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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 in 51/21) 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 in 60/18),
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20),
Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21),
Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21 in 208/21),
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/10),
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list
RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18),
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, 84/18 in
108/20),
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 in 101/20),
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18),
Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19),
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18),
Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list
RS, št. 119/06 in 84/18),
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),
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 78/16 in 94/21), 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 in 78/19).

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. Za zbiranje ločenih frakcij
komunalnih odpadkov s smetarskimi vozili je občina izvedla javno naročila in sklenila štiri letno pogodbo z
izvajalcem Avtoprevozništvo Martin - Valentina Frelih s.p., Goropeke 10, 4226 Žiri.
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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 ZVO-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. Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)
(v nadaljevanju Uredba o metodologiji) v 5. členu. 9. člen Uredbe o metodologiji pa natančneje predpisuje,
kaj mora vsebovati elaborat, in sicer:
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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














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 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 - Vrtojba 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 katere sedanja vrednost je 31. 12. 2021 znašala 67.264,63 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. Nabavna vrednost nujnih in začasnih
gradbenih del skupaj z izvedenimi potrebnimi napeljavami je po stanju 31. 12. 2021 znašala 128.607,73
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. Sedanja vrednost občinskih prevzemnih mest, ki jo občina vodi tudi v svojih poslovnih knjigah je
na dan 31. 12. 2021 znašala 196.721,59 EUR.
Namenske posode za zbiranje komunalnih odpadkov ne spadajo med gospodarsko javno infrastrukturo pač
pa predstavljajo opremo potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ki jo zagotavlja izvajalec.

1.1.2. Največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne
službe
S predlaganim elaboratom za leto 2021, ki je bil potrjen, je izvajalec z občinsko upravo uskladil in predlagal,
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.
Predlagani elaborat je sestavljen za obračunsko obdobje koledarskega leta 2021. Predračunsko obdobje je
koledarsko leto 2022.
Prejšnji 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.
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3. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne
službe za preteklo obračunsko obdobje
Predračunska količina zbranih, obdelanih in odloženih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko
obdobje (koledarsko leto 2021) je bila določena na podlagi ocen količin zbranih, obdelanih in odloženih
komunalnih odpadkov na območju Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2019. Podatki o zbranih komunalnih
odpadkih iz leta 2019 so bili pridobljeni iz letnega poročila prejšnjega izvajalca gospodarske javne službe.
Osnovna predpostavka, ki izhaja iz predpisa, da morajo biti vsi stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki
pokriti s plačili uporabnikov je, da je potrebno uporabnikom zaračunali toliko storitev gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki (v kg), kolikor znašajo predračunske količine odpadkov.
Obračunska količina zbranih, obdelanih in odloženih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje
(koledarsko leto 2021) je pridobljena na osnovi dejansko zbranih količin komunalnih odpadkov od izvirnih
povzročiteljev, bodisi z zbiranjem s smetarskimi vozili, ali pa z zbiranjem v zbirnem centru in zbiralnih
akcijah. Odpadki, ki se zbirajo s smetarskimi vozili se vedno tehtajo, manjša količine, ki jih uporabniki
pripeljejo v zbirni center pa se ne tehtajo. Masa zbranih komunalnih odpadkov se tako ugotovi z maso
odpeljanih komunalnih odpadkov iz zbirnega centra (vsi z evidenčnim listom) in stehtano ali ocenjeno maso
komunalnih odpadkov na predhodnem skladiščenju 31. 12. 2021.
Obračunska količina obdelanih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021) je pridobljena na osnovi količin odpadkov iz evidenčnih listov s katerimi je v obdelavo mešane
komunalne odpadke prevzel izvajalec GJS obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
Obračunska količina odloženih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021) je pridobljena na osnovi razmerja med odloženim ostankom mešanih komunalnih odpadkov in
obdelanimi mešanimi komunalnimi odpadki 5 %, ki 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 d. d..
Tabela 1: Predračunske in obračunske količine odpadkov za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021)
2021

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških
Zbiranje bioloških odpadkov
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov

predračun
Količina [kg]
2.269.597
298.164
1.488.799
74.440

obračun
Količina [kg]
2.137.511
666.730
1.444.520
72.226

Osnovna predpostavka, ki izhaja iz predpisa, da morajo biti vsi stroški izvajanja GJS ravnanja z odpadki
pokriti s plačili uporabnikov je, da bomo uporabnikom zaračunali toliko storitev gospodarskih javnih
služb ravnanja z odpadki (v kg), kolikor znašajo predračunske količine odpadkov.
Predpostavke, da bomo zaračunali natančno toliko storitev GJS, kot je bilo zbranih, obdelanih in odloženih
odpadkov seveda ni mogoče nikoli natančno realizirati, saj se med letom lahko spreminjajo tako količine
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odpadkov kot tudi število in struktura uporabnikov, ki se jim storitve zaračunavajo po vnaprej določenih
cenah in povprečnih količinah.
Obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021) so količine dejansko obračunanih storitev (v kg) po obračunih in izdanih računih izvajalca GJS.
Tabela 2: Predračunske in obračunske količine opravljenih (zaračunanih) storitev javne službe zbiranja,
obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021)

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških
Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških – infrastruktura
Zbiranje bioloških odpadkov
Zbiranje bioloških odpadkov – infrastruktura
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov
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2021
predračun
obračun
Količina [kg] Količina [kg]
2.269.597
2.143.975
2.269.597
2.153.949
298.164
269.594
298.164
269.594
1.488.799
1.335.698
74.440
76.881

4. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje
Predračunske stroške za preteklo obdobje (koledarsko leto 2021) smo načrtovali na osnovi podatkov o
količinah odpadkov in stroških iz letnega poročila prejšnjega izvajalca GJS za leto 2019. Delno smo lahko
uporabili tudi že znane podatke o količini zbranih odpadkov do septembra 2020. Ker je občina spremenila
obliko izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov iz oddaje koncesije v izvajanje v režijskem
obratu, se je precej spremenila tudi struktura stroškov. Stroške smo ocenili na podlagi sklenjenih pogodb z
podizvajalci, načrtovanimi zaposlitvami, načrtovanimi potrebnimi osnovnimi sredstvi in njihovo
amortizacijo.
Obračunski stroški za preteklo obdobje (koledarsko leto 2021) pa so ugotovljeni na podlagi določil Uredbe o
metodologiji, ki med drugim predpisuje, da se stroški ugotavljajo na podlagi določil Slovenskih
računovodskih standardov.
Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški zbiranja komunalnih odpadkov brez bioloških odpadkov za
preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto 2021)
STROŠKI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2021
1. NEPOSREDNI STROŠKI

301.045

308.929

12.600

8.132

Porabljeno gorivo

4.200

3.832

Drugi stroški materiala

8.400

4.301

208.807

226.694

151.796

191.463

Prevozi do centra za obdelavo odpadkov

16.686

17.820

Prevozi in skladiščenje mešane embalaže

7.400

1.304

- Stroški materiala

- Stroški storitev
Zbiranje odpadkov s smetarskimi vozili

Ravnanje z odpadnim lesom in kosovnimi odpadki
Ravnanje z odpadnim lesom
Ravnanje s kosovnimi odpadki

13.367
6.000
26.925

Ravnanje z nevarnimi odpadki
- Stroški dela

2.740
79.637

2. SPLOŠNI STROŠKI
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI
- Amortizacija
- Posredni proizvajalni stroški

28.247
22.268
5.979

36.992
24.863

Električna energija

908

Voda in kanalizacija

136

Telekomunikacije

74.103
50.711

Amortizacija opreme

35

Stroški povezani z vzdrževanjem in obratovanjem vozil
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OBRAČUN
2021

5.935

Promocija pravilnega ločevanja in zbiranja

3.500

2.998

Delovna obleka in obutev

1.400

836

Drugi posredni proizvajalni stroški
3. SPLOŠNI STROŠKI

2.360
21.000

- Upravni stroški
- Nabavno prodajni stroški
Stroški tiskanja in pošiljanja računov

14.000

3.003

7.000

10.716

7.000

8.602

Stroški poštnine

2.115

3. STROŠEK OBRESTI
4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
5. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA

8.956

9.164

-10.837

-26.288

- Prodaja odpadnih surovin

-4.480

-14.805

- Prihodki od storitev zaračunavanja uporabnikom

-6.357

-6.260

-6.357

-6.260

6. PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE

Stroški zaračunavanja zaračunani Kostaku
- Refundacija dodatka Covid-19
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA GJS

-5.223
348.410

342.515

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH
ODPADKOV
1. STROŠEK AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE

8.186

8.176

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

8.186

8.176

Tabela 4: Predračunski in obračunski stroški zbiranja bioloških komunalnih odpadkov za preteklo
obračunsko obdobje (koledarsko leto 2021)

STROŠKI ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
PREDRAČUN OBRAČUN
2021
2021
1. NEPOSREDNI STROŠKI

82.511

86.220

5.400

904

Porabljeno gorivo

1.800

426

Drugi stroški materiala

3.600

478

68.262

77.083

Zbiranje odpadkov s smetarskimi vozili

42.900

30.159

Ravnanje z biološkimi odpadki CSD

25.362

46.924

8.849

8.234

- Stroški materiala

- Stroški storitev

- Stroški dela
2. SPLOŠNI STROŠKI
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI

5.635
12.106

- Amortizacija

9.543

- Posredni proizvajalni stroški

2.562

Amortizacija opreme
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4.110
2.763

Električna energija

389

Voda in kanalizacija

58

Telekomunikacije
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Stroški povezani z vzdrževanjem in obratovanjem vozil

659

Promocija pravilnega ločevanja in zbiranja
Delovna obleka

1.500

333

600

93

Drugi posredni proizvajalni stroški

262

3. SPLOŠNI STROŠKI

9.000

- Upravni stroški

6.000

334

- Nabavno prodajni stroški

3.000

1.191

3.000

956

Stroški tiskanja in pošiljanja računov
Stroški poštnine

235

3. STROŠEK OBRESTI
4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
5. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA
6. PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE

995

1.018

-2.725

-1.276

-2.725

-696

-2.725

-696

- prodaja odpadnih surovin
- Prihodki od storitev zaračunavanja uporabnikom
Stroški zaračunavanja zaračunani Kostaku
- Refundacija dodatka Covid-19

-580

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA GJS

101.887

91.597

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
1. STROŠEK AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE

3.508

908

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

3.508

908

Tabela 5: Predračunski stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov
STROŠKI OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2021
1. NEPOSREDNI STROŠKI
- Stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA
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OBRAČUN
2021

173.073

161.537

173.073

161.537

173.073

161.537

Tabela 6: Predračunski stroški odlaganja ostanka mešanih komunalnih odpadkov
STROŠKI OODLAGANJA OSTANKA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2021

OBRAČUN
2021

8.561

7.984

8.561

7.984

8.561

7.984

1. NEPOSREDNI STROŠKI
- Stroški oddaje odpadkov na odstranitev oz. odlaganje
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA

5. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene
cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko
obdobje
Potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto 2021) so
enake predračunskim cenam storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko
leto 2021).
V naslednji tabeli so izračunani odmiki obračunskih cen posameznih storitev od predračunskih in potrjenih
cen storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto 2021).
Tabela 7: Odmiki obračunskih cen posameznih storitev od predračunskih in potrjenih cen storitev
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto 2021)
OBRAČUNSKA CENA in ODMIKI 2021
Storitev

PREDRAČUNSKE
CENE 2021

POTRJENE
CENE 2021

OBRAČUNSKA
CENA

ODMIK OD
PREDRAČUNSKE
razlika

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških
strošek [EUR]
348.410
količina storitev [kg]
2.269.597
cena [EUR/kg] = strošek / količina storitev
0,1535
Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških - infrastruktura
strošek [EUR]
8.186
količina storitev [kg]
2.269.597
cena [EUR/kg] = strošek / količina storitev
0,0036
Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov
strošek [EUR]
101.887
količina storitev [kg]
298.164
cena [EUR/kg] = strošek / količina storitev
0,3417
Zbiranje bioloških komunalnih odpadkov - infrastruktura
strošek [EUR]
3.508
količina storitev [kg]
298.164
cena [EUR/kg] = strošek / količina storitev
0,0118
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
strošek [EUR]
173.073
količina storitev [kg]
1.488.799
cena [EUR/kg] = strošek / količina storitev
0,1163
Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov
strošek [EUR]
8.561
količina storitev [kg]
74.440
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delež

ODMIK OD
POTRJENE
razlika

delež

348.410
2.269.597
0,1535

342.515
2.143.975
0,1598

-5.895
-125.622
0,0063

0,98
0,94
1,04

-5.895
-125.622
0,0063

0,98
0,94
1,04

8.186
2.269.597
0,0036

8.176
2.153.949
0,0038

-10
-115.648
0,0002

1,00
0,95
1,05

-10
-115.648
0,0002

1,00
0,95
1,05

101.887
298.164
0,3417

91.597
269.594
0,3398

-10.290
-28.570
-0,0019

0,90
0,90
0,99

-10.290
-28.570
-0,0019

0,90
0,90
0,99

3.508
298.164
0,0118

908
269.594
0,0034

-2.600
-28.570
-0,0084

0,26
0,90
0,29

-2.600
-28.570
-0,0084

0,26
0,90
0,29

173.073
1.488.799
0,1163

161.537
1.335.698
0,1209

-11.536
-153.101
0,0046

0,93
0,90
1,04

-11.536
-153.101
0,0046

0,93
0,90
1,04

8.561
74.440

7.984
76.881

-577
2.441

0,93
1,03

-577
2.441

0,93
1,03

cena [EUR/kg] = strošek / količina storitev
Skupaj vse storitve GJS
strošek [EUR]

0,1150

0,1150

0,1039

-0,0111

0,90

-0,0111

0,90

643.625

643.625

612.718

-30.907

0,95

-30.907

0,95

Iz tabele je razvidno, da so skupni stroški izvajanja vseh javnih služb obvladani in da tudi pri posameznih
postavkah obračuna GJS ne presegajo planiranih stroškov. Razvidno je tudi, da je izvajalec GJS uspel zvišati
prihodke iz naslova prodaje odpadkov kot surovin v nadaljnje ravnanje. Odpadki za katere je mogoče danes
na trgu nekaj iztržiti so papir in lepenka, odpadna jedilna olja in maščobe ter kovine. Določene odpadne
kovine je mogoče izločiti iz drugih (kosovnih) odpadkov s sortiranjem.
Iz primerjave predračunskih količin storitev GJS (ki so enake planiranim količinam zbranih, obdelanih in
odloženih komunalnih odpadkov (Tabela 1) je razvidno, da je izvajalec GJS v letu 2021 zbral manj
komunalnih odpadkov brez bioloških, kot je bilo načrtovano. Izvajalec je zbral manj mešanih komunalnih
odpadkov, kot je bilo načrtovano, kar pomeni, da jih je manj tudi oddal v obdelavo in odlaganje. Nasprotno
pa je iz tabele razvidno, da je bioloških odpadkov neprimerno (kar dvakrat) več kot je bilo načrtovano.
Biološke odpadke sestavljajo biorazgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad. Razlog za več zbranih
bioloških odpadkov je več zbranega zelenega vrtnega odpada in sicer predvsem v zbirnem centru. Dejstvo
je, da se je v zbirnem centru prevzemalo ogromne količine zelenega vrtnega odpada, za katerega je mogoče
upravičeno dvomiti, da gre v resnici za vrtni odpad, pač pa gre za odpad iz njiv, gozdov in gradbišč, kar pa ne
sodi v komunalne odpadke. Takih odpadkov izvajalec GJS ni dolžan in ne sme zbirati. V bodoče bo potrebno
s predpisom prevzem večjih količin zelenega vrtnega odpada omejiti, ali določiti posebno zaračunavanje za
večje količine pripeljanega zelenega vrtnega odpada v zbirni center. Nadaljnje ravnanje z zelenim vrtnim
odpadom namreč pomeni dodatne stroške prevoza do kompostarne in stroške predelave zelenega vrtnega
odpada v kompost. Ti stroški se gibljejo v razredu 90 EUR/t.
Iz primerjave predračunskih količin storitev GJS z obračunskimi količinami storitev GJS je razvidno, da je
izvajalec zaračunal manj storitev, kot jih je načrtoval, razen za storitve odlaganja ostanka mešanih
komunalnih odpadkov. Predpostavke, da bomo zaračunali natančno toliko storitev GJS, kot je bilo zbranih,
obdelanih in odloženih odpadkov seveda ni mogoče nikoli natančno realizirati, saj se med letom lahko
spreminjajo tako količine odpadkov kot tudi število in struktura uporabnikov, ki se jim storitve zaračunavajo
po vnaprej določenih cenah in povprečnih količinah. V našem primeru pa gre tudi za to, da je izvajalec
moral na novo vzpostaviti evidenco uporabnikov, ki se še vedno dopolnjuje. Predpostavke o številu
uporabnikov in količinah odpadkov, ki jih je potrebno zaračunati ne odstopajo veliko, vendar pa pomenijo,
da je izvajalec GJS zaračunal premalo storitev, s tem pa je nastal določen manko prihodkov nad odhodki.
Manko prihodkov nad odhodki ugotovljen po računovodskih standardih znaša 6.125 EUR in pomeni
približno 1 % vseh doseženih prihodkov. Z upoštevanjem 5 % donosa na poslovno potrebna osnovna
sredstva, ki bi jih izvajalec GJS namenjal razvoju GJS pa znaša 16.379 EUR, kar pomeni 2,75 % vseh
doseženih prihodkov.
Zaradi majhnega odstopanja med prihodki in odhodki izvajalcu GJS ni potrebno predlagati spremembe cen.
V letu 2022 sicer pričakujemo rast nekaterih stroškov, vendar pa ocenjujemo, da so za enkrat tveganja
dovolj obvladana in da zviševanje cen za enkrat ni potrebno.
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6. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se
oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na
primerljivih območjih
Primerjavo obračunskih cen storitev posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih je nemogoče podati, saj je Ministrstvo za okolje in
prostor v letu 2015 zadnjič objavilo opredeljena primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in
obračunske cene posamezne javne službe v letu 2014, za posamezna primerljiva območja. Podatki danes
niso uradno objavljeni in jih ni mogoče pridobiti. Primerjava med podatki izvajalca za leto 2021 in podatki o
povprečnih cenah v primerljivih območjih iz leta 2014 bi bila popolnoma nesmiselna.

7. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za
katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji
Primerjavo obračunskih cen javne infrastrukture potrebne za izvajanje posamezne javne službe, za katero
se oblikuje cena, z obračunskimi cenami javne infrastrukture na primerljivih območjih je nemogoče podati,
saj je Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2015 zadnjič objavilo opredeljena primerljiva območja in
povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene posamezne javne službe v letu 2014, za posamezna
primerljiva območja. Podatki danes niso uradno objavljeni in jih ni mogoče pridobiti. Primerjava med
podatki izvajalca za leto 2021 in podatki o povprečnih cenah v primerljivih območjih iz leta 2014 bi bila
popolnoma nesmiselna.

8. 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, je za obliko izvajanja GJS v
režijskem obratu težko narediti, saj za režijski obrat, ki je nesamostojna organizacijska enota občine veljajo
drugačni predpisi kot za gospodarske družbe.
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti, opredeljen kot razmerje med stanjem plačevalnih
sredstev (likvidnih sredstev) skupaj s kratkoročnimi terjatvami po tej strani in stanjem kratkoročnih
obveznosti (tj. kratkoročnih poslovnih obveznosti in kratkoročnih finančnih obveznosti) po drugi strani, je za
režijski obrat težko določiti, saj sploh nima svojih ločenih denarnih sredstev, ločene bilance stanja se za
režijski obrat tudi ne sestavlja, saj je vse premoženje s katerim gospodari režijski obrat last občine,
obveznosti, ki jih ima pa obveznosti občine. Podatek za režijski obrat občine zato ni naveden.
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Koeficient gospodarnosti poslovanja, ki kaže uspešnost poslovanja brez upoštevanja vplivov financiranja in
izrednih vplivov ter je opredeljen kot razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki je za režijski
obrat popolnoma neuporaben, saj predpisi določajo, da se morebitne manjkajoče prihodke režijskega
obrata v celoti pokrije iz občinskega proračuna. Ker režijski obrat izvaja tudi gospodarske javne službe, ki se
po predpisih skoraj v celoti financirajo iz občinskega proračuna in ne iz plačil uporabnikov, je določitev
koeficienta gospodarnosti kot je definiran za gospodarske družbe skoraj nemogoča oz. je nesmiselna. Za
potrebe tega elaborata smo koeficient določili kot razmerje med prihodki in odhodki režijskega obrata iz
naslova izvajanja in zaračunavanja GJS ravnanja z odpadki.
Povprečna mesečna bruto plača, opredeljena kot razmerje med dvanajstino vsote letno vračunanih
kosmatih plač skupaj s kosmatimi udeležbami zaposlencev v čistem dobičku in povprečnim številom
zaposlencev je za režijski obrat določena kot dvanajstina vsote bruto plač zaposlenih v režijskem obratu v
letu 2021 deljeno s povprečnim številom zaposlenih v režijskem obratu, ki je določeno kot razmerje
opravljenih delovnih ur v letu 2021 s številom možnih delovnih ur za 2021. Plače zaposlenih v režijskem
obratu so določene skladno s predpisi o plačah javnih uslužbencev.
Tabela 8: Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge s pomočjo kazalnikov
Kazalnik

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti
Gospodarnost poslovanja
Povprečna mesečna plača na zaposlenca

Režijski obrat Občine
Šempeter - Vrtojba
leto 2021
0,99
1.368,67 EUR

Povprečje panoge javne službe
zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov
(Dejavnost 38.11 Zbiranje in
odvoz nenevarnih odpadkov)
1,52 (2019)
1,03 (2019)
1.779,70 EUR (2021)

9. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje
Predračunsko količino opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto 2021) smo
določili tako, da smo predvideno količino zbranih, obdelanih in odloženih komunalnih odpadkov razdelili na
osnovi predpostavk:
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da v občini stalno ali začasno biva (in uporablja storitve GJS) 6.287 oseb,
da je uporabnikov, ki kompostirajo biološke odpadke v hišnem kompostniku je 800,
da je število ekvivalentnih uporabnikov manjših poslovnih uporabnikov (pavšalistov) 600,
da je masa odpadkov, ki se zbere od poslovnih uporabnikov in se tehta 28.000 kg na mesec,
da je skupni volumen namenskih predpisanih posod, ki se izprazni pri poslovnih uporabnikih
6.803.920 l,
da je specifična masa mešanih komunalnih odpadkov izpraznjenih iz vseh predpisanih namenskih
posod 61,82 kg/m3,
da je razmerje med odloženim ostankom mešanih komunalnih odpadkov in obdelanimi mešanimi
komunalnimi odpadki 5 % in 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 d. d..

Dejanske količine zbranih komunalnih odpadkov (ne količine zaračunanih storitev) prikazuje naslednja
tabela.
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Tabela 9: Letne količine (v kg) zbranih in oddanih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja GJS za leto 2021
Prevzemna mesta
Št.
odpadka

Ime odpadka
Gospodinjstva
/ pavšalisti

15 01 01

Papirna in kartonska embalaža

15 01 02

Plastična embalaža

15 01 06

Mešana embalaža

15 01 07

Steklena embalaža

15 01 11*

Kovinska embalaža, ki vsebuje ostanke nevaren trden oklop

16 01 03

Izrabljene avtomobilske gume

20 01 01

Papir in karton

20 01 02

Steklo

20 01 08

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki

20 01 10

Oblačila

20 01 13*

ZBRANO
SKUPNO

Vsi

ODDANO
(evidenčni listi)

105.582

0

0

162.450

210

162.660

149.320

13.340

81.100

6.900

88.000

66.440

21.560

32

32

27

5

8.040

8.040

2.040

6.000

0

87.360

76.860

10.500

4.580

4.580

4.580

0

3.300

171.730

171.730

0

16.940

16.940

15.940

1.000

Topila

452

452

402

50

20 01 21*

Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro

227

227

167

60

20 01 23*

Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorovodike

5.080

5.080

5.080

0

20 01 25

Jedilno olje in maščobe

904

904

704

200

20 01 26*

Olja in maščobe, ki niso navedene pod 20 01 25

1.552

1.552

1.552

0

20 01 27*

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

905

905

905

0

20 01 28

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni pod 20 01 27

1.103

1.103

1.083

20

20 01 29*

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

194

194

184

10

20 01 33*

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

140

140

140

0

87.360

168.430

101.082

ZALOGA POPIS
31. 12. 2021

762

19

104.820

Pogodbeniki

Zbirni
center

4.500
0

20 01 35*

Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni
navedena pod 20 01 21 in 20 01 23

5.620

5.620

4.820

800

20 01 36

Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23
in 20 01 35

16.400

16.400

16.400

0

20 01 38

Drugi les, ki ni naveden pod 20 01 37

61.060

61.060

48.060

13.000

20 01 39

Plastika

0

0

0

0

20 01 40

Kovine

17.900

17.900

11.700

6.200

20 02 01

Biorazgradljivi odpadki

354.500

140.500

495.000

495.000

0

20 02 03

Drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje (nagrobne sveče)

3.270

0

3.270

20 03 01

Mešani komunalni odpadki

20 03 03

Odpadki iz čiščenja cest

28.760

28.760

28.760

20 03 07

Kosovni odpadki

76.230

76.230

66.230

10.000

397.791 2.804.241

2.658.726

145.515

SKUPAJ
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872.323

1.834.253

572.197

572.197

0 1.444.520

3.270
1.389.520

55.000

Dejanski skupni volumen namenskih predpisanih posod, ki se je v letu 2021 izpraznil iz obračunal pri
poslovnih uporabnikih znaša 8.200.040 l.
Ocenjujemo, da bodo količine zbranih komunalnih odpadkov, obdelanih mešanih komunalnih odpadkov
in odloženih ostankov mešanih komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2022 približno
enake kot v letu 2021. Zaradi okoliščin povezanih z epidemijo Covid-19 napoved količine odpadkov lahko
precej odstopa, predvsem pa ni mogoče zelo natančno predvideti količin odpadkov zbranih od poslovnih
uporabnikov, saj je ta odvisna tudi od obratovanja turističnih nastanitvenih kapacitet, šol in vrtcev pa tudi v
ostalih dejavnostih, se zaradi dela od doma količine lahko precej spremenijo.
Tabela 10: Načrtovane količine zbranih komunalnih odpadkov za naslednje obračunsko obdobje (koledarsko
leto 2022) v primerjavi z načrtovanimi in dejanskimi količinami za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko
leto 2021)
2021

