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1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE 
ELABORATA 
 
 
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 81/2012 in 109/2012, v 
nadaljevanju Uredba), ki je vstopila v veljavo s 1.1.2013, ceno storitve posamezne javne 
službe za območje Mestne občine Koper, predlaga izvajalec javne službe, z Elaboratom o 
oblikovanje cen izvajanja storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju Elaborat), ki 
ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
 
Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec 
pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s 
potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo. 
 
Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 
posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za 
posamezno javno službo. Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega 
javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb ter 5% donosa na vložena 
poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Pri tem se 
upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca 
za prihodnje obdobje. Navedena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo 
elaborata. 
 
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno 
javno službo, in sicer za: 
 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje: 
- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno 
zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada, 
- ločeno zbrane odpadne embalaže in 
- mešane komunalne odpadke. 
2. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
3. Obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov 
4. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki, posredujemo pristojnemu organu občine v obravnavo in 
sprejem Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki za obdobje 2015-2017.  
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2. OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI  
 
ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Mešane komunalne odpadke zbiramo iz gospodinjstev in gospodarstva. Odpadke 
zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«. Tako zbrane odpadke odpeljemo na zbirni center 
Srmin, kjer jih oddamo podizvajalcu, ki poskrbi za nadaljnjo obdelavo in odlaganje. 
Mešane komunalne odpadke odvažamo enkrat tedensko, kjer ni dovolj prostora za 
postavitev zadostnega števila zabojnikov pa večkrat tedensko in sicer v mestnem jedru. 
 
Ločene frakcije komunalnih odpadkov zbiramo na zbiralnicah oziroma na ekoloških 
otokih. Ločeno zbiramo papir in kartonsko embalažo, stekleno embalažo in mešano 
embalažo. Tako zbrane frakcije predamo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, 
skladno z zakonskimi zahtevami, brezplačno.  
Število zbiralnic se vsako leto povečuje in s tem, se povečuje tudi delež ločeno zbranih 
frakcij. 
Kosovne odpadke zbiramo s pomočjo dopisnice, ki jo prejme vsako gospodinjstvo dvakrat 
letno in sicer v mesecu januarju in septembru. Tako imenovana akcija »od vrat do vrat« 
poteka od januarja do junija in od septembra do decembra. Občani nam preko dopisnice, 
sporočijo količino in vrsto kosovnih odpadkov, ki jih želijo predati, nato pa se z vsakim 
posameznikom dogovorimo o dnevu prevzema. Kosovni odpadki, za katere dopisnice 
prispejo do 15. dneva v mesecu, so v tekočem mesecu tudi odpeljani. 
Nevarni odpadki se zbirajo s pomočjo premične zbiralnice na vnaprej določenih odjemnih 
mestih. Akcija nevarnih odpadkov se izvede dvakrat letno in sicer v mesecu aprilu in 
mesecu oktobru. 
Poleg tega pa lahko občani izven terminov akcije oddajo kosovne in nevarne odpadke ter 
ostale frakcije komunalnih odpadkov in embalaže na zbirnem centru v Dvorih, ki obratuje 
vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, od 7h do 15h ter na novem zbirnem centru 
Srmin, ki obratuje od ponedeljka do petka ob 06h do 18h in ob  sobotah od 07h do 15h. 
 
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 
 
Biološke odpadke zbiramo iz gospodinjstev. Odpadke zbiramo v bolj urbanem predelu 
Mestne občine Koper po sistemu »od vrat do vrat«. Na preostalem delu občine pa na 
zbiralnicah ločenih frakcij. Tako zbrane odpadke na zbirnem centru Srmin še dodatno 
sortiramo zaradi nečistoč in tako pripravljene odpadke nato predamo v predelavo. 
V letu 2015 bomo pričeli z delitvijo biološko razgradljivih vrečk za ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov v gospodinjstvih. Vsako gospodinjstvo bomo opremili s 7 litrskimi 
namenskim zabojnikom za biološke odpadke. S tem želimo povečati količino ločeno 
zbranih biološko razgradljivih odpadkov. 
 
