih    

 

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) 

opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. 

MOP je oktobra 2015 nazadnje objavil primerljiva območja in povprečne cene za ta območja 

za leto 2014 na podlagi podatkov iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Zaradi narave storitev povezanih s 

OpisOpisOpisOpis predračun obračun
Količina komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo v kg 8.600.000 8.551.727

predračun obračun
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 579.640 576.320
Stroški storitev 579.640 576.320

STROŠKI STORITEV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV V EURSTROŠKI STORITEV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV V EURSTROŠKI STORITEV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV V EURSTROŠKI STORITEV OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV V EUR 579.640 576.320

predračun obračun
STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EUR 331.100 329.203

potrjena cena predračunska cena obračunska cena
Cena obdelave komunalnih odpadkov v EUR/kg-storitev 0,0674 0,0674 0,0674
Cena obdelave komunalnih odpadkov v EUR/kg-infrastruktura 0,0385 0,0385 0,0385
Skupaj cena obdelave  komunalnih odpadkov v EUR/kg 0,1059 0,1059 0,1059
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storitvami obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov je MOP oblikoval le eno primerljivo 

območje, v katerega so vključene vse občine, ne glede na zahtevnost postopka obdelave in 

odlaganja komunalnih odpadkov, kar omejuje primerljivost cen posameznih izvajalcev. V 

izračun povprečne obračunske in potrjene cene obdelave komunalnih odpadkov je bilo 

upoštevano 183 občin, za katere so izvajalci poročali o ceni obdelave odpadkov za leto 2014. 

Ker so kriteriji, po katerih so določena primerljiva območja vsebinsko sporni, je uporaba te 

primerjave omejena. 

 

Zaradi zgoraj naštetih pomanjkljivosti smo v elaboratu za primerjavo obračunske cene storitve 

in cene infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov vzeli cene iz Primerjalne analize 

izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki se v okviru Zbornice 

komunalnega gospodarstva, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije ter 

Združenja mestnih občin Slovenije kontinuirano izvaja že od leta 2013.  

 

Primerjalna analiza je metodološko prilagojena posebnostim izvajanja občinskih javnih služb 

varstva okolja. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja se namreč na 

posameznih oskrbovalnih območjih izvajajo pod zelo različnimi pogoji, kar vpliva na lastno 

ceno storitev.  

 

Primerjava obračunskih cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi Primerjava obračunskih cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi Primerjava obračunskih cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi Primerjava obračunskih cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi 

območji:območji:območji:območji:    

    

    
*Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 

 

 

Primerjava potrjenih Primerjava potrjenih Primerjava potrjenih Primerjava potrjenih cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi območji:cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi območji:cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi območji:cen javne službe obdelave komunalnih odpadkov s primerljivimi območji:    

    

    
*Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis EM
Obračunska

cena
Povprečna obračunska cena 
za primerljivo območje*

Cena storitve EUR/kg 0,0674 0,1013
Cena infrastrukture EUR/kg 0,0385 0,0082
Skupaj cena obdelave EUR/kg 0,1059 0,1095

Opis EM
Potrjena
cena

Povprečna potrjena cena za 
primerljivo območje*

Cena storitve EUR/kg 0,0674 0,1013
Cena infrastrukture EUR/kg 0,0385 0,0082
Skupaj cena obdelave EUR/kg 0,1059 0,1095
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4.5.4.5.4.5.4.5. Primerjava izvajalca javne službe obdelave komunalnih odpadkov s Primerjava izvajalca javne službe obdelave komunalnih odpadkov s Primerjava izvajalca javne službe obdelave komunalnih odpadkov s Primerjava izvajalca javne službe obdelave komunalnih odpadkov s povprečjem panoge povprečjem panoge povprečjem panoge povprečjem panoge     

 

Uredba MEDO v 7. alineji 9. člena določa, da mora elaborat vsebovati primerjavo izvajalca javne 

službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena s pomočjo 

kazalnikov:  

• pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti,  

• gospodarnost poslovanja in  

• povprečna mesečna plača na zaposlenca,  

ki jih objavlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), pri čemer 

se za povprečje panoge javne službe obdelave komunalnih odpadkov šteje dejavnost E 38.21 

»Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. V elaboratu se za primerjavo upoštevajo zadnji javno 

dostopni podatki AJPESA in sicer iz leta 2017. Zaradi časovne primerljivosti so tudi podatki 

potrebni za izračun kazalnikov za Prodnik iz istega leta.  

