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2. UVODNA POJASNILA 

2.1 Zakaj elaborat? 

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja1 so obvezne občinske gospodarske javne službe 

s področja ravnanja s komunalnimi odpadki naslednje: 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: GJS zbiranja), 

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: GJS obdelave) in 

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju 

tudi: GJS odlaganja). 

Zakon o gospodarskih javnih službah 2  določa, da organizacijski način opravljanja občinskih 

gospodarskih javnih služb predpiše lokalna skupnost z odlokom. Občina Bled je izvajanje obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki s koncesijsko pogodbo 

prenesla na koncesionarja.  

 

Družba Saubermacher Slovenija d.o.o. in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. sta tako na podlagi 

Koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Bled, podpisane dne 

20.3.2015, na območju občine Bled od 1.4.2015 izvajalca naslednjih obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja: 

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

149. člen Zakona o varstvu okolja prav tako določa, da pristojni minister podrobneje predpiše  

metodologijo za oblikovanje cen izvajanja javnih služb, občina pa zagotovi izvajanje javnih služb 

skladno s temi predpisi in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2012 izdalo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja3 (v nadaljevanju tudi: 

uredba) s katero je na podlagi določil Zakona o varstvu okolja določena metodologija za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Uredba v svojem 5. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine 

predlaga izvajalec javnih služb z elaboratom in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v 

potrditev. 

Namen elaborata, ki je pripravljen na podlagi uredbe, je torej v oblikovanju cen posamezne javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki in predstavlja podlago ter nujen predpogoj za 

njihovo potrditev s strani pristojnega občinskega organa. 

                                                 
 

1 Ur.l.RS št. 39/06, s spremembami 
2 Ur.l.RS št. 32/93, s spremembami 
3 Ur.l.RS št. 87/12, s spremembami 
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2.2 Zavezanec za izdelavo elaborata 

Zavezanec za izdelavo elaborata za področje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki je 

izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. 

Osnovni podatki o zavezancu za izdelavo elaborata: 

naziv_    _Saubermacher Slovenija d.o.o. 

naslov_   _Ulica Matije Gubca 2  

pošta_    _9000 Murska Sobota 

matična številka_  _5432391000 

ID za DDV_   _75433737 

odgovorna oseba_  _Rudolf Horvat, direktor 

    _Robert Čajić, direktor 

_Andrej Gomboši, direktor 

    _Boštjan Berlak, prokurist 

 

naziv_    _Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.  

naslov_   _Ul. Pohorskega bataljona 12  

pošta_    _2310 Slovenska Bistrica 

matična številka_  _5073162000 

ID za DDV_   _32621213 

odgovorna oseba_  _Blaž Gregorič, direktor 

 

Koncesionar Saubermacher Slovenija d.o.o. (v nadaljevanju tudi: izvajalec ali koncesionar) je kot 

vodilni partner obeh koncesionarjev na podlagi medsebojne pogodbe pripravil ta elaborat za 

izvajanje predhodno navedenih javnih služb.  

 

2.3 Območje izvajanja javne službe 

Območje izvajanja javne službe, za katero je pripravljen elaborat, predstavlja celotno območje 

Občine Bled. 

        

Osnovni podatki o koncendentu: 

naziv_    _Občina Bled  

naslov_   _Cesta svobode 13 

pošta_    _4260 Bled 

matična številka_  _5883539000 

ID za DDV_   _ SI 75845687 

odgovorna oseba_  _ Janez Fajfar, župan 
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Osnovni podatki o območju4: 

površina območja_   _72,3 km2 

število naselij_   _10 

število prebivalcev_  _7.873 (na dan 1.1.2018) 

število gospodinjstev_  _3.233 (na dan 1.1.2018) 

 

3. OSNOVE ZA IZDELAVO ELABORATA 

Pri pripravi elaborata so bile upoštevane naslednje zakonske in ostale podlage: 

1. Državni predpisi: 

a. Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS št. 39/06, s spremembami) 

b. Uredba o odpadkih (Ur.l.RS št. 37/15, s spremembami) 

c. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 

(Ur.l.RS št. 33/17, s spremembami; v nadaljevanju: Uredba o GJS zbiranja) 

d. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/12, s spremembami) 

e. Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur.l.RS št. 10/14, s spremembami)  

f. Ostali specialni državni in lokalni predpisi, ki posegajo v izvajanje obveznih 

gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki 

2. Lokalni predpisi: 

a. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 27/2012)  

3. Ostale podlage: 

a. Koncesijska pogodba za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Bled  

b. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Bled (z dne 10.12.2014) 

c. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 

2018 (z dne 18.5.2018)  

d. Podatki in informacije izvajalca javne službe 

 

  

                                                 
 

4 Vir podatkov: Statistični urad RS, www.stat.si 



8 
 

 

4. KOLIČINE, STROŠKI IN CENA IZVAJANJA 

STORITEV 

4.1 Pojasnila 

Cena posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se oblikuje v skladu z Uredbo o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja in je sestavljena iz: 

- cene javne infrastrukture in  

- cene opravljanja storitev. 

Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno 

službo in naslednje storitve znotraj posamezne javne službe:  

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:  

a. ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen 

ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 

zelenega vrtnega odpada,  

b. ločeno zbrane odpadne embalaže,  

c. biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in  

d. mešanih komunalnih odpadkov. 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov. 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  

Izvajalec pa je dolžan uporabniku storitev na računu ločeno prikazati in zaračunati naslednje 

storitve: 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  

2. Obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju tudi: obdelava (komunalnih) 

odpadkov) 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju 

tudi: odlaganje (komunalnih) odpadkov) 

4. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. 

Zaradi navedenega bodo v tem elaboratu podatki za oblikovanje cen prikazani po storitvah iz točke 

2 in 3 predhodnega odstavka.  

Uredba določa, da 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. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih 

storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. 

Izvajalec javne službe z elaboratom pripravi predračunsko ceno (v €/kg) za prihodnje obdobje 

na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev (v kg) in načrtovanih stroškov izvajanja 
javne službe (v €) v prihodnjem obdobju. 