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških
Zbiranje bioloških odpadkov
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov

načrtovano
Količina [kg]
2.269.597
298.164
1.488.799
74.440

zbrano
Količina [kg]
2.137.511
666.730
1.444.520
72.226

2022
načrtovano
Količina [kg]
2.137.511
666.730
1.444.520
72.226

Predračunske količine opravljenih (zaračunanih) storitev za naslednje predračunsko obdobje (koledarsko
leto 2022) načrtujemo v višini obračunskih količin opravljenih (zaračunanih) storitev v preteklem
obračunskem obdobju (koledarsko leto 2021).
Tako za naslednje predračunsko obdobje za obračun storitev upoštevamo naslednje predpostavke:
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v občini bo v letu 2022 storitve GJS v povprečju uporabljalo 6.163 oseb,
v občini bo v letu 2022 876 uporabnikov v gospodinjstvih, ki kompostirajo biološke odpadke v
hišnem kompostniku,
v občini bo v letu 2022 število ekvivalentnih uporabnikov manjših poslovnih uporabnikov
(pavšalistov) 590,
masa odpadkov, ki se bo v letu 2022 zbrala od poslovnih uporabnikov in se bo tehtala bo v
povprečju 13.605 kg vsak mesec,
da je skupni volumen namenskih predpisanih posod, ki se bo v letu 2022 izpraznil in obračunal pri
poslovnih uporabnikih 8.200.040 l,
da je specifična masa mešanih komunalnih odpadkov izpraznjenih iz vseh predpisanih namenskih
posod, ki se upošteva pri obračunavanju storitev 61,82 kg/m3,
da bo razmerje med odloženim ostankom mešanih komunalnih odpadkov in obdelanimi mešanimi
komunalnimi odpadki 5 % in 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 d. d..

Tabela 11: Predračunske količine opravljenih (zaračunanih) storitev javne službe zbiranja, obdelave in
odlaganja ostanka komunalnih odpadkov za naslednje obračunsko obdobje (koledarsko leto 2022) v
primerjavi s predračunskimi in obračunskimi količinami za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021)

Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških
Zbiranje komunalnih odpadkov brez bioloških – infrastruktura
Zbiranje bioloških odpadkov
Zbiranje bioloških odpadkov – infrastruktura
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov
Odlaganje ostanka mešanih komunalnih odpadkov

2021
predračun
obračun
Količina [kg] Količina [kg]
2.269.597
2.143.975
2.269.597
2.153.949
298.164
269.594
298.164
269.594
1.488.799
1.335.698
74.440
76.881

2022
predračun
Količina [kg]
2.153.954
2.153.954
269.402
269.402
1.348.456
67.544

10. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje
Izvajalec gospodarske javne službe načrtuje naslednje predračunske stroške za prihodnje obdobje
(koledarsko leto 2022) približno v taki višini, kot so nastali v preteklem obračunskem obdobju (koledarskem
letu 2021). Stroške je zaradi negotovih razmer na trgih surovin in energentov težko natančno načrtovati.
Tabela 12: Predračunski stroški zbiranja komunalnih odpadkov brez bioloških odpadkov v naslednjem
obdobju
STROŠKI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022
1. NEPOSREDNI STROŠKI
- Stroški materiala

306.170
8.370

Porabljeno gorivo

4.050

Drugi stroški materiala

4.320

- Stroški storitev
Zbiranje odpadkov s smetarskimi vozili
Prevozi do centra za obdelavo odpadkov

228.500
192.000
20.000

Prevozi in skladiščenje mešane embalaže
Ravnanje z odpadnim lesom in kosovnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
- Stroški dela
2. SPLOŠNI STROŠKI
- Posredni proizvajalni stroški
Amortizacija opreme

3.000
69.300
50.490
36.990
25.200

Stroški povezani z vzdrževanjem in obratovanjem vozil

5.940

Promocija pravilnega ločevanja in zbiranja

2.970

Delovna obleka in obutev
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13.500

450

Drugi posredni proizvajalni stroški
- Upravni stroški

2.430
2.700

- Nabavno prodajni stroški

10.800

Stroški tiskanja in pošiljanja računov

8.640

Stroški poštnine

2.160

3. STROŠEK OBRESTI
4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
5. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA
6. PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE
- Prodaja odpadnih surovin
- Prihodki od storitev zaračunavanja uporabnikom
Stroški zaračunavanja zaračunani Kostaku
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA GJS

9.164
-19.900
-15.000
-4.900
-4.869
345.924

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ
BIOLOŠKIH ODPADKOV
1. STROŠEK AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE

8.190

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

8.190

Tabela 13: Predračunski stroški zbiranja bioloških komunalnih odpadkov v naslednjem obdobju
STROŠKI ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022
1. NEPOSREDNI STROŠKI
- Stroški materiala

930

Porabljeno gorivo

450

Drugi stroški materiala

480

- Stroški storitev

81.000

Zbiranje odpadkov s smetarskimi vozili

31.000

Ravnanje z biološkimi odpadki CSD

50.000

- Stroški dela
2. SPLOŠNI STROŠKI
- Posredni proizvajalni stroški
Amortizacija opreme

7.700
5.610
4.110
2.800

Stroški povezani z vzdrževanjem in obratovanjem vozil

660

Promocija pravilnega ločevanja in zbiranja

330

Delovna obleka
Drugi posredni proizvajalni stroški
- Upravni stroški
- Nabavno prodajni stroški
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89.630

50
270
300
1.200

Stroški tiskanja in pošiljanja računov

960

Stroški poštnine

240

3. STROŠEK OBRESTI
4. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
5. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA

1.018

6. PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE

-750

- Prihodki od storitev zaračunavanja uporabnikom

-750

Stroški zaračunavanja zaračunani Kostaku

-750

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA GJS

95.508

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
1. STROŠEK AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE

910

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE

910

Tabela 14: Predračunski stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov v naslednjem obdobju
STROŠKI OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022
1. NEPOSREDNI STROŠKI

156.758

- Stroški obdelave mešanih komunalnih odpadkov
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA

156.758
156.758

Tabela 15: Predračunski stroški odlaganja ostanka mešanih komunalnih odpadkov v naslednjem obdobju
STROŠKI OODLAGANJA OSTANKA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022
1. NEPOSREDNI STROŠKI

7.768

- Stroški oddaje odpadkov na odstranitev oz. odlaganje
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA

