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1 Uvod 

 
S 1.1.2013 je pričela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, z dne 16.11.2012, v nadaljevanju 
Uredba).  Omenjena Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer za:  oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. Cene so ločene na fiksni del (cena javne infrastrukture) in variabilni del (cena izvajanja 
storitve). 
 
Uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim 
uporabnikom, kot tudi nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, ki jih opravljajo inšpektorji, pristojni za 
varstvo okolja in tržni inšpektorji. Po novem prehaja pristojnost sprejemanja in nadzora cen izključno v 
roke pristojnega občinskega organa in lokalne skupnosti oz. na svete ustanoviteljev (po odloku). 
 
V skladu s 5.členom Uredbe, je izvajalec javne službe dolžan predlagati ceno storitve posamezne javne 
službe za območje občine z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe (v nadaljevanju 
elaborat)  in ga predložiti pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno 
posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter 
na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo.  

1.1 Izhodišča za oblikovanje cene 

 
Skladno z 8.členom Uredbe, se pri oblikovanju cen javnih služb upoštevajo standardi in ukrepi za 
opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno 
javno službo. Določiti je potrebno vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje 
javne službe. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, 
načrtovani stroški in prihodki izvajalca za leto 2014, ki temeljijo na stroških leta 2013. 

1.2 Namen in vsebina elaborata 

 
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev posamezne javne službe, ki se 
predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. V tem Elaboratu je oblikovana cena izvajanja 
storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov  na območju Občin 
Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem (v nadaljevanju RPMČ).  
 
Elaborat v osnovi predstavlja bistvene značilnosti novih kalkulacij in zajema naslednje vsebine:  

 glavne značilnosti,  bistvene spremembe ter novitete izdelanih kalkulacij po novi Uredbi, 

 predstavitev izvajanja storitve in izračun cen s podrobnejšim prikazom kalkulativnih elementov 
cene, 

 vsebino, ki  je predpisana z 9. členom Uredbe in vsebuje podrobnejši prikaz posameznih 
elementov (količin, stroškov, odmikov, primerjav cen)  za preteklo, obračunsko in prihodnje 
obdobje, 

 primerjavo veljavnih in predlaganih cen, 

 opredelitev razlogov za spremembo cen. 
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2 Oblikovanje cene storitve zbiranja komunalnih odpadkov in cene 
zbiranja bioloških odpadkov v letu 2014 

2.1 Izvajanje storitev zbiranja komunalnih odpadkov 

 

Storitev zbiranja komunalnih odpadkov izvajajo štiri  komunalna podjetja za vseh 12 občin Koroške 

regije. Komunalno podjetje Log zagotavlja omenjeno storitev na območju občin Mežiške doline.  Storitev 

se izvaja za gospodinjstva in tudi za posamezne pravne osebe (podjetja, ustanove).      

 

Predlagana cena izvajanja storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov zagotavlja: 

 Tedenski odvoz mešanih komunalnih odpadkov na vseh območjih - v strnjenih naseljih in 
periferiji za občane in gospodarstvo (mokra frakcija- enkrat na 14 dni, suha frakcija- enkrat na 
14 dni); 

 Tedensko zbiranje in odvoz ločenih frakcij iz ekoloških otokov (papir in plastika 1x tedensko, 
kovine/steklo izmenoma na 14 dni) in predaja družbi za odpadno embalažo, 

 Upravljanje zbirnih centrov- zbiranje ločenih frakcij kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in 
predaja le-teh pooblaščenim družbam, 

 Enkrat letno zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov, 

 Enkrat letno zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. 

2.2 Izvajanje storitev zbiranja bioloških odpadkov 

 

V skladu z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

(Ul. RS št. 39/2010) je komunalno podjetje JKP Log  v letu 2012 pričelo z uvajanjem ločenega zbiranja 

bioloških odpadkov na izvoru. V večstanovanjskih objektih je uvedlo ločeno zbiranje bioloških odpadkov 

na izvoru za vse uporabnike. Gospodinjstva  individualnih stanovanjskih hiš so se o ravnanju z biološko 

razgradljivimi odpadki (kompostiranje ali prepuščanje izvajalcem javnih služb) izrekla s podpisom izjave. 