Pristojni občinski organ na podlagi predloženega elaborata potrdi oz. sprejme potrjeno ceno (v 
€/kg) in morebitno subvencijo (v €/kg), izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter 
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ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. Izvajalec lahko uporabnikom 

storitev zaračunava zgolj potrjeno ceno (v €/kg) s strani pristojnega občinskega organa. 

Izvajalec javne službe za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih 

storitev (v kg) in nastale stroške (v €) v preteklem obračunskem obdobju in določi obračunsko 
ceno (v €/kg).  

Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in 

obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko 

ceno, glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, 

se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. 

 

 

 

Podlage za izračun predračunske cene za prihodnje obdobje izhajajo iz zakonskih določil 

republiških in lokalnih predpisov glede izvajanja gospodarskih javnih služb ter oblikovanja cen 

storitev. 

 

Izraz preteklo (obračunsko) obdobje (v nadaljevanju tudi: preteklo obdobje) se v tem elaboratu 

nanaša na leto 2018. 

 

Izraz prihodnje (predračunsko) obdobje (v nadaljevanju tudi: prihodnje obdobje) se v tem elaboratu 

nanaša na leto 2019 in na leto 2020. 

 

Navedeno pomeni spremembo dosedanje prakse, saj je izvajalec v letu 2019 pripravil elaborat tako 

za leto 2019 kot za leto 2020, predvsem na podlagi dejstva, da priprava elaborata za tekoče leto n v 

tekočem letu n ni učinkovita, saj prihaja do izpada obračunskih mesecev od začetka leta n do 

potrditve cen na podlagi elaborata za leto n. 

 

V letu 2019 smo tako pripravili skupen elaborat za leto 2019 in leto 2020 na podlagi obračunskih 

podatkov za leto 2018, v naslednjih letih pa bomo elaborate pripravljali po načelu: sedanje obdobje 

KAJ POMENI? 

 cena javne infrastrukture: je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe 

ravnanja z odpadki 

 predračunska cena: je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 

in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter 

prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje cene javne 

infrastrukture 

 obračunska cena: je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za 

preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine opravljenih storitev in 

realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju 

 potrjena cena: je sestavljena iz cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje 

storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine 

 zaračunana cena: je potrjena cena zmanjšana za morebitno subvencijo in jo plača uporabnik 

 subvencija: je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine 

Vir: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
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= n; obračunsko (preteklo) obdobje = n-1; predračunsko (prihodnje) obdobje = n+1, pri čemer n 

predstavlja leto izdelave elaborata. 

 

Navedeno pomeni zadostitev določilom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev javnih 

služb varstva okolja, kot izhaja iz uradnega tolmačenja Ministrstva za okolje in prostor št. 007-

508/2018-3, ki smo ga prejeli, hkrati pa to pomeni bolj praktično in učinkovitejše planiranje ter 

obračun količin in stroškov izvajanja javnih služb, saj ne bo prihajalo do izpada obračunskih 

mesecev od začetka leta n do potrditve cen na podlagi elaborata v tekočem letu n. 

 

Na izračun predračunske cene za prihodnje obdobje na območju občine vplivajo predvsem 

naslednje predpostavke in podatki: 

1. predvidene količine obdelanih komunalnih odpadkov in odloženih komunalnih odpadkov; 

2. predvideni stroški izvajanja storitev javne službe in javne infrastrukture; 

3. ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na količino opravljenih 

storitev v preteklem obračunskem obdobju; 

4. ostale posebne podlage in podatki, kot so navedeni v tem elaboratu. 

 

V nadaljevanju so v posameznem podpoglavju podrobneje prikazane podlage in predpostavke za 

izračun predračunske cene izvajanja storitev za prihodnje obdobje. 

 

4.2 Količine odpadkov 

4.2.1 Količine odpadkov v preteklem obdobju 

Za preteklo obdobje je izvajalec v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2018, 

z dne 18.5.2018, (v nadaljevanju: elaborat 2018), oblikoval predračunske količine opravljenih 

storitev. Predračunske količine za leto 2018 iz elaborata 2018 in dejanske oz. obračunske količine 

prevzetih odpadkov v letu 2018 v občini so navedene v spodnji tabeli. 

 

Tabela 1: Količine odpadkov v preteklem obdobju po skupinah odpadkov 

 Skupina odpadka 

Predračunske 
količine v 
preteklem 
obdobju - 
leto 2018 

(v kg) 

Obračunske 
količine v 
preteklem 
obdobju - 
leto 2018 

(v kg) 

Razlika  
obrač. 2018 
/ predrač. 

2018  
(v kg) 

Indeks za 
leto 2018 
(obrač. 
2018/ 

predrač. 
2018) 

A Mešani komunalni odpadki 1.200.000 1.244.460 44.460 103,7 

B Kosovni odpadki 150.000 157.760 7.760 105,2 

  Skupna vsota 1.350.000 1.402.220 52.220 103,9 
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Tabela 2: Količine odpadkov v preteklem obdobju po posamezni storitvi 

 Skupina odpadka 

Predračunske 
količine v 
preteklem 
obdobju - 
leto 2018 

(v kg) 

Obračunske 
količine v 
preteklem 
obdobju - 
leto 2018 

(v kg) 

Razlika  
obrač. 2018 
/ predrač. 

2018  
(v kg) 

Indeks za 
leto 2018 
(obrač. 
2018/ 

predrač. 
2018) 

A Obdelava odpadkov 1.200.000 1.244.460 44.460 103,7 

(A*40)+B Odlaganje odpadkov 630.000 655.544 25.544 104,1 

 

4.2.2 Predračunske količine v prihodnjem obdobju 

Predračunske količine odpadkov za prihodnje obdobje so pripravljene na podlagi podatkov o 

obračunskih količinah odpadkov iz preteklih let in pričakovanega trenda v prihodnjem obdobju. 