OBDELAVA IN ODLAGANJE ODPADKOV  
 
Odlagališču nenevarnih odpadkov Dvori je 15.7.2009 poteklo Okoljevarstveno dovoljenje 
za obratovanje odlagališča, zato smo na navedenem odlagališču prenehali z odlaganjem 
mešanih komunalnih odpadkov. Mešane komunalne odpadke predajamo podizvajalcu, ki 
odpadke obdela ter preostanek odloži v skladu z veljavno zakonodajo. 
Trenutno odlagališče ne obratuje. Kljub temu pa izvajamo redna vzdrževalna dela in vse 
potrebne monitoringe. 
Na Ministrstvo za okolje in prostor smo podali Vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori. Po prejetju 
Okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča, bomo pričeli z zapiralnimi deli v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
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3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE 
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA 
OKOLJA 

 
Uredba v 9. členu določa vsebino elaborata in sicer: 
- predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje, 
- predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje, 
- pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
- primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
- primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
- primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 

cena, s primerljivimi območji, 
- primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na 
zaposlenca, 

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

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

- obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 

- prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje, 

- prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje, 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje, 

- število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje, 

- podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture, 

- stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 
stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih 
storitev, 

- izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 
obračunsko obdobje, 

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

- druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 
 
Do opredelitve primerljivih območij, elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste 
alineje prejšnjega odstavka. 
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4. DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
 
 
Družba Komunala Koper predlaga določitev triletnega obračunskega obdobja, saj zaradi 
nedorečenih oziroma pogosto spreminjajočih se pravil, ki urejajo izvajanje gospodarskih 
javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, tako glede načina odlaganja 
odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in ravnanje z njimi ter zaradi potreb 
po vlaganjih v izpopolnjevanje postopkov ločenega zbiranja na izvoru ter postopkov 
obdelave mešanih komunalnih odpadkov ipd., v krajših obdobjih prihaja do večjih nihanj 
in odklonov pri obračunu stroškov, kar pa vpliva na elemente, ki so podlaga za obračun 
cen. Ti potem ne odražajo dolgoročnejšega stanja.  

V Komunali Koper smo po preučitvi vseh okoliščin glede stroškovnih in drugih finančnih 
tokov vezanih na izvajanje posameznih javnih služb, mnenja, da je  enoletno obračunsko 
obdobje (ki bi veljalo v primeru, če se ne določi daljše obdobje), na podlagi katerega bi se 
ugotavljali predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev, količina opravljenih 
storitev in drugi elementi, na podlagi katerih se izdela primerjava obračunskih cen s 
potrjenimi cenami posamezne javne službe zaradi spremembe cen, iz več razlogov 
prekratko in bi zato bilo smotrno določiti ustrezno daljše obračunsko obdobje, ki bi se nato 
upoštevalo pri uveljavitvi spremembe cen.  
 
Zato predlagamo določitev triletnega obračunskega obdobja. Triletno obdobje je tudi 
skladno s 6. členom Sklepa komisije EU (z dne 20.12.2011) o uporabi člena 106(2) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne 
storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev 
splošnega gospodarskega pomena. V tem členu je določeno, da države članice 
zagotovijo, da se najmanj vsaka tri leta izvedejo preverjanja za nadomestila dodeljena za 
opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.  
 
Tudi iz drugih razlogov na strani javnega podjetja kot izvajalca javnih služb ocenjujemo, 
da daljše obračunsko obdobje ne bi bilo primerno, v krajšem obdobju pa se ne bi 
realizirali pozitivni učinki, ki bi jih z določitvijo takega obračunskega obdobja želeli doseči.  
 
Tej pa so bolj ustrezen presek vseh stroškov, ki vplivajo na oblikovanje cen, lažje 
planiranje nabav osnovnih sredstev za izvajanje javnih služb, boljše in bolj kvalitetno 
načrtovanje investicij, trenutno padanje cen odlaganja odpadkov, spremembe v zbiranju 
bioloških odpadkov in ločenih frakcij in vsega kar vpliva na oblikovanje elementov in cen 
izvajanja storitev javnih služb.  

Določitev daljšega obračunskega obdobja pa ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz določb 
1. odstavka 4. člena, 5. člena in 3. odstavka 6. člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. 
list RS, št. 87/2012 in št. 109/2012).    
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5. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV RAVNANJA S 

KOMUNALNIMI ODPADKI  
 
Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen:  
 
- predra čunska lastna cena storitev  javne službe  je cena, ki se izračuna v skladu s 

Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in Uredbo, na podlagi 
načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca 
v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje cene javne infrastrukture;  

- obra čunska lastna cena storitev javne službe  je cena, ki se izračuna enako kot 
predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo 
dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem 
obračunskem obdobju;  

- potrjena cena storitve javne službe  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 storitve javne službe  je potrjena cena, zmanjšana za morebitno 
subvencijo, ki jo plača uporabnik,  

- subvencija  je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;  

- cena javne infrastrukture je del cene , ki vključuje stroške javne infrastrukture javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki;  

- posebne storitve izvajalca so  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. Prihodki posebnih storitev zmanjšajo 
lastno ceno posamezne javne službe  

 
V 8. členu Uredbe so postavljena izhodišča za oblikovanje cen, in sicer: 

- pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 
posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za 
posamezno javno službo, 

- zaradi oblikovanja cen javnih služb se določi: 

• vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, 

• največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev 
javne službe, 

- pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, 
načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje, 

- izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata, 

- globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni 
kalkulativni element cene storitve javne službe. 

