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1. Uvod 

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

v Občini Šempeter – Vrtojba izdelan za namen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba, ki jo izvaja Režijski obrat Občine 

Šempeter - Vrtojba. 

Občina Šempeter – Vrtojba je skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) in Zakona o 

varstvu okolja (ZVO-1) normativno uredila z Odlokom o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 

128/20) upoštevaje naslednje uredbe s katerimi je urejeno predmetno ravnanje z odpadki: 

• Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 

št. 33/17, 60/18, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 

67/11, 68/11 - popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 - popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE, 

49/20 - ZIUZEOP, 61/20), 

• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

(Uradni list RS, št. 39/10), 

• Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/08), 

• Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18, 49/20 - 

ZIUZEOP), 

• Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list 

RS, št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 101/20), 

• Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list 

RS, št. 119/06, 49/20 - ZIUZEOP), 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08), ter 

• Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 49/20 - ZIUZEOP). 

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 

• Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah 

• Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov 

• Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 

Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba določa, da je izvajalec predmetne gospodarske javne službe Režijski 

obrat Občine Šempeter – Vrtojba, ki je skladno z Odlokom o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter 

– Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20) ustanovljen kot nesamostojni režijski obrat (ni pravna oseba) in deluje 

kot organizacijska enota Občine Šempeter – Vrtojba. 

Režijski obrat lahko za določena dela sklepa pogodbe tudi s podizvajalci. 
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Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba določa tudi, da župan sprejme Tehnični pravilnik, ki določa 

podrobnejša navodila in tehnične normative za ravnanje z odpadki in z njim seznani občinski svet.  

Izvajalec izvaja gospodarsko javno službo skladno s Programom ravnanja z odpadki, ki vsebuje tudi letni 

razpored zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, in ga sprejme župan občine in z njim seznani občinski 

svet. 

Lokalna skupnost je skladno z ZGO-1 dolžna zagotoviti tudi izvajanje ostalih dveh gospodarskih javnih služb 

ravnanja z odpadki in sicer: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Občina Šempeter – Vrtojba je izvajanje teh dveh 

obveznih občinskih javnih služb normativno uredila z Odlokom o načinu izvajanja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/20). Občinski 

odlok predvideva oddajo koncesije za izvajanje obeh gospodarskih javnih služb.   

Občina je skladno z Odlokom o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini 

Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/20) skupaj s še petimi občinami ožje Goriške objavila javni razpis in 

koncesijo podelila koncesionarju Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 

Krško. Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 5-ih let in sicer od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 

Izdelavo Elaborata o oblikovanju cen storitev posameznih gospodarskih javne služb varstva okolja nalaga 

izvajalcu posamezne javne službe Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 49/20 - ZIUZEOP) 

(v nadaljevanju Uredba o metodologiji) v 5. členu. 9. člen Uredbe o metodologiji pa natančneje predpisuje, 

kaj mora vsebovati elaborat, in sicer: 

• predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje,  

• predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje,  

• pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne 

službe za preteklo obračunsko obdobje,  

• primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi 

cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,  

• primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami 

storitev javne službe na primerljivih območjih,  

• primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji,  

• primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje 

cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost 

poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije 

za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno 

vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode, za povprečje panoge javne 

službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E37 Ravnanje z 

odplakami, za povprečje panoge javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov šteje 

dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, za povprečje panoge javne službe 
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obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki,  

• predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,  

• predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,  

• obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,  

• prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje,  

• prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje,  

• donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje,  

• število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje,  

• podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na 

uporabnike javne infrastrukture,  

• stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo 

izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev,  

• izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 

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

• prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in  

• druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 

1.1. Izhodišča za oblikovanje cen 

1.1.1. Vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb 

Občinska uprava Občine Šempeter - je za opravljanje gospodarske javne službe določila naslednjo 

gospodarsko javno infrastrukturo: 

• Zbirni center na kamionskem parkirišču v Vrtojbi 

• 62 občinskih prevzemnih mest, ki se uporabljajo za prevzem komunalnih odpadkov od uporabnikov 

po sistemu od vrat do vrat 

Vrednost zemljišča in izboljšav na zemljišču kamionskega parkirišča je bila ocenjena s strani pooblaščenega 

cenilca v februarju 2018. 

Za zemljišča s parcelnimi številkami 4/1, 4/2, 10/3, 15/3, 15/4, 3568/3, 3568/4 in 3568/5 vsa k.o. Vrtojba v 

skupni izmeri 29.845 m2 je bila takrat ocenjena vrednost 1.314.400 EUR in s tako vrednostjo občina tudi 

vodi zemljišča v svojih poslovnih knjigah. 