 

Tabela 3: Predračunske količine odpadkov v prihodnjem obdobju po skupinah odpadkov 

 Skupina odpadka 

Predračunske 
količine v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2019 

(v kg) 

Razlika 
predrač. 
2019 / 
obrač 
2018 
(v kg) 

Indeks za 
leto 2019  
(predrač. 
2019 / 
obrač. 
2018) 

Predračunske 
količine v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 

(v kg) 

Razlika 
predrač. 
2020 / 
obrač 
2018 
(v kg) 

Indeks za 
leto 2020  
(predrač. 
2020 / 
obrač. 
2018) 

A Mešani komunalni odpadki 1.250.000 5.540 100,4 1.260.000 15.540 101,2 

B Kosovni odpadki 160.000 2.240 101,4 170.000 12.240 107,8 

  Skupna vsota 1.410.000 7.780 100,6 1.430.000 27.780 102,0 

 

Glede na določila in zahteve razpisne dokumentacije javnega razpisa za Podelitev koncesije za 

opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Bled, 

Občini Škofja Loka in Občini Železniki (Ur.l.RS.št 25/2014 z dne 11.4.2014) ter Povabila k oddaji 

končne ponudbe št. 354-0011/2014-18 z dne 4.12.2014) so količine posamezne javne službe 

sestavljene iz naslednjih količin odpadkov: 

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov: 

a. 100% količin prevzetih mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01)  

2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

a. 40% količin prevzetih mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01)  

b. 100% količin prevzetih kosovnih odpadkov (20 03 07) 

Navedeno je bilo upoštevano pri razdelitvi količin glede na posamezno javno službo v preteklem 

obdobju in v prihodnjem obdobju za leto 2019.. 

 

Pri razdelitvi predračunskih količin odpadkov med javno službo obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov za leto 2020 pa se sledi dejanskemu stanju in določilom uredbe.  
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Predračunske količine posamezne javne službe v letu 2020 so tako sestavljene iz naslednjih količin 

odpadkov:  

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov: 

a. 100% količin prevzetih mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01)  

b. 100% količin prevzetih kosovnih odpadkov (20 03 07) 

2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 

a. 35% količin prevzetih mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01)  

b. 35% količin prevzetih kosovnih odpadkov (20 03 07) 

Navedeno je upoštevano pri razdelitvi količin glede na posamezno javno službo in ostalih podatkih 

za leto 2019 in leto 2020 v nadaljevanju. 

 

Tabela 4: Predračunske količine odpadkov v prihodnjem obdobju po posamezni storitvi 

 Skupina odpadka 

Predračunske 
količine v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2019 

(v kg) 

Razlika 
predrač. 
2019 / 
obrač 
2018 
(v kg) 

Indeks 
za leto 
2019  

(predrač. 
2019 / 
obrač. 
2018) 

Predračunske 
količine v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 

(v kg) 

Razlika 
predrač. 
2020 / 
obrač 
2018 
(v kg) 

Indeks 
za leto 
2020  

(predrač. 
2020 / 
obrač. 
2018) 

A Obdelava odpadkov 1.250.000 5.540 100,4 1.430.000 185.540 114,9 
2019: (A*40)+B 
2020: (A+B)*35% 

Odlaganje odpadkov 660.000 4.456 100,7 500.500 -155.044 76,3 

 

4.3 Stroški izvajanja storitev 

V ceno opravljanja storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki se lahko vključijo le tisti 

stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe. Stroški izvajanja storitev 

javnih služb so razdeljeni na stroške javne infrastrukture in stroške storitev. 

Stroški javne infrastrukture vključujejo: 

1. stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture, 

2. stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

3. stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

4. finančna jamstva in 

5. odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim 

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

stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 

 

Stroški storitev vključujejo:  

1. neposredne stroške materiala in storitev, 

2. neposredne stroške dela, 

3. druge neposredne stroške, 

4. splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo: stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev,  storitev in dela, 
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5. splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo: stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

6. splošne upravne stroške, ki vključujejo: stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev, storitev in dela, 

7. obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

8. neposredne stroške prodaje, 

9. druge poslovne odhodke in 

10. donos. 

4.3.1 Stroški v preteklem obdobju 

Za preteklo obdobje je izvajalec v elaboratu 2018 oblikoval predračunske stroške opravljenih 

storitev. Predračunski stroški za leto 2018 iz elaborata 2018 in dejanski oz. obračunski stroški 

izvajanja storitev v občini v letu 2018 so navedeni spodaj. 

 

Tabela 5: Stroški v preteklem obdobju 

Storitev javne službe 

Predračunski 
stroški v 

preteklem 
obdobju - 
leto 2018 

(v €) 

Obračunski 
stroški v 

preteklem 
obdobju - 
leto 2018 

(v €) 

Razlika  
obrač. 2018 
/ predrač. 

2018  
(v €) 

Indeks za 
leto 2018 
(obrač. 
2018/ 

predrač. 
2018) 

STROŠKI STORITVE 194.492,95 255.370,61 60.877,66 131,3 

Obdelava odpadkov 110.640,93 145.060,23 34.419,30 131,1 

Odlaganje odpadkov 83.852,02 110.310,38 26.458,36 131,6 

STROŠKI JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

0,00 0,00 0,00  / 

Obdelava odpadkov 0,00 0,00 0,00  / 

Odlaganje odpadkov 0,00 0,00 0,00  / 

SKUPAJ 194.492,95 255.370,61 60.877,66 131,3 

Obdelava odpadkov 110.640,93 145.060,23 34.419,30 131,1 

Odlaganje odpadkov 83.852,02 110.310,38 26.458,36 131,6 

 

Podrobnejši podatki o stroških v preteklem obdobju so prikazani v prilogi, ki je sestavni del tega 

elaborata. 