 
Elaborat je sestavljen iz predpisanih elementov, ki so opredeljeni v 9. členu Uredbe.  
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5.1. Predračunske in obra čunske koli čine opravljenih storitev javne 
službe za leto 2013 

 
Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih 
storitev v obračunskem obdobju (leto 2013). 
 
Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev 
v obračunskem obdobju (leto 2013). 
 
Zadnje zaključeno obdobje za katero ima Komunala Koper v času priprave elaborata 
zaključene podatke je leto 2013. V nadaljevanju so zato prikazani obračunski podatki o 
količinah in stroških za leto 2013. Obračunski podatki za leto 2014 bodo prikazani v 
prvem prihodnjem elaboratu. 
 
 
5.1.1 Zbiranje dolo čenih vrst komunalnih odpadkov 
 
KOMUNALNI ODPADKI  
 

PREDRAČUNSKA KOLI ČINA v kg OBRA ČUNSKA KOLI ČINA v kg 
20.850.000 20.022.776 

 
 
BIOLOŠKI ODPADKI  
 

PREDRAČUNSKA KOLI ČINA v kg OBRA ČUNSKA KOLI ČINA v kg 
1.250.000 1.673.310 

 
 
 
5.1.2 Obdelava dolo čenih vrst komunalnih odpadkov 
 

PREDRAČUNSKA KOLI ČINA v kg OBRA ČUNSKA KOLI ČINA v kg 
16.590.000 15.123.060 

 
 
 
5.1.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevan ja komunalnih 

odpadkov 
 

PREDRAČUNSKA KOLI ČINA v kg OBRA ČUNSKA KOLI ČINA v kg 
10.000.000 11.297.250 

 
 

5.2. Predračunski in obra čunski stroški izvajanja storitev posamezne 
javne službe za leto 2013 

 
Zadnje zaključeno obdobje za katero ima Komunala Koper v času priprave elaborata 
zaključene podatke je leto 2013. V nadaljevanju so zato prikazani obračunski podatki o 
stroških za leto 2013. Obračunski stroški za leto 2014 bodo prikazani v prvem prihodnjem 
elaboratu. 
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Ker je Komunala Koper v letu 2013 cene GJS ravnanja z odpadki uskladila z določbami 
Uredbe MEDO šele s koncem februarja 2013, ko je novim pravilom prilagodila tudi sistem 
spremljanja stroškov, so podatki o obračunskih stroških posameznih dejavnosti zbiranja 
komunalnih odpadkov za meseca januar in februar 2013 v spodnjih tabelah predstavljeni 
z uporabo sodila količine mešanih komunalnih in bioloških odpadkov. 
 
Ker so bile nove cene GJS uvedene šele s koncem februarja 2013 (in ne v začetku 
januarja), pri čemer način izračunavanja starih in novih cen med seboj ni primerljiv, 
poračunov za leto 2013 tehnično ni mogoče izvesti na smiseln način (na način, da bi bile 
vse skupine uporabnikov z vidika poračuna na enakem). Poračunov za leto 2013 zato ni 
mogoče izvesti na smiseln način. Zaradi bistveno prenizkih cen gospodarskih javnih služb 
s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v začetku leta 2013, je družba v letu 2013 
(kljub novim cenam od konca februarja 2013 dalje) z izvajanjem teh gospodarskih javnih 
služb v istem letu (2013) ustvarila izgubo v znesku 29.395 EUR.  
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5.2.1 Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev zbiranja 

dolo čenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2013 
  
v EUR 

    
PREDRAČUNSKI 

STROŠKI 
OBRAČUNSKI 

STROŠKI 
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 90.270 80.374
  NAJEMNINE MOK 89.511 76.790
  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 759 3.584
        
B. STROŠKI STORITVE GJS 2.769.994 2.506.039
1. STROŠKI MATERIALA 357.907 343.181
  STROŠKI MATERIALA 33.632 30.301
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 228.614 180.340
  STROŠKI NADOM. DELOV ZA OS IN MAT. 59.805 90.938

  STROŠKI MATERIALA ZA DELOVNE OBLEKE 21.466 13.874
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 14.389 27.728
        