Poleg zemljišč je bila z istim cenilnim poročilom ovenjena tudi vrednost izboljšav na kamionskem parkirišču, 

ki so komunalni vodi, spodnji ustroj parkirišč in vozišč, vozne in parkirne površine za najtežja in največja 

cestna tovorna vozila, zelene površine, razsvetljava, ograja itd.. Vrednost izboljšav, ki je bila takrat ocenjena 

in jo občina vodi v svojih poslovnih knjigah je 621.200 EUR. 
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Za potrebe zbirnega centra smo ogradili približno 3.500 m2 površine kamionskega parkirišča. Za potrebe 

zbirnega centra tako uporabljamo zemljišče v vrednosti  154.143,07 EUR in izboljšave (zunanjo ureditev) na 

tem zemljišču v vrednosti  72.849,72 EUR. 

Zbirni center je ograjen z ograjo v kateri je nameščeno dvoje drsnih vrat. Z betonskimi bloki so omejeni 

štirje prostori za pretovarjanje in predhodno skladiščenje odpadkov. Vsa dela niso še končana in 

ovrednotena. Vrednost del skupaj z izvedenimi potrebnimi napeljavami ocenjujemo na 85.196,04   EUR. 

Preostala oprema, kot so upravni zabojnik, zabojniki za predhodno skladiščenje in prevoz odpadkov in 

podobno, ne sodi med javno infrastrukturo, ampak opremo potrebno za izvajanje gospodarske javne 

službe. 

Občinska prevzemna mesta (ekološki otoki) so bila popisana in ocenjena s strani pooblaščenega cenilca v 

juliju 2017. Vrednost občinskih prevzemnih mest, ki jo občina vodi tudi v svojih poslovnih knjigah je na dan 

31. 12. 2020 186.531,71 EUR. 

Namenske posode za zbiranje komunalnih odpadkov ne spadajo med gospodarsko javno infrastrukturo pač 

pa predstavljajo opremo potrebno za izvajanje gospodarske javne službe. 

1.1.2. Največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne 

službe 

Izvajalec je z občinsko upravo uskladil in predlaga, da občina potrdi 5 % donos na vložena poslovno 

potrebna osnovna sredstva. Tak donos bo izvajalec vlagal v osnovna sredstva potrebna za razvoj in boljšo 

organiziranost gospodarske javne službe. 

2. Obračunska in predračunska obdobja 

Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja oblikovanja cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto, ki se prične 1. januarja in traja do 

vključno 31. decembra. 

Izvajalec prvič predlaga občinskemu svetu v potrditev elaborat za določitev cen za obračunsko obdobje od 

1. 1. 2021 naprej. Predračunsko obdobje je koledarsko leto 2021. 

Dosedanji izvajalec gospodarske javne službe je dolžan dostaviti še elaborat z obračuni za leto 2019 in leto 

2020, vendar pa občinska uprava s temi podatki še ne razpolaga. 

3. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne 

službe za preteklo obračunsko obdobje 

Predračunske in obračunske količine opravljenih storitev javne službe za pretekla obračunska obdobja, bo 

podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 

2020. 
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4. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje 

Predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev javne službe za pretekla obračunska obdobja, bo 

podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 

2020. 

5. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene 

cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in potrjene cene storitev posamezne javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje, bo podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z 

obračunom za leto 2019 in leto 2020.   

6. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se 

oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na 

primerljivih območjih 

Primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami 

storitev javne službe na primerljivih območjih, bo podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v 

svojem elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 2020. 

7. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na 

primerljivih območjih 

Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev 

javne službe na primerljivih območjih, bo podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem 

elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 2020.  

8. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za 

katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji 

Primerjavo obračunske cene posamezne javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji, bo podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z 

obračunom za leto 2019 in leto 2020. 



10 

9. Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne 

službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost 

poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri 

čemer se za povprečje panoge javne službe zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz 

nenevarnih odpadkov 

Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge s pomočjo kazalnikov, ki so 1. pospešena pokritost 

kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca in ki jih 

objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge 

javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz 

nenevarnih odpadkov, bo podal dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z 

obračunom za leto 2019 in leto 2020. 

10. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

Ker ne razpolagamo s količinami opravljenih in zaračunanih storitev gospodarske javne službe za pretekli 

obdobji 2019 in 2020 za potrebe predloga predračunske količine opravljenih storitev in izračuna cen 

upoštevamo zadnje podatke o zbranih komunalnih odpadkih iz letnega poročila dosedanjega izvajalca 

gospodarske javne službe za leto 2019 in podatke o zbranih komunalnih odpadkih v občini v januarju 2021. 

Skupne količine zbranih komunalnih odpadkov za vseh šest občin, kjer je dosedanji izvajalec gospodarske 

javne službe izvajal javno službo množimo s faktorjem 13,32 % s katerim je dosedanji izvajalec iz skupnih 

prihodkov in odhodkov določil tiste, ki odpadejo na Občino Šempeter – Vrtojba. 

Ocenjujemo, da bodo količine zbranih komunalnih odpadkov, obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in 

odloženih ostankov mešanih komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba nekaj manjše kot tiste iz 

leta 2019. 

Razmerje med odloženim ostankom mešanih komunalnih odpadkov in obdelanimi mešanimi  komunalnimi 

odpadki  5 % je vzeto iz elaborata izvajalca obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov, koncesionarja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško. 
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Tabela 1: letne količine komunalnih odpadkov, ki se bodo zbrali v letu 2021 

ZBRANI KOMUNALNI ODPADKI za obdobje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019 Vseh 6 občin [tone] Občina Šempeter - Vrtojba [kg] 

Št. 
odpadka 

Ime odpadka GJS 
gospodinjstva 

/ pavšalisti 

GJS 
pravne 

osebe 

Tržno PE 

RZO 
SKUPNO 

PE RZO 
Tržno 

ostali 
SKUPAJ Delež 

% 
GJS 

gospodinjstva 
/ pavšalisti 

GJS 
pravne 

osebe 

SKUPNO 

PE RZO 

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 29,678 0,000 763,557 793,235 161,516 954,751 13,32 3.953 0 3.953 

15 01 02 Plastična embalaža 0,716 0,000 332,863 333,579 52,666 386,245 13,32 95 0 95 

15 01 03 Lesena embalaža 0,000 0,000 173,728 173,728 3,980 177,708         

15 01 04 Kovinska embalaža 0,000 0,000 13,060 13,060 0,020 13,080         

15 01 06 Mešana embalaža 1.112,796 0,000 240,394 1.353,190 293,300 1.646,490 13,32 148.224 0 148.224 

15 01 07 Steklena embalaža 961,106 0,000 205,741 1.166,847 398,420 1.565,267 13,32 128.019 0 128.019 

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 

0,000 0,000 0,774 0,774 0,131 0,905         

15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje ostanke nevaren trden oklop 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

16 01 03 Izrabljene avtomobilske gume 63,680 0,000 14,220 77,900 0,000 77,900 13,32 8.482 0 8.482 

20 01 01 Papir in karton 1.432,670 0,000 210,121 1.642,791 131,928 1.774,719 13,32 190.832 0 190.832 

20 01 02 Steklo 37,000 0,000 10,293 47,293 61,907 109,200 13,32 4.928 0 4.928 

20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 1.304,563 0,000 780,568 2.085,131 0,000 2.085,131 13,32 173.768 0 173.768 

20 01 10 Oblačila 112,491 0,000 0,000 112,491 1,965 114,456 13,32 14.984 0 14.984 

20 01 11 Tekstil 73,350 0,000 0,360 73,710 109,250 182,960 13,32 9.770 0 9.770 

20 01 13* Topila 2,776 0,000 0,525 3,301 0,127 3,428 13,32 370 0 370 

20 01 14* Kisline 0,014 0,000 0,000 0,014 0,000 0,014 13,32 2 0 2 

20 01 15* Alkalije 0,077 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000 13,32 10 0 10 

20 01 17 Fotokemikalije 0,157 0,000 0,000 0,157 0,000 0,000 13,32 21 0 21 

20 01 19* Pesticidi 0,283 0,000 0,000 0,283 0,056 0,339 13,32 38 0 38 

20 01 21* Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro 0,517 0,000 1,742 2,259 0,245 2,504 13,32 69 0 69 

20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorovodike 55,329 0,000 0,000 55,329 4,191 59,520 13,32 7.370 0 7.370 

20 01 25 Jedilno olje in maščobe 20,201 0,000 64,933 85,134 0,000 85,134 13,32 2.691 0 2.691 

20 01 26* Olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25 13,150 0,000 0,200 13,350 0,000 13,350 13,32 1.752 0 1.752 