 

4.3.2 Stroški v prihodnjem obdobju 

Predračunski stroški za prihodnje obdobje so pripravljeni na podlagi podatkov o posameznih 

predvidenih stroških v prihodnjem obdobju, prevzetih količin odpadkov ter ostalih informacij s 

katerimi izvajalec razpolaga v trenutku priprave tega elaborata.  
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Tabela 6: Predračunski stroški v prihodnjem obdobju 

Storitev javne službe 

Predračunski 
stroški v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2019 

(v €) 

Razlika 
predrač. 
2019 / 
obrač. 
2018 
(v kg) 

Indeks za 
leto 2019  
(predrač. 
2019 / 
obrač. 
2018) 

Predračunski 
stroški v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 

(v €) 

Razlika 
predrač. 
2020 / 
obrač. 
2018 
(v kg) 

Indeks za 
leto 2020  
(predrač. 
2020 / 
obrač. 
2018) 

STROŠKI STORITVE 249.327,15 -6.043,46 97,6 297.760,67 42.390,06 116,6 

Obdelava odpadkov 138.471,59 -6.588,64 95,5 229.221,43 84.161,20 158,0 

Odlaganje odpadkov 110.855,56 545,18 100,5 68.539,24 -41.771,14 62,1 

STROŠKI JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

0,00 0,00  / 0,00 0,00  / 

Obdelava odpadkov 0,00 0,00  / 0,00 0,00  / 

Odlaganje odpadkov 0,00 0,00  / 0,00 0,00  / 

SKUPAJ 249.327,15 -6.043,46 97,6 297.760,67 42.390,06 116,6 

Obdelava odpadkov 138.471,59 -6.588,64 95,5 229.221,43 84.161,20 158,0 

Odlaganje odpadkov 110.855,56 545,18 100,5 68.539,24 -41.771,14 62,1 

 

Podrobnejši podatki o stroških v prihodnjem obdobju so prikazani v prilogi, ki je sestavni del tega 

elaborata. 

 

4.3.3 Donos izvajalca za preteklo in prihodnje obdobje 

Uredba v svojem 2. členu določa, da donos izvajalca javne službe ne sme presegati pet odstotkov 

od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje javne službe. 

Izvajalec v preteklem obdobju ni izkazoval donosa ampak izgubo iz poslovanja. 

Tudi v prihodnjem obdobju izvajalec ne predvideva donosa in donosa zato v predračunskih 

stroških za prihodnje obdobje ni upošteval. 

 

4.3.4 Višina najemnine za javno infrastrukturo, stopnja 

izkoriščenosti in delež, ki se prenese na uporabnike 

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in lastno 

infrastrukturo. Najemnine javne infrastrukture, ki bi bila v lasti koncendenta in bi se prenesle na 

uporabnike, tako niso predvidene. 

 

4.4 Cena izvajanja storitev 

Cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi količin opravljenih storitev (v kg) in stroškov 

izvajanja storitev (v €) in je tako oblikovana v €/kg. 
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4.4.1 Cena v preteklem obdobju 

Trenutno veljavne cene so bile na podlagi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe: obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Bled (z dne 10.12.2014) 

potrjene s strani Občinskega sveta Občine Bled, na 4. seji, dne 17.3.2015, in se uporabljajo 

od 1.4.2015. 

 

Predračunske/potrjene cene za leto 2018 in obračunske cene izvajanja storitev v letu 2018 v občini 

so navedene v spodnji tabeli. 

 

Tabela 7: Predračunska/potrjena cena in obračunska cena v preteklem obdobju 

Storitev javne službe 

Potrjena cena 
v preteklem 
obdobju - 
leto 2018 
(v €/kg) 

Obračunska 
cena v 

preteklem 
obdobju - 
leto 2018 
(v €/kg) 

Razlika  
obrač. 2018 
/ predrač. 

2018  
(v €/kg) 

Indeks za 
leto 2018 
(obrač. 
2018/ 

predrač. 
2018) 

CENA STORITVE         

Obdelava odpadkov 0,09220 0,11656 0,02436 126,4 

Odlaganje odpadkov 0,13310 0,16827 0,03517 126,4 

CENA JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

        

Obdelava odpadkov 0,00000 0,00000 0,00000  / 

Odlaganje odpadkov 0,00000 0,00000 0,00000  / 

SKUPAJ         

Obdelava odpadkov 0,09220 0,11656 0,02436 126,4 

Odlaganje odpadkov 0,13310 0,16827 0,03517 126,4 

 

 

4.4.2 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in 

potrjene cene storitev v preteklem obračunskem obdobju 

Odmik obračunske cene od predračunske oz. potrjene cene v preteklem obdobju znaša 0,02436 

€/kg pri javni službi obdelave odpadkov ter 0,03517 €/kg pri javni službi odlaganja odpadkov. 

Odmik je nastal zaradi povišanih stroškov izvajanja javnih služb, predvsem transportnih stroškov 

in stroškov obdelave in odlaganja odpadkov. 

 

4.4.3 Primerjava cen v občini s cenami na primerljivih območjih 

Ministrstvo za okolje in prostor je glede na 28. člen Uredbe zavezano k opredelitvi primerljivih 

območij ter pripravi in objavi podatkov o povprečni potrjeni, zaračunani in obračunski ceni za 

vsako primerljivo območje. Zavezanec za pripravo elaborata pa je na podlagi 9. člena uredbe dolžan 

primerjati cene iz zadevne občine s cenami v primerljivem območju te občine. 
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Izvajalec mora v elaboratu prikazati: 

- 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. 

 

Ker Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo cen v primerljivih 

območjih za leto 2018 (zadnji objavljeni podatki so bili na voljo za leto 2014), primerjava cen 

storitev iz občine s primerljivimi območji v Sloveniji na podlagi 27. člena uredbe ni potrebna, niti 

mogoča. 

 

4.4.4 Predračunska cena v prihodnjem obdobju 

Predračunska cena za prihodnje obdobje je pripravljena na podlagi predračunskih stroškov v 

prihodnjem obdobju ter predračunskih količin odpadkov v prihodnjem obdobju, kot je prikazano 

v predhodnih poglavjih tega elaborata. 