V ta namen je komunalno podjetje zagotovilo posode za zbiranje bioloških odpadkov. 

 

Storitev zbiranja bioloških odpadkov izvajajo štiri  komunalna podjetja za vseh 12 občin Koroške regije.  

Komunalno podjetje JKP Log je konec leta 2012 pričelo s poskusnim zbiranjem bioloških odpadkov v 

občinah Mežiške doline. S februarjem 2013 je prešlo na  redno zbiranje bioloških odpadkov s specialnim 

vozilom za BIO odpadke in odvoz na Kocerod. 

 

V skladu z odlokom zagotavlja JKP Log storitev zbiranja bioloških odpadkov od uporabnikov BIO 

storitev do podjetja KOCEROD enkrat tedensko. Nadaljnjo obdelavo teh odpadkov zagotavlja podjetje 

Kocerod, ki zaradi visokih stroškov obdelave predvideva dvig cene obdelave BIO odpadkov. 

 

 

 

 



     Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih GJS varstva okolja 

  Stran 5 

 

2.3 Oblikovanje kalkulacije cene zbiranja komunalnih odpadkov in  zbiranja 
bioloških odpadkov občin RPMČ za leto 2014 

 
V spodnji preglednici je prikazana kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov in cene zbiranja BIO 
odpadkov za leto 2014 v občinah RPMČ, ki je izdelana skladno z Uredbo o cenah. Izhodišča za 
predlagano ceno leta 2014 so stroški izvajanja storitve občin RPMČ leta 2013 in predvidene 
spremembe v letu 2014.  
Tabela 1: Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja  bioloških odpadkov za leto 2014 v občinah RPMČ 

Kalkulativni elementi 

Leto 2014 

Zbiranje 
komunalnih odpadkov 

v občinah RPMČ 

Zbiranje 
BIO odpadkov  

v občinah RPMČ 

1. A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 289.577 € 0 € 

  
  

1.  Stroški amortizacije javne infr. 17.653 € 0 € 

  
  

2.  Stroški zavarovanja javne infr. 0 € 0 € 

  
  

3.  Stroški odškodnin javne infr. 139.797 € 0 € 

  
  

4. Odhodki financiranja (st. obresti itd.) 132.127 € 0 € 

  
    

 0 € 

2. B. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 803.852 € 160.980 € 

  
 

Neposredni stroški   

  
  

1.  Neposredni stroški materiala in storitev   

    Stroški električne energije 1.727 € 0 € 

    Strošek pogonskega goriva 68.515 € 12.441 € 

  
   

Stroški materiala 51.081 € 3.231 € 

  
   

Stroški storitev 85.886 € 74.303 € 

    Stroški transportnih storitev 54.648 € 0 € 

  
  

2.  Neposredni stroški dela 278.323 € 25.781 € 

  
  

3.  Drugi neposredni stroški 184 € 4.952 € 

  
    

  

  
 

Splošni stroški   

  
  

4. Splošni (posredni) proizvajalni stroški 130.121 € 20.715 € 

  
  

5. Splošni  nabavno-prodajni stroški 6.018 € 1.028 € 

  
  

6.  Splošni upravni stroški 107.261 € 16.184 € 

  
  

7. Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe 0 € 0 € 

  
  

8.  Neposredni stroški prodaje 11.054 € 2.058 € 

  
  

9. Drugi poslovni odhodki 9.034 € 287 € 

3. C     SKUPAJ STROŠKI (A+B) 1,093.430 € 160.980 € 

  
  

10.  Donos na vložena sredstva (5 %) 0 € 0 € 

  
  

11.  Zmanjšanje stroškov za ostale prihodke -35.050 € 0 € 

4. D     SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 1,058.379 € 160.980 € 

     
  

        KOLIČINE v kg 5,694.067 1,235.273 

  
    