20 01 27* Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi 30,114 0,000 0,120 30,234 0,000 30,234 13,32 4.011 0 4.011 
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20 01 28 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27 11,692 0,000 0,000 11,692 3,839 15,531 13,32 1.557 0 1.557 

20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 1,619 0,000 0,196 1,815 0,420 2,235 13,32 216 0 216 

20 01 32 Zdravila, ki niso navedeni pod 20 01 31 0,209 0,000 0,000 0,209 0,000 0,209 13,32 28 0 28 

20 01 33* 

Baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 
06 03 
ter ne sortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in 
akumulatorje 

3,304 0,000 1,640 4,944 0,000 4,944 13,32 440 0 440 

20 01 35* 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi 
in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23 (7) 41,660 0,000 1,650 43,310 0,000 43,310 

13,32 5.549 0 5.549 

20 01 36 
Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 
21, 20 01 23 in 20 01 35 157,990 0,000 3,040 161,030 3,608 164,638 

13,32 21.044 0 21.044 

20 01 38 Drugi les, ki ni naveden pod 20 01 37 1.257,564 0,000 106,580 1.364,144 71,656 1.435,800 13,32 167.508 0 167.508 

20 01 39 Plastika 0,000 0,000 32,100 32,100 7,219 39,319 13,32 0 0 0 

20 01 40 Kovine 398,670 0,000 22,331 421,001 3,259 424,260 13,32 53.103 0 53.103 

20 02 01 Biorazgradljivi odpadki 1.138,273 0,000 159,871 1.298,144 68,420 1.366,564 13,32 151.618 0 151.618 

20 02 02 Zemlja in kamenje 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

20 02 03 Drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje (nagrobne sveče) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 9.180,995 3.146,090 0,000 12.327,085 0,000 12.327,085 13,32 1.222.909 419.059 1.641.968 

20 03 02 Odpadki z živilskih trgov 0,000 0,000 0,000 0,000 1,006 1,006         

20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest 0,000 0,000 173,180 173,180 58,980 232,160         

20 03 07 Kosovni odpadki 1.244,948 304,036 0,000 1.548,984 293,066 1.842,050 13,32 165.827 40.498 206.325 

20 03 99 Drugi tovrstni komunalni odpadki 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

  SKUPAJ 18.687,592 3.450,126 6.254,496 28.392,213 4.097,011 32.489,224   2.489.187 459.557 2.948.744 
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Tabela 2: Predračunske količine zbiranja, obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov 

  Količina [kg] 

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov brez bioloških 2.269.597 

Zbiranje bioloških odpadkov 298.164 

Obdelava odpadkov 1.488.799 

Odlaganje ostankov odpadkov 74.440 

 

Predračunske količine opravljenih storitev za gospodinjske uporabnike načrtujemo na osnovi naslednjih 

podatkov o prebivalstvu v Občini Šempeter – Vrtojba. 

Iz centralnega registra prebivalcev občine izhaja, da ima v občini stalno ali začasno biva 6.287 oseb. 

Ocenjujemo, da je uporabnikov, ki uporabljajo hišni kompostnik 800. 

Predračunske količine opravljenih storitev za poslovne uporabnike načrtujemo na osnovi naslednjih 

podatkov o načrtovanih storitvah za prihodnje obračunsko obdobje. 

Tabela 3: Predračunske količine zbiranja, obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov 

Število ekvivalentnih uporabnikov manjših poslovnih uporabnikov 
(pavšalistov) 

600 oseb 

Masa odpadkov, ki se zbere od poslovnih uporabnikov in se tehta  28.000 kg 

Skupni volumen namenskih predpisanih posod, ki se izprazni pri poslovnih 
uporabnikih 

6.803.920 l 

Specifična masa mešanih komunalnih odpadkov izpraznjenih iz vseh 
predpisanih namenskih posod 

61,82 kg/m3 

 

11. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje  

Občinska uprava še ne razpolaga z obračunskimi podatki za obračunski obdobji 2019 in 2020. Zadnji 

elaborat dosedanjega izvajalca gospodarske javne službe, ki zajema pretekla obdobja (z obračunom) z maja 

2020, je zajemal pretekli obdobji 2017 in 2018. Ker ne razpolagamo z obračunskimi stroški za pretekli 

obdobji 2019 in 2020 za potrebe primerjave v elaboratu upoštevamo zadnje predračunske stroške za leto 

2020 iz elaborata z maja 2020 dosedanjega izvajalca gospodarske javne službe. Skupne predračunske 

stroške za leto 2020 za vseh šest občin, kjer je dosedanji izvajalec gospodarske javne službe izvajal javno 

službo množimo s faktorjem 13,32 % s katerim je dosedanji izvajalec iz skupnih prihodkov in odhodkov 

določil tiste, ki odpadejo na Občino Šempeter – Vrtojba. 