 

Tabela 8: Predračunska cena v prihodnjem obdobju 

Storitev javne službe 

Predračunska 
cena v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2019 
(v €/kg) 

Razlika  
predrač. 
2019 / 

potrjena 
2018  

(v €/kg) 

Indeks za 
leto 2019  
(predrač. 
2019 / 

potrjena 
2018) 

Predračunska 
cena v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 
(v €/kg) 

Razlika  
predrač. 
2020 / 

potrjena 
2018  

(v €/kg) 

Indeks za 
leto 2020  
(predrač. 
2020 / 
obrač. 
2018) 

CENA STORITVE           

Obdelava odpadkov 0,11078 0,01858 120,1 0,16029 0,06809 173,9 

Odlaganje odpadkov 0,16796 0,03486 126,2 0,13694 0,00384 102,9 

CENA JAVNE 
INFRASTRUKTURE 

            

Obdelava odpadkov 0,00000 0,00000  / 0,00000 0,00000  / 

Odlaganje odpadkov 0,00000 0,00000  / 0,00000 0,00000  / 

SKUPAJ             

Obdelava odpadkov 0,11078 0,01858 120,1 0,16029 0,06809 173,9 

Odlaganje odpadkov 0,16796 0,03486 126,2 0,13694 0,00384 102,9 

 

Pristojnemu občinskemu organu se predlaga, da potrdi zgoraj navedene predračunske 

cene z začetkom veljavnosti: 

- od prvega dne naslednjega meseca po potrditvi cen s strani pristojnega občinskega 

organa (velja za predračunske cene za leto 2019) in   

- od 1.1.2020 naprej (velja za predračunske cene za leto 2020). 
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4.4.5 Preračun predračunske cene na volumen posode 

Uredba določa, da izvajalec ceno: 

- obdelave odpadkov in  

- odlaganja odpadkov, 

izraženo v €/kg, zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za 

mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da se najmanj enkrat 

letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju obdelanih in odloženih komunalnih odpadkov 

na uporabnike, glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza 

tega zabojnika. 

Izvajalec bo potrjeno ceno v €/kg uporabnikom od začetka veljavnosti potrjenih cen zaračunaval 

akontativno pavšalno tako, da bo predvideno maso (količino) obdelanih in odloženih odpadkov v 

posameznem letu razdelil med uporabnike glede na predvideno skupno prostornino zabojnikov za 

mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza posameznega zabojnika v posameznem letu v 

skladu z določili uredbe, ki so povzete zgoraj. 

 

 

 

Volumen posod za mešane komunalne odpadke v preteklem obdobju in predvideni volumen v 

prihodnjem obdobju sta prikazana v spodnji tabeli. 

KAKO SE IZRAČUNA CENA ZA UPORABNIKA? 

Akontativna pavšalna cena, ki jo uporabnik plača za praznjenje posode se izračuna tako, da 

se potrjena cena (v €/kg) pomnoži s t.i. sodilom (v kg/l), ki predstavlja razdelitev predvidene 

obdelane in odložene mase odpadkov posameznega prihodnjega leta na predviden volumen 

vseh posod za mešane komunalne odpadke, ki jih uporabniki uporabljajo v tem letu ter 

volumnom posode (v litrih) za mešane komunalne odpadke, ki jo uporablja posameznik na 

dan obračuna.  

 

Matematični prikaz:  

Cena za uporabnika 
(v € na posodo na 
praznjenje) 

= 
€ 

x 
kg 

x liter  
kg liter 

 

Pri čemer je: 

 cena za uporabnika (v € na posodo na praznjenje): cena, ki jo za posamezno storitev 

javne službe plača posamezen uporabnik te storitve za posamezno praznjenje 

 €/kg: je s strani pristojnega občinskega organa potrjena cena posamezne storitve javne 

službe 

 kg/liter (t.i. sodilo): je predvidena masa odpadkov (v kg) posamezne storitve javne službe 

v prihodnjem letu, razdeljena na predvideni skupni volumen vseh posod za mešane 

komunalne odpadke, ki jih uporabniki uporabljajo v tem letu (liter)  

 liter: je volumen posode za mešane komunalne odpadke, ki jo uporablja posamezni 

uporabnik na dan obračuna 
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Tabela 9: Podatki o volumnu posod v preteklem obdobju 

  

Povprečni 
mesečni 

predračunski 
volumen v 
preteklem 
obdobju - 
leto 2018 
(v litrih) 

Povprečni 
mesečni 

obračunski 
volumen v 
preteklem 
obdobju - 
leto 2018 
(v litrih) 

Razlika  
obrač. 2018 
/ predrač. 

2018  
(v litrih) 

Indeks za 
leto 2018 
(obrač. 
2018/ 

predrač. 
2018) 

Posode za mešane 
komunalne 
odpadke 

1.171.000,00 1.342.360,13 171.360,13 114,63 

 

Tabela 10: Podatki o volumnu posod v prihodnjem obdobju 

  

Povprečni 
mesečni 

predračunski 
volumen v 
prihodnjem 
obdobju - 
leto 2019 
(v litrih) 

Razlika 
predrač. 2019 
/ obrač. 2018 

(v litrih) 

Indeks za leto 
2019  

(predrač. 2019 
/ obrač. 2018) 

Povprečni 
mesečni 

predračunski 
volumen v 
prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 
(v litrih) 

Razlika 
predrač. 2020 
/ obrač. 2018 

(v litrih) 

Indeks za leto 
2020  

(predrač. 2020 
/ obrač. 2018) 

Posode za mešane 
komunalne 
odpadke 

1.342.360,13 0,00 100,0 1.342.360,13 0,00 100,0 

 

Primer izračuna pavšalnega akontativnega stroška praznjenja za posodo volumna 120 l za prihodnje 

obdobje z upoštevanjem vseh v tem elaboratu navedenih podatkov za prihodnje obdobje je 

prikazan v spodnji tabeli.  