 

 
*V izračunu povprečne plače na zaposlenca so upoštevane tudi povprečne plače 26 najetih delavcev, ki so zaposleni na delovnih mestih 

z zahtevnostjo dela za 2. tarifni razred. 

 

 

4.6.4.6.4.6.4.6. Predračunska količina Predračunska količina Predračunska količina Predračunska količina izvajanjaizvajanjaizvajanjaizvajanja    storitve za prihodnje obračunsko obdobjestoritve za prihodnje obračunsko obdobjestoritve za prihodnje obračunsko obdobjestoritve za prihodnje obračunsko obdobje    

 

 

 

 

4.7.4.7.4.7.4.7. PredračunskiPredračunskiPredračunskiPredračunski    stroški izvajanja storitve za prihodnje obračunsko obdobjestroški izvajanja storitve za prihodnje obračunsko obdobjestroški izvajanja storitve za prihodnje obračunsko obdobjestroški izvajanja storitve za prihodnje obračunsko obdobje    

 

4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.1. Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve     

 

 

 

4.7.2.4.7.2.4.7.2.4.7.2. Strošek javneStrošek javneStrošek javneStrošek javne    infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastruktureeee        

 

  obdelavaobdelavaobdelavaobdelava    

STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EUR    205.920 

 

panoga 
E38.21

Prodnik            

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,96 1,94
gospodarnost poslovanja 1,03 1,04
povprečna mesečna plača na zaposlenca 1.421 € 1465 €*

Opis predračun
Količina obdelanih komunalnih odpadkov v kg 8.800.000

obdelavaobdelavaobdelavaobdelava
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 944.240
Stroški storitev 944.240

STROŠKI STORITEV V EURSTROŠKI STORITEV V EURSTROŠKI STORITEV V EURSTROŠKI STORITEV V EUR 944.240
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4.8.4.8.4.8.4.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitObseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitObseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitObseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitveveveve    za preteklo in za preteklo in za preteklo in za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

    

Ker podjetje Prodnik izvaja storitvi obdelave komunalnih odpadkov preko upravljavca RCERO 

Ljubljana, Prodnik ne potrebuje nobenih svojih osnovnih sredstev za izvajanje te javne službe. 

    

    

4.9.4.9.4.9.4.9. Prikaz razdelitve Prikaz razdelitve Prikaz razdelitve Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjesplošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjesplošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjesplošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

 

Ker podjetje Prodnik izvaja javno službo obdelave komunalnih odpadkov preko upravljavca 

RCERO Ljubljana, podjetje Prodnik ne razporeja splošnih stroškov na to javno službo. 

 

 

4.10.4.10.4.10.4.10. Prihodki od posebnPrihodki od posebnPrihodki od posebnPrihodki od posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

 

Prihodkov od posebnih storitev ni. 

 

 

4.11.4.11.4.11.4.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

    

Ker za izvajanje javne službe obdelave komunalnih odpadkov podjetje ne potrebujemo svojih 

osnovnih sredstev, za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje za to javno službo ni 

upoštevanega donosa. 

 

 

4.12.4.12.4.12.4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeŠtevilo zaposlenih za izvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

    

Ker podjetje Prodnik izvaja javno službi obdelave komunalnih odpadkov preko upravljavca 

RCERO Ljubljana, podjetje ne potrebuje nobenih svojih zaposlenih za izvajanje te javne službe.    