Izvajalec gospodarske javne službe načrtuje naslednje predračunske stroške za prihodnje obdobje 

primerjano z 13,32 % predračunskih stroškov iz zadnjega elaborata dosedanjega izvajalca gospodarske 

javne službe.   
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Tabela 4: Predračunski stroški zbiranja komunalnih odpadkov brez bioloških odpadkov 

STROŠKI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH ODPADKOV 

  

  

13,32 % 

PREDRAČUNA 

2020 

PREDRAČUN 

2021 

1. NEPOSREDNI STROŠKI 341.930 301.045 

- porabljeno gorivo 29.157 4.200 

- drugi stroški materiala 35.200 8.400 

- stroški storitev 136.659 208.807 

   - stroški dela 134.067 79.637 

- drugi neposredni stroški 6.846 0 

2.  POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 64.571 28.247 

 - amortizacija 38.597 22.268 

 - posredni proizvajalni stroški 21.991 5.979 

 - prevrednotenje/drugo 3.984 0 

3. SPLOŠNI STROŠKI 33.627 21.000 

 - nabavni 4.998 0 

 - splošni 21.637 14.000 

 - prodajni 6.992 7.000 

4. STROŠEK OBRESTI 3.749 0 

5. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 2.064 0 

6. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA 9.051 8.956 

7. PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE -13.734 -10.837 

- prodaja odpadnih surovin -11.222 -4.480 

- prihodki od zaračunavanja izvajalca obdelave in odlaganja -2.513 -6.357 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 441.258 348.410 

 

STROŠKI INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV  
BREZ BIOLOŠKIH ODPADKOV   

1. STROŠEK AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE 23.242 8.186 

2. STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 503 0 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 23.745 8.186 
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Tabela 5: Predračunski stroški zbiranja bioloških komunalnih odpadkov 

STROŠKI ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV 

  
13,32 % 

PREDRAČUNA 
2020 

PREDRAČUN 
2021 

1. NEPOSREDNI STROŠKI 56.268 82.511 

- porabljeno gorivo 3.210 1.800 

- drugi stroški materiala 3.835 3.600 

- stroški storitev 30.608 68.262 

   - stroški dela 17.618 8.849 

- drugi neposredni stroški 997 0 

2.  POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 8.836 12.106 

 - amortizacija 5.282 9.543 

 - posredni proizvajalni stroški 3.009 2.562 

 - prevrednotenje/drugo 545 0 

3. SPLOŠNI STROŠKI 4.685 9.000 

 - nabavni 684 0 

 - splošni 2.961 6.000 

 - prodajni 1.040 3.000 

4. STROŠEK OBRESTI 513 0 

5. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 282 0 

6. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA 
SREDSTVA 

1.239 995 

7. PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE -331 -2.725 

- prodaja odpadnih surovin -331 0 

- prihodki od zaračunavanja izvajalca obdelave in odlaganja   -2.725 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 71.493 101.887 

 

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 

1. STROŠEK AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE 2.451 3.508 

2. STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE 69   

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 2.520 3.508 
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Tabela 6: Predračunski stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov 

STROŠKI OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

  13,32 % 
PREDRAČUNA 

2020 

PREDRAČUN 
2021 

1. NEPOSREDNI STROŠKI 139.510 139.665 

- stroški obdelave 139.510 139.665 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 139.510 139.665 

 

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA OBDELAVO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

1. STROŠEK ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE 46.503 0 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 46.503 0 

 

Tabela 7: Predračunski stroški odlaganja ostanka mešanih komunalnih odpadkov 

STROŠKI OODLAGANJA OSTANKA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

  

13,32 % 
PREDRAČUNA 

2020 

PREDRAČUN 
2021 

1. NEPOSREDNI STROŠKI 33.880 6.908 

- stroški oddaje odpadkov na odstranitev oz. odlaganje 33.880 6.908 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 33.880 6.908 

 

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ODLAGANJE OSTANKA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

1. STROŠEK ZA UPORABO JAVNE INFRASTRUKTURE 23.195 0 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 23.195 0 

 

12. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev 

javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje  

Poleg gospodarske javne infrastrukture izvajalec gospodarske javne službe načrtuje tudi naslednji obseg 

osnovnih sredstev, ki jih bo potreboval za izvajanje gospodarske javne službe. 