7.768
7.768

11. 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 16: Seznam poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe
REGISTER OS 31. 12. 2021
Inventarna št.
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Opis

količina

Sedanja
vrednost

0005387

RAČUNALNIK HP 590

1,00

877,19

0005503

programska oprema "CADIS -KOMUNALA"

1,00

5.130,00
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0005391

PISARNIŠKI KONTEJNER - ZBIRNI CENTER

1,00

2.628,04

0005442

KLIMA NAPRAVA Mitsubishi Electric HR25VF

1,00

361,13

0005419

PISARNIŠKI STOL - ZBIRNI CENTER

1,00

84,11

0005420

PISARNIŠKI STOL Z MREŽASTIM NASLONJALOM - ZBIRNI CENTER

1,00

51,83

0005421

OMARA S KLJUČAVNICO Z 2 VRATI JEKLO - ZBIRNI CENTER

1,00

133,16

0005422

OMARA ZA DOKUMENTE, 5 PREDALOV, JEKLO - ZBIRNI CENTER

1,00

54,44

0005423

PISARNIŠKA OMARA, 2 VRATI, JEKLO - ZBIRNI CENTER

1,00

122,61

0005462

Računalnik LENOVO ThinkCenter V30+ monitor+zvočniki

1,00

355,22

0006071

HP Laser Jet Pro -printer za CZ

1,00

143,31

0006068

KLIMA Mitsubischi electric HR25VF

1,00

669,85

0006069

Kontejner za skladiščenje nevarnih snovi-tekočin 6m

3,00

8.027,96

0005425

KONTEJNER HMCU9128693 - ZBIRNI CENTER

1,00

1.933,48

0006117

Kontejner kotalni KOVINSKI 35m3 odprt

3,00

6.400,00

0006118

Kontejner kotalni KOVINSKI 35m3 odprt

3,00

6.400,00

0005406

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 35M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

4.284,56

0005407

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 35M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

4.284,56

0005408

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 35M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

4.284,56

0005409

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 35M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

4.284,56

0005392

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 35M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

3.799,52

0005393

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 35M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

3.799,52

0005394

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 30M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

3.557,00

0005395

KONTEJNER KOTALNI KOVINSKI 30M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

3.557,00

0005396

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005397

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005398

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005399

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005400

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005401

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005402

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005403

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005404

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005405

ZABOJ PLASTIČNI, POLNI, 610L, D1200XŠ1000XV760, S POKROVOM

1,00

120,00

0005431

KONTEJNER 10M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

999,04

0005432

KONTEJNER 10M2 - ZBIRNI CENTER

1,00

999,04

0005452

KONTEJNER 5 M3 - rabljen -1 kos

1,00

559,80

0005453

KONTEJNER 5 M3 - rabljen -1 kos

1,00

258,30

0005454

KONTEJNER 7 M3 - rabljen -1 kos

1,00

258,30

0005455

Kontejner samonakladalni kovinski, 5 m3, odprt, simetrični, zelen -3 kosi

3,00

2.573,01

0005456

Kontejner samonakladalni kovinski, 7 m3, odprt, asimetrični, zelen -3 kosi

3,00

2.979,26

0005440

Viličar teleskopski manitou + žlica

1,00

30.828,30

0005463

Prijemalna lopata, model BG 1850/1050 za Manitu

1,00

3.606,82

0006070

Pometalna lopata, MLK 20 za Manitu

1,00

5.680,92

0005424

Ročni paletni viličar AC25/1150mm 2500KG PREMIUM

1,00

251,64

0005464

Visokotlačni čistilnik STORM 225R

1,00

200,03

0006072

Voziček za orodje z del.pultom in omarico C24sl cab

1,00

622,85

0005500

AKUMULATORSKI VIBRACIJSKI VRTALNIK- VIJAČNIK

1,00

248,07

0005441

Hidravlična mobilna stiskalnica

1,00

8.502,53

0005443

ZABOJNIK 1100 l - rabljen - 282 kosov

282,00

29.068,80

0005444

ZABOJNIK 240 l - rabljen - 11 kosov

11,00

137,13

0005445

ZABOJNIK 900 l - rabljen - 1 kos

1,00

33,56

0005446

ZABOJNIK 1230 l - rabljen - 37 kos

37,00

2.370,00

0005447

ZABOJNIK 1800 l - rabljen - 53 kos

53,00

5.611,73

0005448

ZABOJNIK 3100 l - rabljen - 4 kos

4,00

2.008,37

0005449

ZABOJNIK 3200 l - rabljen - 9 kos

9,00

4.518,90

0005450

ZABOJNIK 3300 l - rabljen - 73 kos

73,00

25.966,68

0005457

Zabojnik plastični 1100 l, rjave barve, ravni pokrov - 5 kos

5,00

609,41

0005458

Zabojnik plastični 1100 l, grafitno sive barve, ravni pokrov,sestavljen - 10 kos

10,00

1.218,82

0005459

ZABOJNIK PVC 1100 L - rabljen -7 kos

7,00

744,45

0005460

ZABOJNIK 240 L - rabljen -9 kos

10,00

115,79

0005461

ZABOJNIK 120 l - rjav -150 kos

150,00

1.575,09

0006088

ZABOJNIK kovinski 120 l, pocinkan, pokrov kovinski, 2 kolesi

4,00

641,68

0006089

ZABOJNIK kovinski 1100 l, pocinkan, pokrov kovinski, 4 kolesa

4,00

2.263,36

0005451

POSODA ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA-RABLJENO-3 KOSI

3,00

1.769,70

SKUPAJ

203.644,99

12. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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,
Upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
Upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
Vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
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 19. so opisana sodila za razporejanje odhodkov (stroškov), ki jih je glede na aktivnosti mogoče
prisoditi več poslovno izidnim mestom.
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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).

13. Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Prihodki, ki jih izvajalec ustvaril z opravljanjem posebnih storitev za preteklo obračunsko obdobje
(koledarsko leto 2021) so naslednji.
Tabela 17: Ustvarjeni prihodki od posebnih storitev, ki znižujejo stroške izvajanja gospodarske javne službe
v preteklem obračunskem obdobju
Prihodki od prodaje surovin
Prihodki od deleža stroškov za zaračunavanje storitev, ki ga
krije izvajalec GJS obdelave in odlaganja
Refundacija dodatka Covid-19
Skupaj

14.805
6.956
5.803
27.564

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 18: Načrtovani prihodki od posebnih storitev, ki znižujejo stroške izvajanja gospodarske javne službe
v prihodnjem obračunskem obdobju
Prihodki od prodaje surovin
Prihodki od deleža stroškov za zaračunavanje storitev, ki ga
krije izvajalec GJS obdelave in odlaganja
Skupaj

14.805
7.500
25.500

14. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje (koledarsko leto
2021) smo obračunali v višini 5 % donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v vrednosti
(sedanja vrednost) 203.644,99 EUR, kar znese 10.182,25 EUR.
Izvajalec javne službe načrtuje enak 5 % donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva tudi za
prihodnje obračunsko obdobje (koledarsko leto 2022).

15. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, to je za
koledarski leto 2021 in 2022 je enako.
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Tabela 19: Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe z deležem polnega delovnega časa za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II ZA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE - vodja režijskega obrata
STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za področje režijskega
obrata
DELOVODJA V za vzdrževanje javnih površin in
ravnanje z odpadki
KOMUNALNI DELAVEC II

Delež polnega
delovnega časa
3/20
1
1/2
2

16. 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 je pa za leto 2021 obračunala amortizacija infrastrukture v celoti v višini 9.084,00 EUR. Amortizacija se v
celoti prenese na uporabnike javne infrastrukture.

17. 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.

18. 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.
Tabela 20: Predračunski cene storitev in javne infrastrukture gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
STROŠKI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA GJS
Količina storitev GJS v kg
Cena v EUR/kg
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345.924
2.153.954
0,1606

STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV BREZ BIOLOŠKIH
ODPADKOV
SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE
Količina storitev GJS v kg

8.190
2.153.954

Cena v EUR/kg

0,0038
STROŠKI ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA GJS
Količina storitev GJS v kg

95.508
269.594

Cena v EUR/kg

0,3543
STROŠEK INFRASTRUKTURE POTREBNE ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE
Količina storitev GJS v kg

910
269.594

Cena v EUR/kg

0,0034
STROŠKI OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA
Količina storitev GJS v kg
Cena v EUR/kg

156.758
1.348.456
0,1163

STROŠKI OODLAGANJA OSTANKA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
PREDRAČUN
2022
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA

7.768

Količina storitev GJS v kg

67.544

Cena v EUR/kg

0,1150

19. 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,
a. Urejanje in čiščenje pokopališč
b. Urejanje in čiščenje ostalih javnih površin
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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,
Upravljanje z objekti za proizvodnjo električne energije v lasti občine,
Upravljanje s športnimi in otroškimi igrišči ter objekti za rekreacijo in druženje,
Vodenje računovodstva za javne zavode v katerih je občina ustanoviteljica,
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.

19.1. 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.

19.2. 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 21: Deleži posrednih materialnih stroškov javnih služb, ki se izvajajo na kamionskem parkirišču v
Vrtojbi.
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč

Delež
3.500 / 29.845
26.345 / 29.845

0,1173
0,8827

Stroški dela in materialni stroški povezani z zaposlenimi (mobilni telefon, delovna obleka, itd.) se delijo tako
da se dejanski stroški vezani na zaposlenega razdelijo med stroškovna mesta v deležu dela, ki ga ta opravlja
za posamezno stroškovno mesto režijskega obrata.
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Tabela 22: 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

¼

¼

¼

¼

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II ZA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE vodja režijskega obrata
STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za
področje režijskega obrata
DELOVODJA V
DELOVODJA V za vzdrževanje
javnih površin in ravnanje z
odpadki
KOMUNALNI DELAVEC II
VZDRŽEVALEC IV - II
VZDRŽEVALEC IV - II
RECEPTOR IV
RECEPTOR IV
KOMUNALNI DELAVEC II
KOMUNALNI DELAVEC II
ČISTILKA II

Upravljanje z
objekti in
napravami za
oglaševanje

Tekoče in
investicijsko
vzdrževanje
objektov v
lasti
(upravljanju)
občine

1/1
½

½

½

½
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
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 23: Deleži stroškov, ki jih ni mogoče neposredno pripisati bodisi zbiranju bioloških odpadkov, bodisi
zbiranju preostalih komunalnih odpadkov

- porabljeno gorivo
- drugi stroški materiala
- stroški dela
- splošni stroški (amortizacija, posredni
proizvajalni stroški, prodajni stroški)
- prihodki od zaračunavanja izvajalca
obdelave in odlaganja
- amortizacija infrastrukture

Zbiranje komunalnih
odpadkov brez
bioloških
delež
0,90
0,90
0,90
0,90

Zbiranje bioloških
komunalnih
odpadkov
Delež
0,10
0,10
0,10
0,10

0,90

0,10

0,90

0,10

Delež je glede na načrtovano delitev za leto 2021 spremenjen in je bolj skladen z dejanskim razmerjem
stroškov, ki nastanejo pri zbiranju komunalnih odpadkov.
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20. 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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