Tabela 11: Primer izračuna povprečnega stroška za izbran volumen posode v prihodnjem obdobju 

  

Predračunske 
količine v 

prihodnjem 
obdobju - leto 

2019 
(v kg) 

Predračunska 
cena v 

prihodnjem 
obdobju - leto 

2019 
(v €/kg) 

Povprečni 
mesečni 

predračunski 
volumen v 
prihodnjem 

obdobju - leto 
2019 

(v litrih)  

Prerazporeditev 
količin na 

volumen posode 
- sodilo 
(v kg/l) 

 

Volumen 
posode pri 
uporabniku 

(v litrih) 

 

Akontativni 
pavšalni 

strošek za 
izbran 

volumen 
posode 

(v €/mesec) 

Obdelava odpadkov 1.250.000 0,11078 1.342.360  0,07760  120  1,03 

Odlaganje odpadkov 660.000 0,16796 1.342.360  0,04097  120  0,83 

    
 

 
 

 
 1,86 

 

  

Predračunske 
količine v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 

(v kg) 

Predračunska 
cena v 

prihodnjem 
obdobju - 
leto 2020 
(v €/kg) 

Povprečni 
mesečni 

predračunski 
volumen v 
prihodnjem 

obdobju - leto 
2020 

(v litrih)  

Prerazporeditev 
količin na 
volumen 

posode - sodilo 
(v kg/l) 

 

Volumen 
posode pri 
uporabniku 

(v litrih) 

 

Akontativni 
pavšalni strošek 

za izbran 
volumen posode 

(v €/mesec) 

Obdelava odpadkov 1.430.000 0,16029 1.342.360  0,08877  120  1,71 

Odlaganje odpadkov 500.500 0,13694 1.342.360  0,03107  120  0,51 

    
 

 
 

 
 2,22 
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5. PREOSTALE OBVEZNE SESTAVINE 

ELABORATA 

5.1 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem 

panoge 

Glede na 9. člen uredbe mora elaborat vsebovati tudi primerjavo izvajalca javne službe s 

povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, na podlagi izbranih kazalnikov. 

Za potrebe primerjave se na podlagi uredbe za povprečje panoge javne službe obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov upošteva dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«.  

Kazalniki za izvajalca javne službe in primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so vzeti 

iz podatkov, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

(AJPES).  

Najnovejši kazalniki za izvajalca in panoge so ob pripravi tega elaborata na voljo za leto 2017. 

 

Tabela 12: Primerjava izvajalca s povprečjem panoge 

Kazalnik 
Saubermacher 
Slovenija d.o.o. 

Dejavnost 38.21: 
Ravnanje z 

nenevarnimi odpadki 

Pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti 

0,9672 1,69 

Gospodarnost poslovanja 1,07 1,02 

Povprečna plača na 
zaposlenca 

1.697,00 EUR 1.437,00 EUR 

 

5.2 Ostale obvezne sestavine elaborata 

5.2.1 Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev 

Za izvajanje storitev v preteklem obračunskem obdobju smo uporabljali naslednja poslovno 

potrebna osnovna sredstva: 

- vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest prevzemanja do 

mest predelave in/ali končnega odstranjevanja, 

- objekti za obdelavo in odlaganje odpadkov 

- računalniška oprema, 

- ostala osnovna sredstva potrebna za izvajanje storitev javne službe. 

Vso navedeno opremo bomo za izvajanje storitev uporabljali tudi v prihodnjem obračunskem 

obdobju.  
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5.2.2 Prikaz razdelitve splošnih stroškov 

Splošni stroški in prihodki se na tržno dejavnost in javno službo delijo po Pravilniku o zagotavljanju 

ločenega računovodskega spremljanja javnega in tržnega dela dejavnosti, ki ga je sprejela uprava 

podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. 

 

5.2.3 Prihodki iz opravljanja posebnih storitev 

Posebne storitve izvajalca so po določilih uredbe storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem 

uporablja javno infrastrukturo ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju 

dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe. 

Posebnih storitev ne opravljamo, zato tudi ne predvidevamo prihodkov iz tega naslova. 

 

5.2.4 Število zaposlenih za izvajanje javne službe 

Predvideno število zaposlenih za izvajanje javnih služb v prihodnjem obdobju na območju je 11 

(vozniki, skupne službe). 

 

5.2.5 Prikaz sodil za razporejanje stroškov in prihodkov 

Podjetje je za potrebe zagotavljanja ločenega spremljanja dejavnosti oblikovalo stroškovne objekte 

(SO). Med stroškovne objekte spadajo stroškovni nosilci, ki so oblikovani za posamezne dejavnosti 

oz. vrste storitev, ki jih podjetje opravlja, ter stroškovna mesta, ki so oblikovana za posamezne 

funkcionalno zaokrožene poslovne procese v logistiki, proizvodnji, prodaji in upravi. Neposredni 

stroški, za katere lahko podjetje natančno določi kateri stroškovni objekt jih je povzročil, se 

razporedijo na odgovorni stroškovni objekt. Posredni stroški in stroški, ki nastanejo zaradi 

delovanja dveh ali več stroškovnih objektov se razporedijo na podlagi sodil. Podjetje stroške in 

prihodke razporeja večstopenjsko. V prvi stopnji razporeja stroške z ravni podjetja na raven 

primarnih stroškovnih objektov. V drugi stopnji razporeja stroške iz ravni primarnih stroškovnih 

mest na raven sekundarnih stroškovnih objektov. Na tej stopnji lahko poteka več ciklov 

razporejanja. V tretji stopnji razporeja stroške z ravni stroškovnih mest na raven stroškovnih 

nosilcev. Prihodke in določene stroške razporeja podjetje neposredno na stroškovne nosilce. 

Znotraj dejavnosti gospodarske javne službe razporeja podjetje stroške in prihodke na posamezna 

območja opravljanja gospodarske javne službe po enakem sistemu kot jih razporeja po dejavnostih. 