    

    

    

4.13.4.13.4.13.4.13. Višina najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajVišina najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajVišina najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajVišina najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajanju storitanju storitanju storitanju storitveveveve        

 

Ker Prodnik to gospodarsko javno službo izvaja preko upravljavca RCERO Ljubljana, ki ima 

potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe obdelave komunalnih odpadkov, je podatek 

o višini najemnine opredeljen v Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021, katerega je 

Snaga predložila Svetu RCERO Ljubljana.  
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4.14.4.14.4.14.4.14. Stopnja izkoriStopnja izkoriStopnja izkoriStopnja izkoriščenosti javne infrastruktureščenosti javne infrastruktureščenosti javne infrastruktureščenosti javne infrastrukture    

 

Podatek o stopnji izkoriščenosti infrastrukturnih objektov in naprav RCERO Ljubljana je 

opredeljen v Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021, katerega je Snaga predložila  

Svetu RCERO Ljubljana. 

 

 

4.15.4.15.4.15.4.15. Izračun predračunske cene Izračun predračunske cene Izračun predračunske cene Izračun predračunske cene storitvestoritvestoritvestoritve    za prihodnje obračunsko obdobjeza prihodnje obračunsko obdobjeza prihodnje obračunsko obdobjeza prihodnje obračunsko obdobje    

    

    

 

 

4.16.4.16.4.16.4.16. Prikaz sodil za razporejanje za Prikaz sodil za razporejanje za Prikaz sodil za razporejanje za Prikaz sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih 

in po občinahin po občinahin po občinahin po občinah    

 

Ker podjetje Prodnik izvaja javno službo obdelave komunalnih odpadkov preko upravljavca 

RCERO Ljubljana, ne razporeja splošnih stroškov na to javno službo. Na javno službo obdelave 

komunalnih odpadkov so evidentirani samo direktni stroški povezani s javno službo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

storitev storitev storitev storitev 
obdelaveobdelaveobdelaveobdelave

infrastruktura infrastruktura infrastruktura infrastruktura skupajskupajskupajskupaj

Skupaj stroški obdelave komunalnih odpadkov v EUR 944.240 205.920 1.150.160

Količina komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo v kg 8.800.000 8.800.000 8.800.000

Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov v EUR/kgPredračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov v EUR/kgPredračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov v EUR/kgPredračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov v EUR/kg 0,10730,10730,10730,1073 0,02340,02340,02340,0234 0,13070,13070,13070,1307
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5.5.5.5. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVEVEVEVE    ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 

----    OBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDOOBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDOOBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDOOBVEZNE SESTAVINE V SKLADU S 9. ČLENOM UREDBE MEDO    

    

5.1.5.1.5.1.5.1. Predračunska in obračunska količina Predračunska in obračunska količina Predračunska in obračunska količina Predračunska in obračunska količina opravljene storitve za preteklo obračunsko opravljene storitve za preteklo obračunsko opravljene storitve za preteklo obračunsko opravljene storitve za preteklo obračunsko 

obdobjeobdobjeobdobjeobdobje    

    

    

    

Med predračunskimi količinami je upoštevana količina odloženih odpadkov 4,9% od 

načrtovane količine prevzetih odpadkov v obdelavo v RCERO Ljubljana. Med obračunskimi 

količinami so upoštevane dejanske količine, ki so bile odložene na odlagališču RCERO 

Ljubljana - to je 4,9% od količine prevzetih odpadkov v obdelavo v RCERO Ljubljana. 

    

    

5.2.5.2.5.2.5.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitve za preteklo obračunsko obdobjePredračunski in obračunski stroški izvajanja storitve za preteklo obračunsko obdobjePredračunski in obračunski stroški izvajanja storitve za preteklo obračunsko obdobjePredračunski in obračunski stroški izvajanja storitve za preteklo obračunsko obdobje    

    

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve     

    

    

    

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Stroški javne infrastrukture Stroški javne infrastrukture Stroški javne infrastrukture Stroški javne infrastrukture     

 

    

    

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske ter od potrjene cene izvajanja 

storitstoritstoritstoritveveveve        za preteklo obračunsko obdobjeza preteklo obračunsko obdobjeza preteklo obračunsko obdobjeza preteklo obračunsko obdobje    

 

 

 

Ni razlik med obračunsko, predračunsko in potrjeno ceno odlaganja komunalnih odpadkov za 

preteklo obračunsko obdobje. 

