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1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE IN NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

 

 

1.1. Vsebina elaborata 

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov na območju Občine Bled, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba 

o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012). 

 

1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata 

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled je pripravljen na podlagi Zakona o 

varstvu okolja ZVO-1- UPB6 (Uradni list RS št. 39/2006, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 

Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015) ter Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 

109/2012) - v nadaljevanju Uredba. 

 

1.3. Namen izdelave elaborata  

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev posamezne javne službe. V 

elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev v 

preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, 

pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjave obračunskih ter potrjenih 

cen storitev javne službe s cenami storitev na primerljivih območjih, primerjava poslovanja 

izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno 

infrastrukturo, potrebno za izvajanje storitev javne službe, načrtovane količine opravljenih 

storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen 

izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo. 

 

Izdelava elaborata in prikaz predpisanih podatkov, ki jih mora vsak izvajalec javne službe vsako 

leto posredovati pristojnemu ministrstvu, omogoča primerjalno analiziranje vseh predpisanih 

podatkov. Le-to predstavlja osnovo za zagotavljanje enotnega sistema vrednotenja stroškov in 

oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden 

glavnih ciljev pripravljavcev Uredbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA IN IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV 

JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

2.1. Zavezanec za izdelavo elaborata 

 

Zavezanec za izdelavo elaborata za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 

je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 

na območju Občine Bled. Podatki o zavezancu: 

 
Naziv:   Infrastruktura Bled d.o.o. 
Naslov:  Rečiška cesta 2, 4260 Bled 
Matična številka: 1525638 
Davčna številka: 87091712 
Šifra dejavnosti: 38.110 
Vpis v sodni reg.: Okrožno sodišče v Kranju 
Vložna številka: 10659800 

 

Zavezanec je, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled   (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 1, z dne 14.1.2013) in Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. in 

ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), izvajalec gospodarske javne 

službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 

 

 

2.2. Izhodišča za oblikovanje cen  

V elaboratu so, skladno z določili 22. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo »zbiranje 

določenih vrst komunalnih odpadkov«, ki vključuje izvajanje naslednjih storitev: 

 

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,  

razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih  

odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, 

- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov so upoštevani standardi 

izvajanja in ukrepi, ki jih predpisujejo Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/2015) in drugi 

področni podzakonski akti ter so podrobno opredeljeni v Tehničnem pravilniku o zbiranju in 

prevozu komunalnih odpadkov in Programu zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine 

Bled. 

 

Za leto 2016 izvajalec načrtuje izvajanje storitev javne službe na način in v obsegu, kot je 

opredeljeno v Programu zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2016. S 

tem bo na področju ravnanja z odpadki zagotovljen nespremenjen visok kvalitetni nivo izvajanja 

storitev, ki se je do sedaj uveljavil v naši občini. Visok standard storitev ravnanja z odpadki je 

pričakovan in pomemben, tako z vidika prebivalcev naše občine, poslovnih subjektov, ki delujejo 

v naši občini, kot tudi z vidika turističnega in trajnostno opredeljenega razvoja občine. Celovito 

zasnovan in skrbno izvajan načrt ravnanja z odpadki je eden od temeljev za urejenost naravnega 

in bivalnega okolja, ki je na našem območju posebnega pomena; vemo, da je Bled z okolico eden 



od turistično najbolj obiskanih krajev v državi, ter da izvajanje javne službe sega tudi na območje 

Triglavskega narodnega parka, kjer velja najstrožji naravovarstveni režim. 

 

Skladno z občinskim programom zbiranja odpadkov tako izvajalec javne službe zbiranja 

odpadkov Infrastruktura Bled d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih komunalnih odpadkov: 

 

- mešani komunalni odpadki  - na prevzemnih mestih (po sistemu 'od vrat do vrat'), 