Sodila uporabljena za gospodarsko javno službo v občini Bled: 

- AOP 112 čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev so upoštevani na podlagi 

dejansko odstranjenih odpadkov v posamezni občini; 

- AOP 131 stroški materiala - podlaga za razdelitev po občinah je delež v vsoti direktnih 

stroškov po občinah; 

- AOP 132 stroški energije - podlaga za razdelitev po občinah - delno zbrane količine 

mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov; delno realizacija opravljenih 

kilometrov iz potnih nalogov po občinah; 
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- AOP 133 drugi stroški materiala - podlaga za razdelitev po občinah je delež v vsoti 

direktnih stroškov po občinah; 

- AOP 135 transportne storitve - podlaga za razdelitev po občinah - delno zbrane količine 

mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov; delno realizacija opravljenih 

kilometrov iz potnih nalogov po občinah; 

- AOP 136 najemnine - podlaga za razdelitev po občinah so zbrane količine mešanih 

komunalnih odpadkov; 

- AOP 137 povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom - podlaga za razdelitev po 

občinah je realizacija opravljenih kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 138 drugi stroški storitev - podlaga za razdelitev po občinah je razmerje dejansko 

zaračunanih prihodkov po občinah: 

- AOP 140 stroški plač - podlaga za razdelitev po občinah je realizacija opravljenih 

kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 141 stroški pokojninskih zavarovanj - podlaga za razdelitev po občinah je 

realizacija opravljenih kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 142 stroški drugih socialnih zavarovanj - podlaga za razdelitev po občinah je 

realizacija opravljenih kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 143 drugi stroški dela - podlaga za razdelitev po občinah je realizacija opravljenih 

kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 145 amortizacija - podlaga za razdelitev po občinah – delno količine zbranih 

mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov; delno realizacija opravljenih kilometrov iz 

potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 149 rezervacije - podlaga za razdelitev po občinah podlaga za razdelitev po 

občinah je realizacija opravljenih kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 150 drugi stroški - podlaga za razdelitev po občinah podlaga za razdelitev po 

občinah je realizacija opravljenih kilometrov iz potnih nalogov abrol vozil po občinah; 

- AOP 168 finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb - podlaga za 

razdelitev po občinah je razmerje dejansko zaračunanih prihodkov po občinah; 

- AOP 170 finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini - podlaga za razdelitev 

po občinah je razmerje dejansko zaračunanih prihodkov po občinah; 

- AOP 171 finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - podlaga za razdelitev po 

občinah je razmerje dejansko zaračunanih prihodkov po občinah; 

- AOP 177 finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti - podlaga za razdelitev po 

občinah je razmerje dejansko zaračunanih prihodkov po občinah; 

Podbilance stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov za posamezne gospodarske javne službe 

ter za druge dejavnosti niso pomembne za sprejemanje poslovnih odločitev, zato jih ločeno ne 

prikazujemo. 

 

6. ZAKLJUČEK 

Na podlagi 5. člena Uredbe, kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov na območju Občine Bled, posredujemo pristojnemu organu občine v 

obravnavo ta elaborat ter predlagamo potrditev predlaganih cen za prihodnje obdobje, kot je 

navedeno v tem elaboratu. 



PRILOGA 1: Stroški v preteklem in prihodnjem 

obdobju 

Stroški v preteklem obdobju 

    
2018  2018  2018  

Konto Postavka  AOP 

BLED BLED BLED 

Skupaj 

Obdelava 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih 
odpadkov 

  A. 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 
(111+115+118)  

110 200.289,54 113.772,08 86.517,46 

  I. 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 
(112 do 114) 

111 200.289,54 113.772,08 86.517,46 

del 76 1. 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 
razen najemnin 

112 200.289,54 113.772,08 86.517,46 

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0,00 0,00 0,00 

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  114 0,00 0,00 0,00 

  II. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu EU 
(116+117) 

115 0,00 0,00 0,00 

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 0,00 0,00 0,00 

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  117 0,00 0,00 0,00 

  III. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU  
(119+120) 

118 0,00 0,00 0,00 

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 0,00 0,00 0,00 

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  120 0,00 0,00 0,00 

  B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

121 0,00 0,00 0,00 

  C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

122 0,00 0,00 0,00 

79 Č. 
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN 
LASTNE STORITVE 

123 0,00 0,00 0,00 

del 76 D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, 
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI 
SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

124 0,00 0,00 0,00 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 152,20 86,45 65,74 

  F. 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  
(110+121-122+123+124+125) 

126 200.441,74 113.858,54 86.583,20 

  G. 
POSLOVNI ODHODKI   
(128+139+144+148) 

127 254.802,25 144.737,38 110.064,87 

  I. 
Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 220.350,25 125.167,33 95.182,92 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129   0,00 0,00 

  2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 9.193,78 5.222,42 3.971,36 

del 40 a)  stroški materiala 131 16,34 9,28 7,06 

del 40 b)  stroški energije 132 8.557,65 4.861,07 3.696,58 

del 40 c)  drugi stroški materiala 133 619,79 352,06 267,73 

  3. Stroški storitev (135 do 138) 134 211.156,48 119.944,92 91.211,56 

del 41 a)  transportne storitve 135 36.386,03 20.668,65 15.717,38 

del 41 b)  najemnine 136 2.230,50 1.267,01 963,49 

del 41 c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 48,21 27,38 20,82 
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2018  2018  2018  

Konto Postavka  AOP 

BLED BLED BLED 

Skupaj 

Obdelava 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih 
odpadkov 

del 41 č)  drugi stroški storitev 138 172.491,73 97.981,87 74.509,86 

  II. Stroški dela  (140 do 143) 139 18.759,63 10.656,18 8.103,45 

del 47 1. Stroški plač 140 13.989,41 7.946,52 6.042,89 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 257,64 146,35 111,29 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 2.219,26 1.260,63 958,64 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 2.293,32 1.302,69 990,62 

  III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 15.455,53 8.779,33 6.676,20 

43 1. Amortizacija  145 15.277,65 8.678,29 6.599,36 

del 72 2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

146 177,88 101,04 76,84 

del 72 3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

147 0,00 0,00 0,00 

  IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 236,84 134,53 102,31 

44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00 0,00 

48 2. Drugi stroški 150 236,84 134,53 102,31 

  H. 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 

151 0,00 0,00 0,00 

  I. 
IZGUBA IZ POSLOVANJA  
(127-126) 

152 54.360,51 30.878,84 23.481,67 

  J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 1,71 0,97 0,74 

    Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 154 0,00 0,00 0,00 

  I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 0,00 0,00 0,00 

del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 0,00 0,00 0,00 

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 0,00 0,00 0,00 

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 0,00 0,00 0,00 

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0,00 0,00 0,00 

  II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 160 1,71 0,97 0,74 

del 77 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 0,00 0,00 0,00 

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 1,71 0,97 0,74 

  III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 163 0,00 0,00 0,00 

del 77 1. 
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v 
skupini 

164 0,00 0,00 0,00 

del 77 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 0,00 0,00 0,00 

  K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 565,14 321,02 244,12 

    Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0,00 0,00 0,00 

del 74 I. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 

168 0,00 0,00 0,00 

  II. 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  
(170 do 173) 

169 554,44 314,94 239,50 

del 74 1. 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v 
skupini 

170 485,09 275,55 209,54 

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 69,18 39,30 29,88 

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0,00 0,00 0,00 

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 0,17 0,10 0,07 

  III. 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 
do 177) 

174 10,71 6,08 4,62 

del 74 1. 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb 
v skupini 

175 0,00 0,00 0,00 



24 
 

 