 

 

 

OpisOpisOpisOpis predračunpredračunpredračunpredračun obračunobračunobračunobračun
Količina odloženih komunalnih odpadkov v kg 421.400 419.035

predračun obračun
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 79.350 78.895
Stroški storitev 79.350 78.895

STROŠKI STORITEV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V EURSTROŠKI STORITEV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V EURSTROŠKI STORITEV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V EURSTROŠKI STORITEV ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V EUR 79.350 78.895

predračun obračun
STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURSTROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EUR 25.663 25.516

potrjena cena predračunska cena obračunska cena
Cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kg-storitev 0,1883 0,1883 0,1883
Cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kg-infrastruktura 0,0609 0,0609 0,0609
Skupaj cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kg 0,2492 0,2492 0,2492
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5.4.5.4.5.4.5.4. Primerjava obračunske in potrjene cene storitPrimerjava obračunske in potrjene cene storitPrimerjava obračunske in potrjene cene storitPrimerjava obračunske in potrjene cene storitveveveve    na primerljivih območjihna primerljivih območjihna primerljivih območjihna primerljivih območjih    

 

Uredba MEDO v 28. členu določa, da Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) 

opredeli primerljiva območja in objavi povprečne cene za posamezna primerljiva območja. 

MOP je oktobra 2015 nazadnje objavil primerljiva območja in povprečne cene za ta območja 

za leto 2014 na podlagi podatkov iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Zaradi narave storitev povezanih s 

storitvami obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov je MOP oblikoval le eno primerljivo 

območje, v katerega so vključene vse občine, ne glede na zahtevnost postopka obdelave in 

odlaganja komunalnih odpadkov, kar omejuje primerljivost cen posameznih izvajalcev. V 

izračun povprečne obračunske in potrjene cene odlaganja komunalnih odpadkov je bilo 

upoštevano 183 občin, za katere so izvajalci poročali o ceni odlaganja odpadkov za leto 2014. 

Ker so kriteriji, po katerih so določena primerljiva območja vsebinsko sporni, je uporaba te 

primerjave omejena. 

 

Zaradi zgoraj naštetih pomanjkljivosti smo v elaboratu za primerjavo obračunske cene storitve 

in cene infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov vzeli cene iz Primerjalne analize 

izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki se v okviru Zbornice 

komunalnega gospodarstva, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije ter 

Združenja mestnih občin Slovenije kontinuirano izvaja že od leta 2013.  

 

Primerjalna analiza je metodološko prilagojena posebnostim izvajanja občinskih javnih služb 

varstva okolja. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja se namreč na 

posameznih oskrbovalnih območjih izvajajo pod zelo različnimi pogoji, kar vpliva na lastno 

ceno storitev.  

 

Primerjava obračunskih cen javne službe Primerjava obračunskih cen javne službe Primerjava obračunskih cen javne službe Primerjava obračunskih cen javne službe odlaganjaodlaganjaodlaganjaodlaganja    komunalnih odpadkov s primerljivimi komunalnih odpadkov s primerljivimi komunalnih odpadkov s primerljivimi komunalnih odpadkov s primerljivimi 

območji:območji:območji:območji:    

    

    
*Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Opis EM
Obračunska

cena
Povprečna obračunska cena za 

primerljivo območje*

Cena storitve EUR/kg 0,1883 0,1481
Cena infrastrukture EUR/kg 0,0609 0,0427
skupaj cena odlaganja EUR/kg 0,2492 0,1908



  

35 

 