Tabela 8: Seznam poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 

Opis Vrednost Količina Skupaj 

KAMIONSKA TEHTNICA                    -               1,00                          -      

kontejner zaprt- pločevina         5.141,00             4,00             20.564,00    

kotalni kontejner odprt         4.268,00             2,00               8.536,00    

kontejner odprt -pločevina+cerada         4.559,00             2,00               9.118,00    

kontejner-pvc            144,00           10,00               1.440,00    

kontainer 10m3-AU10         1.410,00             2,00               2.820,00    
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kontejner HMCU         2.320,00             1,00               2.320,00    

ročni paletni viličar            279,60             1,00                  279,60    

viličar teleskopski manitou + žlica       34.900,00             1,00             34.900,00    

gume za viličar             490,00             4,00               1.960,00    

rabljena hidravlična mobilna stiskalnica          9.500,00             1,00               9.500,00    

pisarniški kontejner SPC6         2.920,00             1,00               2.920,00    

klimatska naprava            397,54             1,00                  397,54    

pisarniški stol              95,63             1,00                    95,63    

pisarniški stol              58,91             1,00                    58,91    

omara s ključavnico            151,28             1,00                  151,28    

omara za dokumente              61,88             1,00                    61,88    

pisarniška omara jeklo            139,29             1,00                  139,29    

računalnik Lenovo+monitor             507,17             1,00                  507,17    

računalnik+monitor+MS Office (Teja)         1.169,63             1,00               1.169,63    

ZABOJNIK 1100L             117,80         282,00              33.219,60    

ZABOJNIK 240L               14,25           11,00                   156,75    

ZABOJNIK 900L               38,33             1,00                     38,33    

ZABOJNIK  1230L               73,20           37,00                2.708,40    

ZABOJNIK 1800L             121,00           53,00                6.413,00    

ZABOJNIK 3100L             573,80             4,00                2.295,20    

ZABOJNIK 3200L             573,80             9,00                5.164,20    

ZABOJNIK 3300L             406,50           73,00              29.674,50    

POSODA ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA             685,00             3,00                2.055,00    

KONTEJNER 5 M3             650,00             1,00                   650,00    

KONTEJNER 5 M3             300,00             2,00                   600,00    

KONTEJNER 7 M3             300,00             1,00                   300,00    

kontejnerji 5 kos + posode 10kos               10.000,00    

kontejnerji za nevarne odpadke                 7.000,00    

Zabojniki 120 l              12,00         150,00               1.800,00    

SKUPAJ            199.013,91    

 

13. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom  Uredbe o 

metodologiji za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

Izvajalec poleg javne službe ne opravlja posebnih storitev (katerih prihodki ne bi v celoti zniževali stroškov 

javne službe) in drugih tržnih dejavnosti, izvaja pa naloge, ki mu jih nalagajo določila Odloka o ustanovitvi 

Režijskega obrata Občine Šempeter – Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20). 

Da bi izvajalec zagotovil ločeno računovodsko spremljanje stroškov po različnih dejavnostih, ki jih opravlja, 

ima določena naslednja poslovno izidna mesta, za katera se ugotavljajo prihodki ter na njih nastali in njim 

prisojeni stroški za vsako gospodarsko javno službo in nalogo posebej: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

2. Urejanje in čiščenje javnih površin, 

3. Redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave, 

4. Upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč, 
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5. Upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje, 

6. Tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine, 

7. Upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine, 

8. Upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje, 

9. Vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica, 

10. Vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo. 

Izvajalec prihodke in neposredne odhodke (stroške), ki jih je glede na aktivnosti mogoče prisoditi 

posameznemu poslovno izidnemu mestu, razporeja v celoti na to poslovno izidno mesto. 

V poglavju 20. so opisana sodila za razporejanje  odhodkov (stroškov), ki jih je glede na aktivnosti mogoče 

prisoditi več poslovno izidnim mestom. 

Odhodki (stroški), ki jih ni mogoče razporediti po sodilih, ki temeljijo na aktivnostih, se na koncu leta 

razporedijo med poslovno izidna mesta na podlagi deleža preostalih že razporejenih odhodkov (stroškov).  

14. Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

Prihodke, ki jih izvajalec ustvaril z opravljanjem posebnih storitev za preteklo obračunsko obdobje, bo podal 

dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 2020. 