2. STROŠKI STORITEV 436.766 356.959
  STORITVE KOOPERANTOV 136.513 77.528
  STROŠKI PTT STORITEV 42.203 45.780
  STROŠKI STORITEV  V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM 33.301 63.385
  NAJEMNINE DELOVNIH SREDSTEV 47.093 0
  ZAVAROVALNE PREMIJE 23.616 27.807
  STROŠKI KOM. STOR. - OSTALE KOM. STOR. 110.754 72.105

  STR. STOR. ZA UPOR. CEST, TEH. PREGLEDI  7.607 7.055
  DRUGI STROŠKI STORITEV 35.680 63.300
        
3. STROŠKI DELA 1.202.897 1.178.339
4. AMORTIZACIJA 90.829 112.657
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 12.157 28.308
6. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI 0 82.576
7. UPRAVNI STROŠKI 538.105 268.435
8. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 16.695 20.947
9. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 114.637 114.637
        
  PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 197.729 142.877
  SKUPAJ STROŠKI STORITVE GJS 2.572.264 2.363.162
        
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 2.662.534 2.443.536
        
  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV v kg 20.850.000 20.022.776

    
    
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0043 0,0040

 CENA STORITVE v EUR/kg 0,1234 0,1180

 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,1277 0,1220
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5.2.2 Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev zbiranja biološko 

razgradljivih odpadkov v letu 2013 
  

v EUR 

    
PREDRAČUNSKI 

STROŠKI 
OBRAČUNSKI 

STROŠKI 
       
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 9.676 8.699 
  NAJEMNINE MOK 9.573 8.532 
  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 103 167 
       
B. STROŠKI STORITVE GJS 303.290 242.845 
1. STROŠKI MATERIALA 53.313 28.866 
  STROŠKI MATERIALA 5.935 2.255 
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 32.647 20.767 

  STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 8.540 4.134 
  STROŠKI MATERIALA ZA DELOVNE OBLEKE 3.788 0 
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 2.402 1.710 
       
2. STROŠKI STORITEV 75.088 89.298 
  STORITVE KOOPERANTOV 24.091 11.334 
  STROŠKI PTT STORITEV 7.448 7.346 
  STR. STORITEV V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM 5.175 2.263 
  NAJEMNINE DELOVNIH SREDSTEV 8.310 0 
  ZAVAROVALNE PREMIJE 3.372 3.581 

  STROŠKI KOM. STOR. - OSTALE KOM. STOR. 19.545 59.252 
  STR. STOR. ZA UPOR. CEST, TEH. PREGLEDI  1.086 169 
  DRUGI STROŠKI STORITEV 6.061 5.354 
       
3. STROŠKI DELA 74.846 64.073 
4. AMORTIZACIJA 15.955 19.319 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 2.145 0 
6. UPRAVNI STROŠKI 62.749 26.942 
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 4.847 0  
8. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 14.347 14.347  
        
  PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 11.953 29  
  SKUPAJ STROŠKI STORITVE GJS 291.337 242.816  
        
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 301.014 251.515 
        
  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV v kg 1.250.000 1.673.310  

    
    
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0077 0,0052 

 CENA STORITVE v EUR/kg 0,2331 0,1451 

 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,2408 0,1503 
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5.2.3  Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev obdelave 
dolo čenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2013 

 
v EUR 

  
    

PREDRAČUNSKI 
STROŠKI 

OBRAČUNSKI 
STROŠKI 

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 0 0 
  NAJEMNINE MOK 0 0 

  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 0 0 

  STROŠKI ODŠKODNIN 0 0 

  FINANČNO JAMSTVO 0 0 

  ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 
        

B. STROŠKI STORITVE GJS 580.675 596.985 
1. STROŠKI MATERIALA 0 0 
  STROŠKI MATERIALA 0 0 
  STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 0 0 
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 0 0 
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 0 
       
2. STROŠKI STORITEV 580.675 529.302 
  ODVOZ IN OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV 580.675 529.302 
  STROŠKI MONITORINGOV, ANALIZ VOD 0 0 
  DRUGI STROŠKI STORITEV 0 0 
       
3. STROŠKI DELA 0 0 
4. AMORTIZACIJA 0 0 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0 0 
6. UPRAVNI STROŠKI 0 67.684 
7. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 0 0 
8. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0 0 
      
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 580.675 596.985 
       
  KOLIČINE OBDELANIH ODPADKOV v kg 16.590.000  15.123.060 
    
    
    