- odpadna embalaža (papirna, kartonska, plastična, kovinska, steklena)  -  na prevzemnih 

mestih (po sistemu 'od vrat do vrat') ter na ekoloških otokih in neprekinjeno na zbirnem 

centru, 

- ostale ločene frakcije (papir, steklo, embalaža, kovine, oblačila in obutev, električna in 

elektronska oprema, les, baterije in akumulatorji, jedilno olje, gume, salonitne plošče, 

odpadni tonerji, ravno steklo, sveče, gradbeni odpadki …)  -  neprekinjeno na zbirnem 

centru, 

- kosovni odpadki  -  2 x letno po naročilu na prevzemnih mestih ter neprekinjeno na zbirnem 

centru, 

- nevarne frakcije (zdravila, alkalije, kemikalije, pesticidi, premazi, lepila, smole, baterije)  -  1 

x letno v premični zbiralnici ter neprekinjeno na zbirnem centru, 

- zeleni vrtni odpad (trava, rože, listje, živa meja, obrezano vejevje)  -  3 x letno po naročilu na 

prevzemnih mestih, na večjih ekoloških otokih, ter neprekinjeno na zbirnem centru, 

- biološki kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, sadje, netekoči ostanki hrane, pokvarjeni 

prehrambeni izdelki, …)  -  na prevzemnih mestih (od vrat do vrat), ter na ekoloških otokih in 

neprekinjeno na zbirnem centru. 

 

V predloženem elaboratu smo sledili smernicam, ki jih za izračun cen predpisuje Ministrstvo za 

okolje in prostor. Kot podatke preteklega obračunskega obdobja smo obravnavali zbrane 

količine in realizirane stroške dejavnosti v letu 2014. Za načrtovanje predračunskih količin, 

stroškov in cen za leto 2016 smo upoštevali podatke o zbranih količinah in realiziranih stroških 

izvajanja storitev iz medletnih poročil o poslovanju v letu 2015, pogoje izvajanja dejavnosti po 

Tehničnem pravilniku in Programu zbiranja odpadkov na območju Občine Bled za leto 2015 in 

načrtovane pogoje iz predloga Tehničnega pravilnika ter Programa zbiranja za leto 2016. 

 

  



3. ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA 

OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

VARSTVA OKOLJA  

 

 

3.1.  Storitev: Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

 

 

3.1.1.  Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje 

 

Predračunske količine zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2014 izključno za območje Občine Bled nismo 

planirali. 

 

Obračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2014 je v Občini Bled znašala 2.003.992 kg. 

 

 

3.1.2.  Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunskih stroškov zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2014 izključno za območje Občine Bled nismo 

planirali. 

 

Obračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2014 v Občini Bled znašajo 367.391,15 EUR. 

 

 

3.1.3.  Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, 

razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za preteklo obračunsko obdobje 

 

Tako obračunske (realizirane) količine ločenih frakcij, kot stroški zbiranja teh frakcij so bili v 

letu 2014 precej višji od pričakovanih. Zbrana količina na skupnem oskrbovalnem območju je za 

42% presegla načrtovane predračunske količine. Obračunska cena zbiranja in razvrščanja 

ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ki je izračunana kot razmerje med zbranimi količinami in 

realiziranimi stroški storitev, je bila v letu 2014 v Občini Bled od veljavne potrjene cene višja za 

5%. 



3.1.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2016 znaša 1.950.000 kg. 

 

 

3.1.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada v letu 2016 znašajo 361.793,12 EUR. 

 

 

3.1.6. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov 

in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2016 znaša 0,1796 EUR / kg zbranih 

odpadkov. 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih 

odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za leto 2016 znaša 0,0059 EUR / 

kg zbranih odpadkov. 

 

 

3.2. Storitev:  Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže 

 

 

3.2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunske količine ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2014 izključno za območje 

Občine Bled nismo planirali. 

 

Obračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2014 v Občini Bled znaša 810.466 

kg. 

 

 

 

 

 



3.2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunskih stroškov ločenega zbiranja odpadne embalaže za leto 2014 izključno za območje 

Občine Bled nismo planirali, obračunski stroški za leto 2014 pa so v Občini Bled znašali 

147.248,29 EUR. 

3.2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže za preteklo obračunsko obdobje 

 

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2014 na skupnem območju za 12% višje 

od načrtovanih predračunskih količin, obračunski stroški zbiranja odpadne embalaže pa so bili 

za 6% višji od predračunskih stroškov. Tako je bila obračunska cena zbiranja odpadne embalaže 

na skupnem območju v letu 2014 za 6% nižja od predračunske cene.  

 

 

3.2.4.  Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže za leto 2016 v Občini Bled znaša 

815.000 kg. 

 

 

3.2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže za leto 2016 znašajo 146.256,79 EUR. 