  
  

   
cena v €/kg 0,1859 € 0,1303 € 

  
   

cena javne infrastrukture €/kg 0,0509 € 0,0000 € 
  

   
cena izvajanja storitve €/kg 0,1350 € 0,1303 € 

  
    

  
        ŠTEVILO OSEB/mesec 23.838 10.951  

  
   

normativ (kg/osebo /mesec) 16,6 9,4 

       
  

   
cena €/kg/os/mes (na normativ) 3,0863 € 1,2250 € 

  
   

cena javne infrastrukture €/kg/os/mes 0,8450 € 0,0000 € 
        cena izvajanja storitve €/kg/os/mes 2,2413 € 1,2250 € 
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Cene so oblikovane v kilogramih opravljene storitve. Uporabnikom se zaračunava glede na prostornino 
zabojnika in pogostost odvoza. Cena na osebo/mesec vključuje 4 odvoze (to je 120 l/mesec). Kot 
najmanjša količina prepuščenih komunalnih odpadkov v gospodinjstvu se obračuna 30 l/osebo/teden za 
posamezno skupino odpadkov. V letu 2013 je bilo zbranih 16,6 kg  komunalnih odpadkov na 
osebo/mesec, medtem ko je bioloških odpadkov zbranih skupno 9,4 kg na osebo/mesec. Občanom se 
na položnicah prikaže v kilogramih. 
 
Cena zbiranja komunalnih odpadkov: 
 
Cene so razdeljene na fiksni in variabilni del. V fiksnem delu cene zbiranja komunalnih odpadkov so 
skladno z uredbo vključeni stroški amortizacije javne infrastrukture, odškodnine in odhodki financiranja 
javne infrastrukture, ki so  specifični za občine Mežiške doline. Variabilni del cene- cena izvajanje 
storitve zbiranja komunalnih odpadkov JKP Log vključujejo stroške, ki so povezani z opravljanjem 
storitev zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Mežiške doline (stroški materiala, storitev, 
amortizacije, dela,..). Stroški temeljijo na obračunskih stroških in količinah leta 2013, s predvideni 
spremembami v letu 2014.  
 
 
Cena zbiranja bioloških odpadkov: 
 
Cena izvajanja storitve zbiranja bioloških odpadkov JKP Log za leto 2014 temelji na stroških izvajanja 
storitev zbiranja BIO odpadkov v občinah Mežiške doline leta 2013, z dodatno vključenim stroškom 
obdelave BIO odpadkov, ki jih cena leta 2013 ni vsebovala. V kalkulacijo je privzet skupno dogovorjen  
normativ 9,4 kg bioloških odpadkov na osebo/mesec. V storitev BIO odpadkov je vključenih 10.951 
uporabnikov, kar predstavlja 46 % vseh uporabnikov komunalnih storitev v JKP Log. 

2.4 Elementi elaborata- 9. člen Uredbe 

 
Skladno z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012) elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev zbiranja  
komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov za občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica 
in Črna na Koroškem vsebuje: 
 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev zbiranja komunalnih odpadkov in  

zbiranja bioloških odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
Količina (v kg) 

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (l.2013) 

Predračunsko obdobje Obračunsko obdobje 

Občine RPMČ Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih 
odpadkov 

7,653.772 kg 5,694.067 kg 

Zbiranje bioloških odpadkov 835.185 kg 567.820 kg 

 
Obračunske količine na storitvah zbiranja komunalnih odpadkov so bile 5,694.067 kg. Storitev zbiranja 
bioloških odpadkov se je pričela izvajati v februarju 2013. Tako so obračunske količine zbranih bioloških 
odpadkov v letu 2013  dosegle 567.820 kg. Obračunske količine so v primerjavi s predračunskimi nižje. 
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2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov in 
zbiranja bioloških odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

 

 
Stroški izvajanja storitev (v €) 

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (l.2013) 

Predračunsko obdobje Obračunsko obdobje 

Občine RPMČ Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih odpadkov 926.576 € 911.810 € 

Zbiranje bioloških odpadkov 108.232 € 97.623 € 

Obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov so 911.305 €, bioloških odpadkov 
104.518 € in so v primerjavi s predračunskimi stroški nižji. 