    
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0000 0,0000 
 CENA STORITVE v EUR/kg 0,0350 0,0395 
 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,0350 0,0395 
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5.2.4 Predra čunski in obra čunski stroški izvajanja storitev odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od padkov v letu 
2013 

 
v EUR 

  
    

PREDRAČUNSKI 
STROŠKI 

OBRAČUNSKI 
STROŠKI 

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 0 0 
  NAJEMNINE MOK 0 0 

  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 0 0 

  STROŠKI ODŠKODNIN 0 0 

  FINANČNO JAMSTVO 0 0 

  ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 
        

B. STROŠKI STORITVE GJS 1.686.117 1.767.467 
1. STROŠKI MATERIALA 0 0 
  STROŠKI MATERIALA 0 0 
  STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 0 0 
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 0 0 
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 0 
        
2. STROŠKI STORITEV 1.576.117 1.436.696 
  ODVOZ IN ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 1.576.117 1.436.696 
  STROŠKI MONITORINGOV, ANALIZ VOD 0 0 
  DRUGI STROŠKI STORITEV 0 0 
        
3. STROŠKI DELA 0 0 
4. AMORTIZACIJA 0 0 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 110.000 124.270 
6. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI 0 0 
7. NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI 0 0 
8. UPRAVNI STROŠKI 0 206.501 
9. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 0 0 
10. STROŠKI PRODAJE 0 0 
11. DRUGI POSLOVNI ODHODKI  0 0 
12. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0 0 
        
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 1.686.117 1.767.467 
        
  KOLIČINE ODLOŽENIH ODPADKOV v kg 10.000.000  11.297.250 
    
    
    
    
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0000 0,0000 
 CENA STORITVE v EUR/kg 0,1686 0,1565 
 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,1686 0,1565 
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5.3. Pojasnila odmikov obra čunske cene od predra čunske in od 

potrjene cene storitev posamezne javne službe za le to 2013 

5.3.1 Odmiki obra čunske cene od potrjene cene storitev zbiranja dolo čenih 
vrst komunalnih odpadkov v letu 2013 

 
Obračunska cena za leto 2013 ni primerljiva s potrjeno oz. zaračunano ceno, saj 
stroške po novi metodologiji evidentiramo od marca 2013. V obračunski ceni za leto 
2013 so upoštevani vsi stroški za obdobje od januarja do decembra, vendar v prvih 
dveh mesecih stroškov za zbiranje bioloških odpadkov nismo ločeno evidentirali. GJS 
ravnanje s komunalnimi odpadki je leto 2013 zaključilo z izgubo. 

 
Spodaj prikazane obračunske cene za leto 2013 niso primerljive s predračunskimi in 
potrjenimi cenami. 

 
 
A.) KOMUNALNI ODPADKI: 
 
- OBRAČUNSKA CENA  = OBRAČUNSKI STROŠKI / OBRAČUNSKA KOLIČINA  
 

cena infrastrukture 0,0040 EUR/kg 
cena storitve  0,1180 EUR/kg 

 
- POTRJENA CENA   

cena infrastrukture 0,0043 EUR/kg 
cena storitve  0,1234 EUR/kg 

 
- ZARAČUNANA CENA   

cena infrastrukture 0,0043 EUR/kg 
cena storitve  0,1234 EUR/kg 

 
 
B.) BIOLOŠKI ODPADKI: 
 
- OBRAČUNSKA CENA  = OBRAČUNSKI STROŠKI / OBRAČUNSKA KOLIČINA  
 

cena infrastrukture 0,0052 EUR/kg 
cena storitve  0,1451 EUR/kg 

 
- POTRJENA CENA   

cena infrastrukture 0,0077 EUR/kg 
cena storitve  0,2331 EUR/kg 

 
- ZARAČUNANA CENA   

cena infrastrukture 0,0077 EUR/kg 
cena storitve  0,2331 EUR/kg 
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5.3.2 Odmiki obra čunske cene od potrjene cene storitev obdelave dolo čenih 
vrst komunalnih odpadkov v letu 2013 

 
- OBRAČUNSKA CENA  = OBRAČUNSKI STROŠKI / OBRAČUNSKA KOLIČINA 
 

cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,0395 EUR/kg 

 
 

- POTRJENA CENA   
cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,0350 EUR/kg 

 
- POTRJENA CENA   

cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,0350 EUR/kg 
 

5.3.3 Odmiki obra čunske cene od potrjene cene storitev odlaganja osta nkov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013 

 
- OBRAČUNSKA CENA = OBRAČUNSKI STROŠKI / OBRAČUNSKA KOLIČINA  
 

cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,1565 EUR/kg 
 

- POTRJENA CENA   
cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,1686 EUR/kg 

 
- ZARAČUNANA CENA   

cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,1686 EUR/kg 
 
 

5.4. Primerjava obra čunskih cen posamezne javne službe, za katero se 
oblikuje cena, z obra čunskimi cenami na primerljivih obmo čjih 

 
Primerjava ni izdelana, saj pristojno ministrstvo povprečnih obračunskih cen storitev 
GJS na primerljivih območjih za leto 2013 še ni objavilo, primerjava obračunskih cen 
s povprečnimi potrjenimi cenami v letu 2013 pa vsebinsko ni smiselna.  