 

 

3.2.6. Izračun predračunske cene izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja odpadne embalaže za prihodnje 

obračunsko obdobje, leto 2016, znaša 0,1737 EUR / kg zbranih odpadkov. 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje odpadne embalaže za prihodnje 

obračunsko obdobje, leto 2016, znaša 0,0057 EUR / kg zbranih odpadkov. 

 
 
 
3.3. Storitev:  Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada 

 

 

3.3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunske količine zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada v letu 2014 izključno za območje Občine Bled nismo planirali. 



 

Obračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada v letu 2014 v Občini Bled znaša 611.020 kg. 

 

 

3.3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunskih stroškov zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada za leto 2014 izključno za območje Občine Bled nismo planirali, obračunski stroški za leto 

2014 pa so v Občini Bled znašali 106.375,31 EUR. 

 

 

3.3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

za preteklo obračunsko obdobje 

 

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2014 na skupnem oskrbovalnem 

območju za 26% višje od načrtovanih predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 

25% višji od predračunskih stroškov storitve. Tako je obračunska cena storitve na skupnem 

območju v letu 2014 za 1% nižja od predračunske cene ločenega zbiranja biološko razgradljivih 

odpadkov. 

 

 

3.3.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina ločeno zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada v letu 2016 znaša 620.000 kg. 

 

 

3.3.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada za leto 2016 znašajo 103.919,30 EUR. 

 

 

3.3.6. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2016, znaša 0,1623 

EUR / kg zbranih odpadkov. 

 



Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje, leto 2016, znaša 0,0053 

EUR / kg zbranih odpadkov. 

 

 

3.4. Storitev:  Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 

 

3.4.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunske količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2014 izključno za območje 

Občine Bled nismo planirali, obračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 

2014 pa v Občini Bled znaša 1.179.545 kg. 

 

 

3.4.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunskih stroškov zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za leto 2014 izključno za 

območje Občine Bled nismo planirali, obračunski stroški za leto 2014 pa so v Občini Bled znašali 

157.150,21 EUR. 

 

 

3.4.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

 

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2014 na skupnem oskrbovalnem 

območju za 15% nižje od načrtovanih predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 

10% nižji od predračunskih stroškov storitve. Tako je bila obračunska cena storitve v letu 2014 

za 5% višja od predračunske cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 

 

 

3.4.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za leto 2016 načrtovana v 

obsegu 1.150.000 kg. 

 

 

3.4.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za leto 2016 znašajo 157.803,38 

EUR. 

 

 



3.4.6. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje 

obračunsko obdobje, leto 2016, znaša 0,1328 EUR /kg zbranih odpadkov. 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za 

prihodnje obračunsko obdobje, leto 2016, znaša 0,0044 EUR /kg zbranih odpadkov. 

 

 

3.5. Ostala razkritja v zvezi s poslovanjem javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 

 

 

3.5.1. Primerjava obračunskih in potrjenih cen storitve in javne infrastrukture s cenami 

na primerljivih območjih 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje, je v letu 2014 objavilo povprečne cene storitev gospodarskih 

javnih služb varstva okolja v slovenskih občinah, izračunane iz cen, ki so jih sporočili posamezni 

izvajalci javnih služb in so veljale v letu 2013. Pri zbiranju komunalnih odpadkov je za 

razvrščanje občin v skupine upoštevalo kriterija: število prebivalcev v občini in  povprečno 

gostoto prebivalcev v občini. Vsaka občina je bila razvrščena glede na aritmetično povprečje 

spremenljivk Gostota prebivalcev v aglomeraciji in Gostota prebivalcev. Pri primerjavah in 

razvrščanju niso bili upoštevani nobeni drugi pomembni kriteriji, npr.: geografske značilnosti 

občin (velikost, dostopnost, značilnosti poseljenosti terena), tehnična opremljenost, standardi 

izvajanja javne službe (zbirni centri, eko otoki, dostopnost le-teh občanom, načini in pogostost 

zbiranja in odvoza odpadkov, standardi za ločeno zbiranje posameznih frakcij in dodatno 

ločevanje pred obdelavo, itd.), ki se med občinami močno razlikujejo, ter vplivajo na količine 

zbranih odpadkov, na realizirane stroške zbiranja ter na izračunano ceno. Občina Bled je bila 

uvrščena v razred s številom prebivalcev od 3501 do 15000 in v podrazred povprečne gostote 

prebivalcev v občini nad 5 do 10 prebivalcev na ha. 