Primerjava potrjenih cen javne službe Primerjava potrjenih cen javne službe Primerjava potrjenih cen javne službe Primerjava potrjenih cen javne službe odlaganjaodlaganjaodlaganjaodlaganja    komunalnih odpadkov s primerljivimi komunalnih odpadkov s primerljivimi komunalnih odpadkov s primerljivimi komunalnih odpadkov s primerljivimi 

območjiobmočjiobmočjiobmočji::::    

    

    
*Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017 

 

 

5.5.5.5.5.5.5.5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge     

 

Uredba MEDO v 7. alineji 9. člena določa, da mora elaborat vsebovati primerjavo izvajalca javne 

službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena s pomočjo 

kazalnikov:  

• pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti,  

• gospodarnost poslovanja in  

• povprečna mesečna plača na zaposlenca,  

ki jih objavlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), pri čemer 

se za povprečje panoge javne službe odlaganja komunalnih odpadkov šteje dejavnost E 38.21 

»Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. V elaboratu se za primerjavo upoštevajo zadnji javno 

dostopni podatki AJPESA in sicer iz leta 2017. Zaradi časovne primerljivosti so tudi podatki 

potrebni za izračun kazalnikov za Prodnik iz istega leta. 

 

  
*V izračunu povprečne plače na zaposlenca so upoštevane tudi povprečne plače 26 najetih delavcev, ki so zaposleni na delovnih mestih 

z zahtevnostjo dela za 2. tarifni razred. 

 

 

5.6.5.6.5.6.5.6. Predračunska količina opravljenih storitve za Predračunska količina opravljenih storitve za Predračunska količina opravljenih storitve za Predračunska količina opravljenih storitve za prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

 

Opis  odlaganjeodlaganjeodlaganjeodlaganje    

Količina komunalnih odpadkov v kg 616.000 

 

Predračunska količina odloženih odpadkov je 7% načrtovane količine v obdelavo prevzetih 

komunalnih odpadkov na RCERO Ljubljana. 

 

 

Opis EM
Obračunska

cena
Povprečna obračunska cena za 

primerljivo območje*

Cena storitve EUR/kg 0,1883 0,1481
Cena infrastrukture EUR/kg 0,0609 0,0427
skupaj cena odlaganja EUR/kg 0,2492 0,1908

panoga 
E38.21

Prodnik            

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,96 1,94
gospodarnost poslovanja 1,03 1,04
povprečna mesečna plača na zaposlenca 1.421 € 1465 €*
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5.7.5.7.5.7.5.7. Predračunski stroški izvajanja Predračunski stroški izvajanja Predračunski stroški izvajanja Predračunski stroški izvajanja storitve za prihodnje obračunsko obdobjestoritve za prihodnje obračunsko obdobjestoritve za prihodnje obračunsko obdobjestoritve za prihodnje obračunsko obdobje    

 

5.7.1.5.7.1.5.7.1.5.7.1. Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve Stroški izvajanja storitve     

 

  odlaganjeodlaganjeodlaganjeodlaganje    

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEVNEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV    111.866 

Stroški storitev 111.866 

    

STROŠKI STORITEV V EURSTROŠKI STORITEV V EURSTROŠKI STORITEV V EURSTROŠKI STORITEV V EUR    111.866 

 

5.7.2.5.7.2.5.7.2.5.7.2. Stroški javne infrastruktureStroški javne infrastruktureStroški javne infrastruktureStroški javne infrastrukture        

 

  odlaganjeodlaganjeodlaganjeodlaganje    

STROŠEK JAVNE STROŠEK JAVNE STROŠEK JAVNE STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE V EURINFRASTRUKTURE V EURINFRASTRUKTURE V EURINFRASTRUKTURE V EUR    14.476 

 

 

5.8.5.8.5.8.5.8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobjeprihodnje obračunsko obdobje    

    

Ker podjetje Prodnik izvaja storitev odlaganja komunalnih odpadkov preko upravljavca RCERO 

Ljubljana, Prodnik ne potrebuje nobenih svojih osnovnih sredstev za izvajanje te javne službe. 