 
. 
5.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne služb e, za katero se 

oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne s lužbe na 
primerljivih obmo čjih 
 
Primerjava ni izdelana, saj pristojno ministrstvo povprečnih obračunskih cen storitev 
GJS na primerljivih območjih za leto 2013 še ni objavilo, primerjava obračunskih cen 
s povprečnimi potrjenimi cenami v letu 2013 pa vsebinsko ni smiselna.  
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5.6. Primerjava obra čunske cene javne infrastrukture javne službe, za 

katero se oblikuje cena, s primerljivimi obmo čji 
 
Primerjava ni izdelana, saj pristojno ministrstvo povprečnih obračunskih cen storitev 
GJS na primerljivih območjih za leto 2013 še ni objavilo, primerjava obračunskih cen 
s povprečnimi potrjenimi cenami v letu 2013 pa vsebinsko ni smiselna.  

 
 
5.7. Primerjava izvajalca javne službe s povpre čjem panoge tiste javne 

službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi  obmo čji, s 
pomo čjo kazalnikov 

 
5.7.1 Pospešena pokritost kratkoro čnih obveznosti 
 
- Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti v panogi 38.11 – Zbiranje in odvoz 

nenevarnih odpadkov za leto 2013: 1,19 
 
- Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti v Komunali Koper za leto 2013: 

 
vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev  = 0,85  
kratkoročne obveznosti  

 

5.7.2 Gospodarnost poslovanja 
 
- Gospodarnost poslovanja v panogi 38.11 – Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov za 

leto 2013: 1,01% 
 
- Gospodarnost poslovanja v Komunali Koper za leto 2013:   
 

 poslovni prihodki = 1,00%  
 poslovni odhodki  

 
 
5.7.3 Povpre čna mesečna plača na zaposlenca 
 
- Povprečna mesečna plača v panogi 38.11 – Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov za 

leto 2013: 1.433,71 EUR 
 
- Povprečna mesečna plača v Komunali Koper za leto 2013: 1.407,42 EUR (bruto) 
 
 
*Vir I-Bon primerjava Komunale Koper s panogo za leto 2013. 
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5.8. Predračunska koli čina opravljenih storitev javne službe za obdobje 

od 2015 do 2017 
 
 
5.8.1 Zbiranje dolo čenih vrst komunalnih odpadkov v kg 
 
KOMUNALNI ODPADKI  
 

LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 POVPREČJE 
 2015-2017 

19.200.000 18.500.000 18.200.000 18.633.333 
 
BIOLOŠKI ODPADKI  
 

LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 POVPREČJE 
2015-2017 

2.500.000 3.000.000 3.300.000 2.933.333 
 

5.8.2 Obdelava dolo čenih vrst komunalnih odpadkov v kg 
 

LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 POVPREČJE 
2015-2017 

13.200.000 12.000.000 11.200.000 12.133.333 
 

5.8.3 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevan ja komunalnih 
odpadkov v kg 

 

LETO 2015 LETO 2016 LETO 2017 POVPREČJE 
2015-2017 

10.560.000 9.600.000 8.960.000 9.706.667 
 
 
 
5.9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne sl užbe za 

za obdobje od 2015 do 2017 
 
Predlagana lastna cena ravnanja z odpadki je oblikovana na podlagi planskih stroškov za 
leto 2015, 2016 in 2017. 
 
 
5.9.1 Predra čunski stroški izvajanja storitev zbiranja dolo čenih vrst 

komunalnih odpadkov za obdobje od 2015 do 2017 
 
A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTUE 
 
V stroških javne infrastrukture so zajeti letni stroški najemnine, ki je namenjena zbiranju 
komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Koper. Pri oceni stroškov javne 
infrastrukture za leta 2015-2017 so upoštevane amortizacijske stopnje predpisane v 
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Uredbi. Poleg najemnin so zajeti tudi stroški zavarovanja javne infrastrukture. Stroškov 
odškodnin, finančnega jamstva ter odhodkov financiranja, za leta 2015-2017 nimamo 
predvidenih.  
 