 

Za leto 2013 izvajalci GJS niso poročali o cenah za vse občine, zato je bilo v izračun povprečne 

cene vključenih zgolj 177 občin. Povprečnih cen, ki so veljale v letu 2014, Ministrstvo za okolje 

še ni objavilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zbiranje komunalnih odpadkov 

 Javna infrastruktura (EUR/kg) Izvajanje storitev (EUR/kg) 
 Obračunska cena Potrjena cena Obračunska 

cena 
Potrjena cena 
 

Povprečna cena na 
primerjanem območju 

0,0060 
 

0,0058 0,1407 0,1091 

Občina Bled (2016) 0,0054 0,0054 0,1647 0,1647 
 

 

Zbiranje bioloških odpadkov 

 Javna infrastruktura (EUR/kg) Izvajanje storitev (EUR/kg) 
 Obračunska cena Potrjena cena Obračunska 

cena 
Potrjena cena 
 

Povprečna cena na 
primerjanem območju 

0,0139 0,0026 0,1204 0,1065 

Občina Bled (2016) 0,0053 0,0053 0,1623 0,1623 
 

 

3.5.2. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 

oblikuje cena 

 

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge javne službe zbiranje in 

odvoz nenevarnih odpadkov: 

Kazalnik 
Povprečje panoge   
E 38.110 

Izvajalec GJS 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,44 1,41 
Gospodarnost poslovanja 1,02 1,00 
Povprečna mesečna plača (v EUR) 1.444 1.513 

 

 

3.5.3. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 

službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

V preteklem obračunskem obdobju (2014) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 

odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 406.545,16 EUR (povprečna sedanja 

vrednost) oziroma 1.105.389,40 EUR (povprečna nabavna vrednost uporabljenih sredstev). V 

prihodnjem obračunskem obdobju se bodo načrtovana osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti 

povečala za vrednost novega smetarskega vozila z nabavno vrednostjo 132.940,00 Eur. 

 

 

3.5.4. Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in na posebne storitve in drugo tržno 

dejavnost je izvedena skladno s sodili, sprejetimi v poslovnem načrtu izvajalca javne službe. Na 

dejavnost 'zbiranje in prevoz odpadkov' je bilo v poslovnem načrtu dodeljenih 31,9% splošnih 

stroškov. Znotraj dejavnosti je v preteklem obračunskem obdobju načrtovani delež splošnih 

stroškov, dodeljen na javno službo, znašal 81%, na tržno dejavnost pa 19%. Zaradi večje 

realizacije dejavnosti javne službe znaša obračunski delež splošnih stroškov za javno službo 



86%, delež za tržno dejavnost pa 14%. V prihodnjem obračunskem obdobju 2016 je načrtovani 

delež splošnih stroškov, dodeljenih na javno službo, 86%, na tržno dejavnost pa 14% splošnih 

stroškov. 

 

 

3.5.5. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2014, je bilo v okviru javne službe zbiranje določenih 

vrst komunalnih odpadkov ustvarjenih za 160.088 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih 

storitev. Za prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo realizacijo prihodkov od posebnih 

storitev v enakem obsegu. 

 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, 

skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati pet odstotkov vrednosti poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena 

osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe znaša 24.101,68 

EUR. V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe za leto 2016 donos na sredstva 

izvajalca ni vračunan. 

 

 

3.5.7. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

V preteklem obračunskem obdobju je bilo za izvajanje storitev javne službe zbiranje in prevoz 

odpadkov zaposlenih 19 delavcev, za prihodnje obračunsko obdobje je načrtovano število 

zaposlenih za izvajanje storitev javne službe 18 delavcev. Od skupnega števila opravljenih 

delovnih ur delavcev, je načrtovani delež opravljenih delovnih ur za izvajanje javne službe za 

Občino Bled 80,3%. 

 

 

3.5.8. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki 

se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 

Najemnina za javno infrastrukturo je v letu 2014 za potrebe izvajanja GJS za Občino Bled znašala 

20.681,83 EUR. Višina najemnine se v celoti (100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture. 

Za prihodnje obračunsko obdobje je načrtovana najemnina za javno infrastrukturo v višini 

20.732,96 EUR.  