Izvajalec javne službe načrtuje naslednje prihodke z opravljanjem posebnih storitev za prihodnje 

obračunsko obdobje, ki pa v celoti znižujejo stroške izvajanja gospodarske javne službe: 

Tabela 9: Načrtovani prihodki od posebnih storitev, ki znižujejo stroške izvajanja gospodarske javne službe 

Prihodki od prodaje surovin 4.480 

Prihodki od deleža stroškov za zaračunavanje storitev, ki ga 
krije izvajalec GJS obdelave in odlaganja 

9.979 

 

15. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje  

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje, bo podal 

dosedanji izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 2020. 

Izvajalec javne službe načrtuje 5 % donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v vrednosti  

199.013,91 za prihodnje obračunsko obdobje, kar znese 9.950,70 EUR.    

16. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje  

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje, bo podal dosedanji 

izvajalec gospodarske javne službe v svojem elaboratu z obračunom za leto 2019 in leto 2020. 

Izvajalec javne službe načrtuje naslednje število zaposlenih za prihodnje obračunsko obdobje: 
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Tabela 10: Načrtovano število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe z deležem polnega delovnega 

časa 

 Delež polnega 
delovnega časa 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II ZA GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE - vodja režijskega obrata 

3/20 

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za področje režijskega 
obrata 

1 

DELOVODJA V za vzdrževanje javnih površin in 
ravnanje z odpadki 

1/2 

KOMUNALNI DELAVEC II 2 

 

17. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o 

njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

Občina kot lastnik infrastrukture izvajalcu javne službe, ki je organizacijska enota iste pravne osebe ne 

zaračunava najemnine za javno infrastrukturo. 

Se pa obračuna amortizacija infrastrukture v celoti v višini 11.693,80 EUR. Amortizacija se v celoti prenese 

na uporabnike javne infrastrukture. 

18. Stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju 

javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je 

namenjena za izvajanje posebnih storitev  

Javna infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne službe je 100 % izkoriščena za ta namen. Javna 

infrastruktura ni namenjena izvajanju posebnih storitev, če pa se le-te izvedejo (delež stroškov 

zaračunavanja, prodaja surovin, itd.), prihodki od posebnih storitev v celoti znižujejo stroške izvajanja 

gospodarske javne službe.  

19. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za 

prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne 

infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje 

Naslednja tabela prikazuje izračun predračunskih cen za storitve gospodarskih javnih služb ravnanja z 

odpadki. 
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Tabela 11: Predračunski cene storitev in javne infrastrukture gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 

  

13,32 % 
PREDRAČUNA 

2020 

PREDRAČUN 
2021 

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH 

Količina 2.544.120 2.269.597 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 441.258 348.410 

Cena 0,1734 0,1535 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 23.745 8.186 

Cena 0,0093 0,0036 

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 

Količina 346.320 298.164 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 71.493 101.887 

Cena 0,2064 0,3417 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 2.520 3.508 

Cena 0,0073 0,0118 

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

Količina 1.665.000 1.488.799 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 139.510 173.073 

Cena 0,0838 0,1163 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 46.503   

Cena 0,0279   

ODLAGANJE OSTANKA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

Količina 83.250 74.440 

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA 33.880 8.561 

Cena 0,4070 0,1150 

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 23.195   

Cena 0,2786   

 

20. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po 

dejavnostih  

Da bi izvajalec zagotovil ločeno računovodsko spremljanje stroškov po različnih dejavnostih, ki jih opravlja, 

ima določena naslednja poslovno izidna mesta, za katera se ugotavljajo prihodki ter na njih nastali in njim 

prisojeni stroški za vsako gospodarsko javno službo in nalogo posebej: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

a. Zbiranje komunalnih odpadkov razen bioloških 

b. Zbiranje bioloških odpadkov 

c. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 

d. Odlaganje ostanka obdelave mešanih komunalnih odpadkov 

2. Urejanje in čiščenje javnih površin, 
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a. Urejanje in čiščenje pokopališč 

b. Urejanje in čiščenje ostalih javnih površin 

3. Redno vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave, 

4. Upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč, 

5. Upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje, 

6. Tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti (upravljanju) občine, 

7. Upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine, 

8. Upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje, 

9. Vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica, 

10. Vodenje katastrov javne infrastrukture in drugih evidenc povezanih z njo. 

Za potrebe obračunavanja stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki izvajalec tudi 

ločeno spremlja prihodke in odhodke (stroške) za zbiranje komunalnih odpadkov razen bioloških, zbiranje 

bioloških odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostanka mešanih komunalnih 

odpadkov. 