 
B. STROŠKI STORITVE (PROIZVAJALNI IN SPLOŠNI STROŠK I)  
 
Proizvajalni stroški obsegajo stroške materiala in pogonskega goriva, stroške storitev, 
stroške dela, amortizacijo osnovnih sredstev ter druge proizvajalne stroške. 
 
STROŠKI MATERIALA 
Največji del stroškov materiala predstavlja strošek pogonskega goriva, ki je odvisen 
predvsem od cene goriva na trgu. Ostali stroški so stroški materiala za popravilo vozil in 
ostalih sredstev za zbiranje odpadkov, stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva, 
stroški materiala za delovne obleke in drugi stroški materiala (stroški pomožnega 
materiala, električne energije, goriva za ogrevanje, materiala za čiščenje in pisarniškega 
materiala). 
 
STROŠKI STORITEV 
Sem spadajo stroški kooperantov, ki zajemajo dodatno delovno silo za zbiranje 
odpadkov. Med stroške storitev prištevamo tudi stroške ptt storitev, stroške v zvezi z 
vzdrževanjem, najemnine delovnih sredstev, zavarovalne premije, stroške storitev za 
uporabo cest in tehnične preglede ter stroške ostalih komunalnih storitev, ki zajemajo 
stroške oddaje nekaterih ločenih frakcij. Ostali stroški storitev so stroški zdravstvenih 
storitev, izobraževanja, varstva pri delu,…. 
 
STROŠKI DELA 
Stroški dela so upoštevani glede na kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, , internih 
aktov ter glede na veljavne zakone s področja plač. Predstavljajo izplačila za redno delo, 
nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po zakonu, stroške regresa za letni 
dopust, regresa za prevoz na delo, prehrano in druge stroške. Stroški dela so 
najpomembnejša postavka neposrednih stroškov javne službe zbiranja komunalnih in 
biološki odpadkov. 
 
STROŠKI AMORTIZACIJE PODJETJA 
Med te stroške spada amortizacija zabojnikov in vozil za zbiranje odpadkov. Amortizacija 
se obračunava od nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev po amortizacijskih stopnjah iz priloge 1 v Uredbi. 
Osnovna sredstva se amortizirajo po stopnjah, ki se določijo ob aktiviranju posameznega 
osnovnega sredstva. Pri vseh sredstvih se za obračun stroškov amortizacije za 
posamezno poslovno leto ter v obračunskih obdobjih znotraj leta uporablja enakomerna 
časovna metoda. 
 
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 
Predstavljajo administrativne takse, kolke in sodne stroške ter druge neposredne stroške. 
 
SPLOŠNI STROŠKI 
Med splošnimi stroški so zajeti poslovni dogodki, ki so povezani z upravljalno vodstvenimi 
funkcijami in poslovnimi funkcijami namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. 
To so stroški uprave, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih ne da neposredno 
razdeliti. Sodila za delitev splošnih stroškov so prikazana v točki 5.18.  
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OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 
Zajemajo obresti iz naslova finančnega leasinga dveh smetarskih vozil, ki sta bili 
nabavljeni konec leta 2011. Za naslednje tri letno obdobje so zaradi povečanja obsega 
del, povečanih količin ločenih frakcij ter obveznega zbiranja bioloških odpadkov 
predvidene obresti za nabavo novih osnovnih sredstev (štiri smetarska vozila, vozilo za 
prevoz kosovnih odpadkov, vozilo za pranje zabojnikov). 
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KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE ZBIRANJA KOMUNALN IH ODPADKOV ZA 
OBDOBJE OD 2015 DO 2017 
             V EUR 

    MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 

    2015 2016 2017 
POVPREČJE 

2015-2017 
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 147.173 157.673 168.173 157.673 
  NAJEMNINE MOK 140.673 150.673 160.673 150.673 
  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 6.500 7.000 7.500 7.000 
  STROŠKI ODŠKODNIN 0 0 0 0 
  FINANČNO JAMSTVO 0 0 0 0 
  ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 
            
B. STROŠKI STORITVE GJS 2.974.741 3.067.382 3.122.078 3.054.734 
  NEPOSREDNI         

1. STROŠKI MATERIALA 475.675 484.447 493.325 484.482 
  STROŠKI MATERIALA 118.000 119.416 120.849 119.422 
  STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 297 300 304 300 
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 197.778 205.131 212.572 205.160 
  STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 100.000 100.000 100.000 100.000 
  STROŠKI MATERIALA ZA DELOVNE OBLEKE 25.000 25.000 25.000 25.000 
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 34.600 34.600 34.600 34.600 
            