 

 

3.5.9. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, 

in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 

posebnih storitev 



 

Javna infrastruktura, upoštevana v izračunih predračunskih in obračunskih cen izvajanja javne 

službe in namenjena izvajanju javne službe, je izkoriščena v celoti. 

  

 

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

občinah 

 

Vsi stroški in prihodki so ob njihovem nastanku razčlenjeni in na osnovi ustreznih knjigovodskih 

listin pripoznani skladno z določili Slovenskih računovodskih standardov. Večina stroškov in 

prihodkov je neposrednih – le-ti so po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti 

oziroma občine, kjer so pri izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški in prihodki, ki imajo 

značaj splošnih stroškov oziroma jim njihovega vira nastanka ni mogoče določiti, se na temeljne 

dejavnosti razvrščajo glede na število porabljenih delovnih ur za izvajanje posamezne storitve v 

posamezni občini. 

 

3.6. Prikaz elementov predračunske cene javne službe »Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov« 

 

Cena javne infrastrukture in cena opravljanja storitev javne službe »Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov« sta sestavljeni iz stroškov, povezanih z opravljanjem javne službe. 

Izhodišča za oblikovanje cen in kalkulativne elemente cene storitev javne službe predpisuje 

Uredba v 8. členu. Na podlagi stroškov, ki predstavljajo kalkulativne elemente cene so, skladno s 

prvim odstavkom 22. člena Uredbe, oblikovane cene za javno službo zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov. Znotraj javne službe so ločeno obravnavane storitve zbiranja različnih 

vrst odpadkov, kot jih predpisuje Uredba. Cena posamezne storitve javne službe je sestavljena iz 

cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev javne službe. 

 

Cena javne infrastrukture vključuje (7. odstavek 22. člena Uredbe): 

- stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture, 

- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

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

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

- finančna jamstva, 

- odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem 

gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. 

 

Cena opravljanja storitev javne službe vključuje (9. odstavek 22. člena Uredbe): 

- neposredne stroške materiala in storitev, 

- neposredne stroške dela, 

- druge neposredne stroške, 

- splošne proizvajalne stroške,  

- splošne nabavno-prodajne stroške, 

- splošne upravne stroške, 

- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

- neposredne stroške prodaje, 

- druge poslovne odhodke, 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca (največ 5%). 



 

Stroški, nastali pri izvajanju posameznih storitev javne službe zbiranja odpadkov, so prikazani v 

spodnji Tabeli št. 1. Pri vsaki skupini stroškov so ločeno (v ležečem tisku) prikazani vsi stroški, ki 

presegajo deset odstotkov posamezne skupine stroškov. 

  



Tabela št. 1:  
     PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV  ZA LETO 

2016 
 

    
Storitve 1 + 2 + 3 
+ 4 Storitev 1 Storitev 2 Storitev 3 Storitev 4 

  Struktura stroškov po Uredbi:   

Zbiranje 
ostalih 
ločenih 
frakcij in 
kosovnih 
odpadkov 

Zbiranje 
ločeno 
zbrane 
odpadne 
embalaže 

Zbiranje 
biološ. 
razgradljivih 
odpadkov in 
zelen. odpada 

Zbiranje 
mešanih 
komunalnih 
odpadkov 

1. Cena javne infrastrukture: 24.535,82 11.531,83 4.661,81 3.312,34 5.029,84 

1.a Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture 20.732,96 9.744,49 3.939,26 2.798,95 4.250,26 

1.b Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.c Stroški odškodnin (za služnost, škodo…),  NUSZ 3.802,86 1.787,34 722,54 513,39 779,59 

1.d Finančna jamstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.e Odhodki financiranja (obresti idr. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Cena opravljanja storitev javne službe: 745.236,78 350.261,29 141.594,99 100.606,97 152.773,54 

2.a Neposredni stroški materiala in storitev      (od tega: ) 247.525,46 116.336,97 47.029,84 33.415,94 50.742,72 

     -  stroški goriva 53.801,60 25.286,75 10.222,30 7.263,22 11.029,33 

     -  storitve vzdrževanja objektov in opreme 74.100,18 34.827,08 14.079,03 10.003,52 15.190,54 

2.b Neposredni stroški dela 283.278,84 133.141,05 53.822,98 38.242,64 58.072,16 

2.c Drugi neposredni stroški        (od tega: ) 98.997,70 46.528,92 18.809,56 13.364,69 20.294,53 