    

5.9.5.9.5.9.5.9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

 

Ker podjetje Prodnik izvaja javno službo odlaganja komunalnih odpadkov preko upravljavca 

RCERO Ljubljana, podjetje Prodnik ne razporeja splošnih stroškov na to javno službo. 

 

5.10.5.10.5.10.5.10. Prihodki od posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrihodki od posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrihodki od posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjePrihodki od posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

 

Prihodkov od posebnih storitev ni. 

 

5.11.5.11.5.11.5.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje prihodnje prihodnje prihodnje 

obračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobjeobračunsko obdobje    

    

Ker za izvajanje javne službe odlaganja komunalnih odpadkov podjetje ne potrebujemo svojih 

osnovnih sredstev, za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje za to javno službo ni 

upoštevanega donosa. 
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5.12.5.12.5.12.5.12. Število zaposlenih za Število zaposlenih za Število zaposlenih za Število zaposlenih za izvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeizvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeizvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobjeizvajanje storitve za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje    

    

Ker podjetje Prodnik izvaja javno službi odlaganja komunalnih odpadkov preko upravljavca 

RCERO Ljubljana, podjetje ne potrebuje nobenih svojih zaposlenih za izvajanje te javne službe.    

    

    

5.13.5.13.5.13.5.13. VišinaVišinaVišinaVišina    najemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajanju storitnajemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajanju storitnajemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajanju storitnajemnine za javno infrastrukturo in delež, ki je namenjen izvajanju storitve ve ve ve     

 

Ker Prodnik to gospodarsko javno službo izvaja preko upravljavca RCERO Ljubljana, ki ima 

potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe odlaganja komunalnih odpadkov, je podatek 

o višini najemnine opredeljen v Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021, katerega je 

Snaga predložila Svetu RCERO Ljubljana. 

  

5.14.5.14.5.14.5.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastruktureStopnja izkoriščenosti javne infrastruktureStopnja izkoriščenosti javne infrastruktureStopnja izkoriščenosti javne infrastrukture    

 

Podatek o stopnji izkoriščenosti infrastrukturnih objektov in naprav RCERO Ljubljana je 

opredeljen v Elaboratu o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021, katerega je Snaga predložila  

Svetu RCERO Ljubljana. 

 

5.15.5.15.5.15.5.15. Izračun Izračun Izračun Izračun predračunske cene predračunske cene predračunske cene predračunske cene storitvestoritvestoritvestoritve    za prihodnje obračunsko obdobjeza prihodnje obračunsko obdobjeza prihodnje obračunsko obdobjeza prihodnje obračunsko obdobje    

    

 

 

5.16.5.16.5.16.5.16. Prikaz sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih Prikaz sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih Prikaz sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih Prikaz sodil za razporejanje za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih 

in po občinahin po občinahin po občinahin po občinah    

 

Ker podjetje Prodnik izvaja javno službo odlaganja komunalnih odpadkov preko upravljavca 

RCERO Ljubljana, ne razporeja splošnih stroškov na to javno službo. Na javno službo obdelave 

komunalnih odpadkov so evidentirani samo direktni stroški povezani s javno službo. 

 

 

storitev storitev storitev storitev 
odlaganjaodlaganjaodlaganjaodlaganja

infrastruktura infrastruktura infrastruktura infrastruktura skupajskupajskupajskupaj

Skupaj stroški odlaganja komunalnih odpadkov v EUR 111.866 14.476 126.342

Količina odloženih komunalnih odpadkov v kg 616.000 616.000 616.000

Predračunska lastna cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kgPredračunska lastna cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kgPredračunska lastna cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kgPredračunska lastna cena odlaganja komunalnih odpadkov v EUR/kg 0,18160,18160,18160,1816 0,02350,02350,02350,0235 0,20510,20510,20510,2051
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6.6.6.6. ZAKLJUČEKZAKLJUČEKZAKLJUČEKZAKLJUČEK    

 

Elaborat je izdelan z namenom izračuna predračunskih cen storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki, ki se predložijo pristojnemu občinskemu organu v potrditev.  