 
3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev zbiranja 

komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 
 

 
Cene za občane 
(€/os/mes) 

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (l.2013) 
Potrjena cena  Predračunska cena  

JKP Log 
Obračunska cena  

JKP Log 

12 občin Koroške regije Občine RPMČ Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih 
odpadkov 

2,3292 € 2,5936 € 2,5404 € 

Zbiranje bioloških 
odpadkov  

0,3684 € 0,8198 € 0,7227 € 

 

 
Odmiki cen (v %) 

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE (l.2013) 
Odmiki obračunske cene 

 od predračunske cene v % 
Odmiki obračunske cene 

 od potrjene cene v % 

Občine RPMČ Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih 
odpadkov 

98 % 109 % 

Zbiranje bioloških odpadkov  88 % 196 % 

 
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV: 

 Obračunska cena JKP Log leta 2013 je za 2 % nižja od predračunske cene JKP Log medtem, 
ko je obračunska cena za 9 % višja od potrjene (skupne cene 4 komunal). Odmik je odraz 
odstopanja cene JKP Log od skupne cene, ki je bila znižana za 10 %, od predlagane 
kalkulativne cene. Primerjava stroškov JKP Log (obračunski in predračunski leta 2013) kaže na 
znižanje  in sicer za 2 %. 

 
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV: 

 Obračunska cena JKP Log leta 2013 je za 12 % nižja od predračunske cene JKP Log, medtem 
ko je obračunska cena JKP Log za 96 % višja od potrjene (skupne cene 4 komunal). Večji 
odmik je odraz odstopanja cene JKP Log od skupne cene.  Vzroki: skupna cena je upoštevala 
vse uporabnike komunalnih storitev, ne samo uporabnikov BIO storitev, cena ni vključevala 
stroška obdelave BIO odpadkov in večja oddaljenost občin Mežiške doline. Primerjava stroškov 
JKP Log (obračunski in predračunski leta 2013) kaže na znižanje  in sicer za 10 %. 
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4. Primerjava obračunskih cen javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami 
storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov na primerljivih 
območjih 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij s strani ministrstva (27.člen 
Uredbe) 
 

5. Primerjava potrjenih cen javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami 
storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov na primerljivih 
območjih 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij s strani ministrstva (27.člen 
Uredbe) 
 

6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivimi območji 
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij s strani ministrstva (27.člen 
Uredbe) 
 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, za leto 2012 
 

Ker podatkov za leto 2013 še nimamo, so prikazani podatki za leto 2012. 

Kazalnik Podjetje 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,32 

Gospodarnost poslovanja zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 0,99 

Povprečna mesečna plača (v EUR)  1.212 € 

Kazalniki podjetja JKP Log so v letu 2012 izkazali naslednje vrednosti:  

 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti podjetja- indeks 1,32. Kazalnik kaže pokritost 
kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in  kratkoročnimi terjatvami. Vrednost nad 1 kaže na to, 
da je JKP Log sposobno svoje kratkoročne obveznosti poravnati z likvidnimi sredstvi in 
pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev. 

 gospodarnost poslovanja- indeks 0,99. Kazalnik prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in 
odhodki. Indeks kaže na to, da v JKP Log odhodki presegajo prihodke, zato je vrednost pod 1. 

 povprečna mesečna plača zaposlenih v podjetju 1.212 € (bruto 1). 
 