      - amortizacija OS, ki niso javna infrastruktura 98.997,70 46.528,92 18.809,56 13.364,69 20.294,53 

2.d Splošni proizvajalni stroški      (od tega: ) 30.936,78 14.540,29 5.877,99 4.176,47 6.342,04 

      - stroški dela 27.843,10 13.086,26 5.290,19 3.758,82 5.707,84 

2.e Splošni nabavno-prodajni stroški     (od tega: ) 10.312,26 4.846,76 1.959,33 1.392,16 2.114,01 

      - stroški dela 9.281,03 4.362,09 1.763,40 1.252,94 1.902,61 

2.f Splošni upravni stroški      (od tega: ) 48.405,10 22.750,40 9.196,97 6.534,69 9.923,04 

      - stroški storitev 12.101,17 5.687,55 2.299,22 1.633,66 2.480,74 

      - stroški dela 31.947,08 15.015,13 6.069,95 4.312,86 6.549,15 

2.g Obresti za financiranje izvajanja JS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.h Neposredni stroški prodaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.i Drugi poslovni odhodki 25.780,65 12.116,91 4.898,32 3.480,39 5.285,03 

2.j Donos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ 1. + 2. 769.772,60 361.793,12 146.256,79 103.919,30 157.803,38 



Skladno z 22. členom Uredbe so ločeno oblikovane predračunske cene za posamezne storitve 

javne službe 'Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov' naslednje: 

1. Storitev 1: Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 

cena storitev v € / kg 0,1855 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0059 

                stroški izvajanja storitev 0,1796 

  2. Storitev 2: Ločeno zbiranje odpadne embalaže 
 cena storitev v € / kg 0,1795 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0057 

                stroški izvajanja storitev 0,1737 

  3. Storitev 3: Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega 
odpada 

cena storitev v € / kg 0,1676 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0053 

                stroški izvajanja storitev 0,1623 

  4. Storitev 4: Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
 cena storitev v € / kg 0,1372 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0044 

                stroški izvajanja storitev 0,1328 
 

 

Načrtovane predračunske cene za leto 2016: 

1. Storitve 1 + 2 + 4 
 cena storitev v € / kg 0,1701 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0054 

                stroški izvajanja storitev 0,1647 
 

 
2. Storitev 3 

 cena storitev v € / kg 0,1676 

od tega stroški javne infrastrukture 0,0053 

                stroški izvajanja storitev 0,1623 
 

  



PRILOGA: 

 

Primerjava cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov: veljavne cene v letu 2015 in predlagane cene za leto 2016 

V Eur/kg 

JAVNA SLUŽBA 2015 2016 

   

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  ODPADKOV 0,1747 0,1701 

a. Izvajanje storitev 0,1685 0,1647 

b. Javna infrastruktura 0,0062 0,0054 

    
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH 

ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 
0,1729 0,1676 

a. Izvajanje storitev 0,1668 0,1623 

b. Javna infrastruktura 0,0061 0,0053 

  
  

 

 

Predlagani cenik izvajanja storitev gospodarske javne službe Zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov  

   

   JAVNA SLUŽBA EUR / kg EUR / m3 

   

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  ODPADKOV     

a. Izvajanje storitev 0,1647 35,2350 

b. Javna infrastruktura 0,0054 1,1552 

    
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH 

ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA   

a. Izvajanje storitev 0,1623 22,6126 

b. Javna infrastruktura 0,0053 0,7384 

  
  

 

 

Bled, november 2015 

Infrastruktura Bled d.o.o. 

  direktor 

   mag. Janez Resman 

 



Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 42. člena  
Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled  (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB1(Uradni 
list RS, št. 67/09, 87/12), je Občinski svet Občine Bled na svoji …..redni seji dne ……2015 sprejel 
 
 
 

Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
 
 
 1. člen 
(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki v Občini Bled veljajo za storitev posamezne javne službe 
naslednje potrjene cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH  ODPADKOV   

a. Javna infrastruktura 0,0054 

b. Izvajanje storitev 0,1647 

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV  

a. Javna infrastruktura 0,0000 

b. Izvajanje storitev 0,0922 

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

 

a. Javna infrastruktura 0,0000 

b. Izvajanje storitev 0,1331 

 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna 
storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in 
prikazanih v EUR/ m3:  
 

 Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki 

Višina tarifnih 
postavk (EUR/m3) 

 Oznaka 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – javna infrastruktura 

1,1552 cena (1a) 

2. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje storitev 

35,2350 cena (1b) 

3. Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov – javna infrastruktura 

0,0000 
cena (2) 

4. Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje storitev 

8,0703 

5. Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov – 
javna infrastruktura        

0,0000 

cena (3) 
6. Odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov – 
izvajanje storitev 

5,9868 

 



V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter 
najem zabojnikov.  
 