 

V skladu s 6.členom Uredbe MEDO mora namreč izvajalec gospodarske javne službe za cene 

storitev gospodarskih javnih služb, ki presegajo 10% potrjene cene, izdelati elaborat in ga 

poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cen. 

 

Zato ker se: 

• skupna predračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov brez 

biorazgradljivih odpadkov razlikuje od skupne potrjene (trenutno veljavne) cene za 

12,3%,  

• skupna predračunska cena storitve obdelave komunalnih odpadkov razlikuje od 

skupne potrjene (trenutno veljavne) cene za 23,4% in 

• skupna predračunska cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov razlikuje od 

skupne potrjene (trenutno veljavne) cene za 17,7%, 

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. predlaga v potrditev predračunske cene storitev 

gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, za katere so bili predloženi 

elaborati. 

 

Priloga k elaboratu je Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021, ki ga je podjetja Snaga 

Ljubljana predlagalo v potrditev Svetu RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



  

39 

 

    

Predlagane cene v potrditev:Predlagane cene v potrditev:Predlagane cene v potrditev:Predlagane cene v potrditev:    

    

- Predlagana cena storitve Predlagana cena storitve Predlagana cena storitve Predlagana cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez 

biorazgradljivih kuhinjskih odpadkovbiorazgradljivih kuhinjskih odpadkovbiorazgradljivih kuhinjskih odpadkovbiorazgradljivih kuhinjskih odpadkov    je je je je 0,16990,16990,16990,1699    EUR/kg, od tega EUR/kg, od tega EUR/kg, od tega EUR/kg, od tega je:je:je:je:    

� cena storitve javne službe cena storitve javne službe cena storitve javne službe cena storitve javne službe 0,1550,1550,1550,1559999    EUR/kg,EUR/kg,EUR/kg,EUR/kg,    

� cena javne infrastrukturecena javne infrastrukturecena javne infrastrukturecena javne infrastrukture    0,0140,0140,0140,0140000    EUR/kg.EUR/kg.EUR/kg.EUR/kg.    

- Predlagana cena storitve obdelave komunalnih odpadkov je 0,1307 EUR/kg, od tega Predlagana cena storitve obdelave komunalnih odpadkov je 0,1307 EUR/kg, od tega Predlagana cena storitve obdelave komunalnih odpadkov je 0,1307 EUR/kg, od tega Predlagana cena storitve obdelave komunalnih odpadkov je 0,1307 EUR/kg, od tega 

je:je:je:je:    

� cena storitve javne službe 0,1073 EUR/kg,cena storitve javne službe 0,1073 EUR/kg,cena storitve javne službe 0,1073 EUR/kg,cena storitve javne službe 0,1073 EUR/kg,    

� cena javne infrastrukture 0,0234 EUR/kg.cena javne infrastrukture 0,0234 EUR/kg.cena javne infrastrukture 0,0234 EUR/kg.cena javne infrastrukture 0,0234 EUR/kg.    

- Predlagana cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov je 0,2051 EUR/kg, od tega Predlagana cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov je 0,2051 EUR/kg, od tega Predlagana cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov je 0,2051 EUR/kg, od tega Predlagana cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov je 0,2051 EUR/kg, od tega 

je: je: je: je:     

� cena storitve javne službe 0,1816 EUR/kgcena storitve javne službe 0,1816 EUR/kgcena storitve javne službe 0,1816 EUR/kgcena storitve javne službe 0,1816 EUR/kg    

� cena storitve javne infrastrukture 0,0235 EUR/kgcena storitve javne infrastrukture 0,0235 EUR/kgcena storitve javne infrastrukture 0,0235 EUR/kgcena storitve javne infrastrukture 0,0235 EUR/kg    

 

 

 

 

Vodja gospodarsko-finančnega sektorja     Direktor                                         

Karmen Kenk Hribar        Marko Fatur  

                                                                 