    
2018  2018  2018  

Konto Postavka  AOP 

BLED BLED BLED 

Skupaj 

Obdelava 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
ostankov 

predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih 
odpadkov 

del 74 2. 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

176 0,00 0,00 0,00 

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 10,71 6,08 4,62 

  L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 3,60 2,05 1,56 

del 78 I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 
povezani s poslovnimi učinki  

179 3,60 2,05 1,56 

del 78 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  180 0,00 0,00 0,00 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 3,22 1,83 1,39 

80 N. 
CELOTNI DOBIČEK  
(151-152+153-166+178-181) 

182 0,00 0,00 0,00 

80 O. 
CELOTNA IZGUBA  
(152-151-153+166-178+181) 

183 54.923,56 31.198,67 23.724,89 

del 81 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184       

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185       

del 81 S. 
ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (182-184-185) 

186 0 0 0 

89 Š. 
ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185) 

187       

    

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV 
NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki) 

188       

    ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 12 

        

  Stroški javne infrastrukture  0,00 0,00 0,00 

  Stroški storitev  255.370,61 145.060,23 110.310,38 

  SKUPAJ  255.370,61 145.060,23 110.310,38 

 



Predračunski stroški v prihodnjem obdobju: 

    2019  2019  2019  2020  2020  2020  

Konto Postavka  AOP 

BLED BLED BLED BLED BLED BLED 

Skupaj 
Obdelava določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje ostankov 
predelave ali 

odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

Skupaj 
Obdelava določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje ostankov 
predelave ali 

odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

  G. 
POSLOVNI ODHODKI   
(128+139+144+148) 

127 248.911,03 138.240,48 110.670,55 297.315,80 228.878,96 68.436,84 

  I. 
Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 236.352,51 131.265,72 105.086,80 283.889,53 218.543,18 65.346,35 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 130 7.484,34 4.156,66 3.327,68 4.945,30 3.806,98 1.138,32 

del 40 a)  stroški materiala 131 -0,72 -0,40 -0,32 -0,77 -0,59 -0,18 

del 40 b)  stroški energije 132 4.431,84 2.461,36 1.970,48 4.738,06 3.647,44 1.090,62 

del 40 c)  drugi stroški materiala 133 3.053,23 1.695,70 1.357,52 208,01 160,13 47,88 

  3. Stroški storitev (135 do 138) 134 228.868,17 127.109,06 101.759,12 278.944,23 214.736,20 64.208,03 

del 41 a)  transportne storitve 135 23.384,70 12.987,42 10.397,28 25.000,51 19.245,83 5.754,67 

del 41 b)  najemnine 136 1.536,22 853,19 683,03 1.642,36 1.264,32 378,04 

del 41 c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 137 31,25 17,36 13,89 33,41 25,72 7,69 

del 41 č)  drugi stroški storitev 138 203.916,00 113.251,09 90.664,91 252.267,95 194.200,33 58.067,62 

  II. Stroški dela  (140 do 143) 139 9.299,17 5.164,59 4.134,59 9.941,72 7.653,31 2.288,41 

del 47 1. Stroški plač 140 7.085,53 3.935,17 3.150,36 7.575,12 5.831,46 1.743,66 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 116,90 64,92 51,97 124,97 96,21 28,77 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 1.113,99 618,69 495,30 1.190,96 916,82 274,14 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 982,76 545,81 436,95 1.050,67 808,82 241,84 

  III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 3.085,94 1.713,87 1.372,07 3.299,17 2.539,76 759,41 

43 1. Amortizacija  145 2.959,73 1.643,78 1.315,95 3.164,24 2.435,88 728,35 

del 72 2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 

146 126,21 70,10 56,12 134,93 103,87 31,06 

del 72 3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 173,40 96,30 77,10 185,38 142,71 42,67 

44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 2. Drugi stroški 150 173,40 96,30 77,10 185,38 142,71 42,67 
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    2019  2019  2019  2020  2020  2020  

Konto Postavka  AOP 

BLED BLED BLED BLED BLED BLED 

Skupaj 
Obdelava določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje ostankov 
predelave ali 

odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

Skupaj 
Obdelava določenih 

vrst komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje ostankov 
predelave ali 

odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

  H. 
DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 

151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I. 
IZGUBA IZ POSLOVANJA  
(127-126) 

152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 413,77 229,80 183,97 442,36 340,53 101,82 

del 74 I. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov 
finančnih naložb 

168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II. 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  
(170 do 173) 

169 405,93 225,44 180,48 433,98 334,08 99,89 

del 74 1. 
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v 
skupini 

170 355,15 197,25 157,91 379,69 292,30 87,40 

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 50,65 28,13 22,52 54,15 41,68 12,46 

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 0,12 0,07 0,06 0,13 0,10 0,03 

  III. 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 
(175 do 177) 

174 7,84 4,35 3,48 8,38 6,45 1,93 

del 74 1. 
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do 
družb v skupini 

175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

del 74 2. 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev 
in meničnih obveznosti 

176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 7,84 4,35 3,48 8,38 6,45 1,93 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 2,36 1,31 1,05 2,52 1,94 0,58 

    ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 12 12 12 12 

           

  Stroški javne infrastrukture  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Stroški storitev  249.327,15 138.471,59 110.855,56 297.760,67 229.221,43 68.539,24 

 A SKUPAJ  249.327,15 138.471,59 110.855,56 297.760,67 229.221,43 68.539,24 

 