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic) se za 
obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena 
pomnožena s faktorjem x 1,5.  
 
(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, 
mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,3001 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 9,1541 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,6002 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 18,3081 EUR 
Volumen zabojnika = 770 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,9258 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 58,7385 EUR 
Volumen zabojnika = 1100 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,7511 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 83,9122 EUR 
 
V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.  
 
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni 
uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz 
potrjenih cen. 
 

2. člen 
Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne uporabnike na več načinov:  
 
A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v 
okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke ter 
dejanski volumen oddanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno 
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:  
 
Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika  
 1b) stroški izvajanja storitve    = znesek (1b) za volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov =  
    oddana količina x cena (3)  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.  
Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih 
komunalnih odpadkov.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V 
primeru, da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se obračuna minimalna količina v 
vrednosti velikosti zabojnika.  
V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti 
zabojnika upošteva velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje 
število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.  



V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik, se mesečni strošek izračuna po 
kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.  
 
B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja 
z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika ter dejanski 
volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno 
obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:  
 
Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz naslednjih 
postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika  
 1b) stroški izvajanja storitve     = znesek (1b) za volumen zabojnika  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina/število oseb VO x število   
    oseb G x  cena (2)   
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov= oddana količina /  
    število oseb VO x število oseb G x  cena (3)  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.  
Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost zabojnika 0,120 m3.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na 
skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna 
minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.  
Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno mesto.  
Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu.  
 
 
C) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen 
zabojnika za mešane odpadke in dejanski volumen oddanih ostankov mešanih 
komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 
120 l mesečno.  
 
Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:  
– izračunu za gospodinjstva ali  
– po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, v kolikor gre za skupno odjemno  
   mesto.  
 
D) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki, in sicer:  
a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za  
    gospodinjstva ali večstanovanjske objekte 
b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne  
    glede na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri   
    čemer se za velikost zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa    
    1/3 odvoza najmanjše velikosti zabojnika.  
 
E) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti – druge oz. pogodbene 
uporabnike se osnova za obračun mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki 
določi na podlagi velikosti zabojnika in dejansko oddane količine odpadkov.  
 
Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz naslednjih 
postavk:  
1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 
 1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1a)  



 1b) stroški izvajanja storitve     = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1b)  
2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)  
3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x   
    cena (3)  
 
Če je oddana količina  večja od velikosti zabojnika x 2,165 se upošteva pri obračunu storitve 1a 
in 1b oddana količina.  
 
Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3. V 
primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.  
Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V 
primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna 
količina v vrednosti največje velikosti zabojnika. 
 

3. člen 
(1) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje storitve po programu:  
– zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),  
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,  
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,  
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,  
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov glede na program,  
– pranje zabojnikov,  
– delovanje zbirnih centrov,  
– analitična obdelava podatkov,  
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,  
– obveščanje in osveščanje uporabnikov,  
– obdelavo komunalnih odpadkov,  
– sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,  
– oddajanje ločenih frakcij v predelavo,  
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,  
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v     
   predelavo ali odstranjevanje,  
– pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,  
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,  
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,  
– finančno jamstvo. 

4. člen 
 
(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki v Občini Bled veljajo za storitev posamezne javne službe 
naslednje potrjene cene: 
 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

 

a. Javna infrastruktura 0,0053 

b. Izvajanje storitev 0,1623 

 
 
 
Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna 
storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen preračunanih in 
prikazanih v EUR/ m3:  
 



 Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki 

Višina tarifnih 
postavk (EUR/m3) 

Oznaka 

1. 
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada – 
javna infrastruktura 

0,7384 cena (bio1a) 

2. 
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada – 
izvajanje storitev 

22,6126 cena (bio1b) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko 
predpisani davki. 
 
(2) V primeru, da se odvoz odpadkov izvrši na podlagi izrednega odvoza (odvoz na klic), se za 
obračun storitev zbiranje in odvoz odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena  s  
faktorjem x1,5.  
 