8. Predračunska količina opravljenih storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja 

bioloških odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
Predračunska količina (v kg) 

PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 
(l.2014) 

Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih odpadkov 5,694.067 kg 

Zbiranje bioloških odpadkov 568.820 kg 

 
Predračunske količine za leto 2014 temeljijo na podlagi letnih količin 2013, s predvidenimi 
spremembami v letu 2014.  Količine zbranih komunalnih odpadkov za leto 2014 v občinah RPMČ 
znašajo 5,694.067 kg, za biološke odpadke znašajo 568.820 kg. 
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9. Predračunski stroški izvajanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških 
odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
Predračunski stroški izvajanja storitve (v €) 

PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE 
(l.2014) 

Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih odpadkov 803.852 € 

Zbiranje bioloških odpadkov- var.del 160.980 € 

Predračunski stroški izvajanja storitev leta 2014 temeljijo na stroških iz leta 2013,  s predvidenimi  
spremembami v letu 2014. Predračunski stroški izvajanja storitev zbiranja komunalnih odpadkov v 
občinah RPMČ znašajo 803.852 €, za biološke odpadke znašajo 160.980 €. 
 
10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev zbiranja komunalnih 

odpadkov in zbiranja bioloških odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
Obseg poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev 

OBDOBJE  

Preteklo obračunsko obdobje 
2013  

Prihodnje obračunsko obdobje 
2014 

 
Zbiranje komunalnih odpadkov 
in zbiranje bioloških odpadkov 

Smetarska vozila (5+1- za bio 
odp.) 
Kontejnerska vozila (3) 
Tovorno vozilo, poltovornjak  
Zabojniki za smeti 
Računalniška oprema  

Smetarska vozila (5+1- za bio 
odp.) 
Kontejnerska vozila (3) 
Tovorno vozilo, poltovornjak  
Zabojniki za smeti 
Računalniška oprema  

 
Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev je v letih 2013 in 2014 enak. 
 
11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
 

 
Razdelitev splošnih stroškov  (v 
%) 

OBDOBJE  

Preteklo obračunsko obdobje 
2013 

Prihodnje obračunsko obdobje 
2014 

 
Zbiranje komunalnih odpadkov in  
Zbiranje bioloških odpadkov 

Oddelek kom.odpadki: 31 %,  
od tega dejavnost: 
Zbiranja kom.odpadkov: 64 %  
Zbiranja  BIO odp.: 7 %  

Oddelek kom.odpadki: 25 %,  
od tega dejavnost: 
Zbiranja kom.odpadkov: 80 %  
Zbiranja  BIO odp.: 13 % 

V obračunskem letu 2013 se 31 % splošnih stroškov porazdeli na oddelek komunalnih odpadkov, 
medtem ko se v planskem letu 2014 delež znižuje in predstavlja 25 %. Razlika med leti je odraz upada 
tržne dejavnosti izvajanja storitev na ravnanju s komunalnimi odpadki v letu 2014, ki vpliva na drugačno 
porazdelitev splošnih stroškov. Omenjeno vpliva tudi na nadaljnjo delitev na dejavnosti. 
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12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 
 

 
Prihodki iz posebnih storitev (v €) 

OBDOBJE  

Preteklo obračunsko obdobje 
2013 

Prihodnje obračunsko obdobje 
2014 

Zbiranje komunalnih odpadkov 34.050 € 35.050 € 

Zbiranje bioloških odpadkov 0 € 0 € 

 
Na storitvah zbiranja komunalnih odpadkov je v letu 2013 ustvarjenih 34.050 € prihodkov, ki znižujejo 
ceno obvezne dejavnosti. V letu 2014 smo predvideli obseg prihodkov iz naslova izvajanja tržne 
dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov v višini 35.050 €. 
Na storitvah zbiranja bioloških odpadkov v letu 2013 ni bilo prihodkov iz naslova izvajanja tržnih storitev. 
Prav tako v letu 2014 ne planiramo prihodkov iz tega naslova. 
 