20.1. Neposredni prihodki in odhodki (stroški) 

Izvajalec prihodke in neposredne odhodke (stroške), ki jih je glede na aktivnosti mogoče prisoditi 

posameznemu poslovno izidnemu mestu, razporeja v celoti na to poslovno izidno mesto. 

20.2. Posredni prihodki in odhodki (stroški) 

Izvajalec prihodke in odhodke (stroške), ki jih je potrebno prisoditi več poslovno izidnim mestom, razporeja 

na posamezna poslovno izdina mesta na podlagi sprejetih sodil, ki so določena skladno z aktivnostmi, ki 

povzročajo določene prihodke ali odhodke (stroške). 

Materialni stroški, ki se nanašajo na vratarnico in opremo v vratarnici na kamionskem parkirišču (elektrika, 

voda, telefon) se v celoti razporedijo na Upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč. 

Posredni materialni stroški na kamionskem parkirišču (elektrika, voda, internet) se delijo v razmerju 

površine, ki je namenjena zbirnemu centru in skupne površine zemljišč kamionskega parkirišča v lasti 

občine med Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov in Upravljanje in urejanje plačljivih javnih 

parkirišč. 

Tabela 12: Deleži posrednih materialnih stroškov javnih služb, ki se izvajajo na kamionskem parkirišču v 

Vrtojbi. 

 Delež 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 3.500 / 29.845 0,1173 

Upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč 26.345 / 29.845 0,8827 

 

Stroški dela in materialni stroški povezani z zaposlenimi (mobilni telefon, delovna obleka, itd.) se delijo: 
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Tabela 13: Deleži stroškov dela in materialnih stroškov povezanih z delom zaposlenih po posameznih 

gospodarskih javnih službah in drugih nalogah režijskega obrata 

 Zbiranje 
določenih 

vrst 
komunalnih 
odpadkov 

Urejanje 
in 

čiščenje 
javnih 

površin 

Redno 
vzdrževanje 
objektov in 

naprav 
javne 

razsvetljave 

Upravljanje in 
urejanje 
plačljivih 

javnih 
parkirišč 

Upravljanje z 
objekti in 

napravami za 
oglaševanje 

Tekoče in 
investicijsko 
vzdrževanje 
objektov v 

lasti 
(upravljanju) 

občine 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II ZA 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - 
vodja režijskega obrata 

¼ ¼ ¼ ¼   

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za 
področje režijskega obrata 

1/1      

DELOVODJA V  ½   ½  

DELOVODJA V za vzdrževanje 
javnih površin in ravnanje z 
odpadki 

½     ½ 

KOMUNALNI DELAVEC II  1/1     

VZDRŽEVALEC IV - II  1/1     

VZDRŽEVALEC IV - II  1/1     

RECEPTOR  IV    1/1   

RECEPTOR  IV    1/1   

KOMUNALNI DELAVEC II 1/1      

KOMUNALNI DELAVEC II 1/1      

ČISTILKA II    ½  ½ 

 

Stroški izvajanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče 

neposredno pripisati bodisi zbiranju bioloških odpadkov, bodisi zbiranju preostalih komunalnih odpadkov  

se med ta dva dela izvajanja gospodarske javne službe, ki ju je potrebno na računu ločeno prikazovati delijo 

po naslednjih deležih:  

Tabela 14: Deleži stroškov, ki jih ni mogoče neposredno pripisati bodisi zbiranju bioloških odpadkov, bodisi 

zbiranju preostalih komunalnih odpadkov 

 Zbiranje komunalnih 
odpadkov brez 

bioloških 

Zbiranje bioloških 
komunalnih 
odpadkov 

 delež Delež 
- porabljeno gorivo 0,70 0,30 
- drugi stroški materiala 0,70 0,30 
- stroški dela 0,90 0,10 
- amortizacija 0,70 0,30 
- posredni proizvajalni stroški 0,70 0,30 
- splošni stroški 0,70 0,30 
- prodajni stroški 0,70 0,30 

- prihodki od zaračunavanja izvajalca 
obdelave in odlaganja 

0,70 0,30 

 

20.3. Splošni prihodki in odhodki (stroški) 

Odhodki (stroški), ki jih ni mogoče razporediti po sodilih, ki temeljijo na aktivnostih, se na koncu leta 

razporedijo med poslovno izidna mesta na podlagi deleža preostalih že razporejenih odhodkov (stroškov).  
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21. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32 

(2016) 

Drugih razkritij, ki bi jih zahteval Slovenski računovodski standard 32 (2016) ni. 
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