(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive 
kuhinjske odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,3837 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,7495 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,7673 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,4990 EUR 
 
Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru 
rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med 
gospodinjstvi se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na 
število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik. 
 

5. člen 
Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v 
skladu z določili Tehničnega pravilnika in v skladu s tem sklepom. 
 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2014) in Sklep o spremembi 
Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/2015). 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uveljavlja pa 
se od 1.1.2016 dalje. 
 

 

Številka:  
Datum:                                                                                                               Občina Bled 

                                                                                                     Janez Fajfar, župan 



Obrazložitev novih cen v Občini Bled 

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja smo izvajalci javnih služb enkrat letno zavezani za pripravo 

elaborata. Elaborat, ki vsebuje elemente, skladno z zakonodajo,  je pripravljen za javno službo 

Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Infrastruktura Bled d.o.o. je na območju Občine Bled izvajalec javne službe zbiranja določenih 

vrst komunalnih odpadkov od leta 2002.  

Do leta 2015 smo javno službo izvajali na enotnem oskrbovalnem območju občin Bled in Gorje. V 

predstavljenem elaboratu pa so prvič izračunane in predstavljene predračunske količine, stroški 

in cene za izvajanje javne službe zbiranja odpadkov samo na območju Občine Bled.  

Predlog cen izvajanja javne službe za leto 2016 ne predvideva subvencioniranja cen s strani 

Občine Bled, zato sprejetje predlaganih cen izvajanja javne službe na občinski proračun nima 

vpliva. 

Cenik storitev po obstoječih in novih predlaganih cenah 

CENIK 2015 
   

    Storitev € / kg € / m3 € / m3 z DDV 

1. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH 
ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1685 35,7894 39,1894 

b. Javna infrastruktura 0,0062 1,3169 1,4420 

        

2. ZBIRANJE IN PREVOZ 
BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1668 23,0518 25,2417 

b. Javna infrastruktura 0,0061 0,8430 0,9231 
 
CENIK 2016 

   

    Storitev € / kg € / m3 € / m3 z DDV 

1. ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH 
ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1647 35,2350 38,5823 

b. Javna infrastruktura 0,0054 1,1552 1,2649 

        

2. ZBIRANJE IN PREVOZ 
BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV       

a. Izvajanje storitev 0,1623 22,6126 24,7608 

b. Javna infrastruktura 0,0053 0,7384 0,8085 
Primerjava mesečnih stroškov zbiranja in odvoza odpadkov za povprečno gospodinjstvo 



Gospodinjstva, ki so v največji meri uporabniki storitev javne službe, bodo v prihodnje z 

uveljavitvijo novih cen obremenjena približno enako oz. nekoliko manj. 

Prilagamo izračun mesečnih stroškov zbiranja odpadkov za povprečno gospodinjstvo: 

povprečno gospodinjstvo ima 120 l zabojnik za mešane komunalne odpadke, ki se prazni 2 krat 

mesečno in 120 l zabojnik za plastično embalažo, ki se prazni 2 x mesečno. Poleg tega so v ceno 

zajeti še stroški drugih storitev: 1 x mesečno odvoz papirja, 2 x letno odvoz kosovnih odpadkov, 

3 x letno odvoz zelenega odreza, neomejeno oddajanje ločenih frakcij na ekoloških otokih in v 

zbirnem centru. 

Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo 

po obstoječem ceniku: 

 LETO 2015 Mesečni strošek 
brez DDV (v eur) 

Mesečni strošek   z 
DDV (v eur) 

1. Zbiranje in prevoz:   - izvajanje storitev 9,2981 10,18 

2.                                 - javna infrastruktura 0,3421 0,37 

 SKUPNI STROŠKI / gospodinjstvo  10,55 

 

Primer izračuna mesečnih stroškov za storitve ravnanja z odpadki za povprečno gospodinjstvo 

(s 120 l posodo, povprečno 2 odvoza mesečno) po novem ceniku: 

 LETO 2016 Mesečni strošek 
brez DDV (v eur) 

Mesečni strošek   z 
DDV (v eur) 

1. Zbiranje in prevoz:   - izvajanje storitev 9,1541 10,02 

2.                                 - javna infrastruktura 0,3001 0,33 

 SKUPNI STROŠKI / gospodinjstvo  10,35 

 

 

 

 

 

 