13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko 

obdobje 
 

 
Donos na vložena poslovno 
potrebna OS 

OBDOBJE  

Preteklo obračunsko obdobje 
2013 

Prihodnje obračunsko obdobje 
2014 

Zbiranje komunalnih odpadkov - - 

Zbiranje bioloških odpadkov - - 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v cenah ni obračunan. 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških 
odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
Število zaposlenih 

OBDOBJE  

Preteklo obračunsko 
obdobje 

2013 

Prihodnje obračunsko obdobje 
2014 

Zbiranje komunalnih odpadkov in 
zbiranje bioloških odpadkov 

20 
20 

(in prerazporeditve iz drugih 
dejavnosti) 

 
Število zaposlenih za izvajanje storitev zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov  v JKP Log ostaja v 
letu 2014 na istem nivoju kot leta 2013, to je skupno 20.  V  času zbiranja in prevoza bioloških odpadkov 
so vključeni 3 zaposleni, kar pa ne predstavlja polnega delovnega časa zaposlenih za izvajanje te 
storitve. 
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15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese 
na uporabnike javne infrastrukture 
 

 
Najemnina javne 
infrastrukture (v €) 

OBDOBJE 

leto 2013 leto 2014 

Občine RPMČ Občine RPMČ 

Zbiranje komunalnih 
odpadkov 

27.978 € 17.653 € 

Zbiranje bioloških 
odpadkov 

- - 

 
Občine Ravne na Koroškem, Mežica in Črna na Koroškem so v letu 2013 obračunavale najemnino v 
višini omrežnine (oz. fiksnega dela cene), medtem ko občina Prevalje v višini amortizacije občinske 
javne infrastrukture za leto 2013. V letu 2014 je za vse občine RPMČ upoštevana najemnina v višini 
amortizacije občinske infrastrukture posamezne občine iz podatkov leta 2013. 
Občine RPMČ javne infrastrukture za storitev zbiranja bioloških odpadkov nimajo. 
 
16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 

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

Stopnja izkoriščenosti javne 
infrastrukture 

Vrsta storitve 

Izvajanje javne službe Izvajanje posebnih storitev 

Zbiranje komunalnih odpadkov 100 % - 

Zbiranje bioloških odpadkov - - 

 
Javna infrastruktura na storitvah zbiranja komunalnih odpadkov je 100 % namenjena izvajanju javne 
službe. 
Občine RPMČ javne infrastrukture za storitev zbiranja bioloških odpadkov nimajo. 

 
17. Izračun predračunske cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranja bioloških 

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

 

 
Predračunska cena 

 
EM 

PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE (l.2014) 

Cena javne 
infrastrukture 

Cena izvajanja 
storitve  

Cena skupaj 

Zbiranje komunalnih 
odpadkov- gospodarstvo 

€/kg 0,0509 € 0,1350 € 0,1859 € 

Zbiranje komunalnih 
odpadkov- gospodinjstvo 

€/kg/os in 
mes* 

0,8450 € 2,2413 € 3,0863 € 

Zbiranje bioloških 
odpadkov- gospodarstvo 

€/kg 0 € 0,1303 € 0,1303 € 

Zbiranje bioloških 
odpadkov- gospodinjstvo 

€/kg/os in 
mes* 

0 € 1,2250 € 1,2250 € 

 
*Cene za gospodinjstvo se preračune po normativih 16,6 kg/os/mes za zbiranje komunalnih odpadkov 
in 9,4 kg/os/mes za zbiranje bioloških odpadkov. 
 
Kalkulacija cene leta 2014 je natančnejše prikazana v poglavju 2.3. 



     Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih GJS varstva okolja 

  Stran 12 

 

 
18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah  

 
V letu 2013 smo skladno z zakonom (ZPFOLERD1; Uradni list RS, št. 33/2011) pristopili k 
preoblikovanju veljavnih sodil. Sodilo za delitev splošnih stroškov temelji na osnovi  deleža neposrednih 
stroškov vseh dejavnosti, ki jih izvaja JKP Log  in poteka nivojsko iz oddelka na dejavnosti in na občine. 
Delitev na občine poteka na osnovi fizičnih količin oz. deleža neposrednih stroškov posamezne občine v 
določeni dejavnosti. V začetku leta 2013 je bil predlog obravnavan in potrjen na nadzornem svetu (76. 
sklep iz 14. redne seje Nadzornega sveta JKP LOG, d.o.o., z dne 20.2.2013) ter potrjen s strani 
revizorske hiše. Predračunska cena za leto 2014 je izdelana na osnovi novo sprejetih sodil. 