2. STROŠKI STORITEV 627.089 637.789 637.789 634.222 
  ODVOZ IN DEPONIRANJE GOSPODINJSKIH ODPADKOV 0 0 0 0 
  STORITVE KOOPERANTOV 190.000 195.700 195.700 193.800 
  STROŠKI PTT STORITEV 85.000 85.000 85.000 85.000 
  STROŠKI STORITEV  V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM 110.000 110.000 110.000 110.000 
  ZAVAROVALNE PREMIJE 26.098 28.098 28.098 27.431 

  
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV - OSTALE KOM. 
STOR. 95.000 95.000 95.000 95.000 

  STROŠKI STOR. ZA UPOR. CEST, TEH. PREGLEDI  7.000 7.000 7.000 7.000 
  DRUGI STROŠKI STORITEV 113.991 116.991 116.991 115.991 
            

3. STROŠKI DELA 1.331.073 1.345.193 1.359.313 1.345.193 
4. AMORTIZACIJA 124.372 170.902 195.562 163.612 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 30.971 30.971 30.971 30.971 

  PREVREDN. POSLOVNI ODH. 22.158 21.306 21.306 21.590 
            
  POSREDNI         

6. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI  0   0  0  0 
7. NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI  0  0  0  0 
8. UPRAVNI STROŠKI 240.650 249.641 255.331 248.541 
9. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 8.116  12.496 13.844 11.485 

10. STROŠKI PRODAJE  0 0   0 0  
11. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0 
12. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 114.637  114.637 114.637 114.637 
            
  PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 252.463  259.463 266.463 259.463 
  SKUPAJ STROŠKI STORITVE GJS 2.722.278 2.807.919 2.855.615 2.795.271 
            
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 2.869.451 2.965.592 3.023.788 2.952.944 
            
  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV v kg 19.200.000  18.500.000 18.200.000 18.633.333 
      
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0077 0,0085 0,0092 0,0085 
 CENA STORITVE v EUR/kg 0,1418 0,1518 0,1569 0,1500 
 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,1495 0,1603 0,1661 0,1585 
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KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE BIOLOŠKIH ODPADKO V ZA OBDOBJE 
OD 2015 DO 2017          V EUR 
    BIO KOMUNALNI ODPADKI 

    2015 2016 2017 
POVPREČJE 

2015-2017 
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 12.294 14.044 15.794 14.044 
  NAJEMNINE MOK 11.894 13.394 14.894 13.394 
  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 400 650 900 650 
  STROŠKI ODŠKODNIN 0 0 0 0 
  FINANČNO JAMSTVO 0 0 0 0 
  ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 
            
B. STROŠKI STORITVE GJS 488.133 538.350 585.497 537.327 
  NEPOSREDNI         

1. STROŠKI MATERIALA 132.212 135.865 137.250 135.109 
  STROŠKI MATERIALA 113.964 115.332 116.716 115.337 
  STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 0 0 0 0 
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 9.715 12.000 12.001 11.239 
  STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 6.000 6.000 6.000 6.000 
  STROŠKI MATERIALA ZA DELOVNE OBLEKE 0 0 0 0 
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 2.533 2.533 2.533 2.533 
            

2. STROŠKI STORITEV 186.009 202.034 214.691 200.911 

  
ODVOZ IN DEPONIRANJE GOSPODINJSKIH 
ODPADKOV 0 0 0 0 

  STORITVE KOOPERANTOV 34.193 35.219 36.275 35.229 
  STROŠKI PTT STORITEV 24.039 24.039 24.039 24.039 
  STROŠKI STORITEV  V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM 21.500 21.500 21.500 21.500 
  ZAVAROVALNE PREMIJE 2.409 2.909 3.409 2.909 

  
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV - OSTALE KOM. 
STOR. 92.500 111.000 122.100 108.533 

  STROŠKI STOR. ZA UPOR. CEST, TEH. PREGLEDI  318 318 318 318 
  DRUGI STROŠKI STORITEV 11.049 7.049 7.049 8.383 
            

3. STROŠKI DELA 83.231 83.231 83.231 83.231 
4. AMORTIZACIJA 21.593 45.218 75.008 47.273 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 21 0 0 7 

  PREVREDN. POSLOVNI ODH. 8.412 8.412 8.412 8.412 
            
  POSREDNI         

6. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI  0  0  0  0  
7. NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI  0  0  0  0  
8. UPRAVNI STROŠKI 39.156 42.980 46.945 43.027 
9. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 3.152  6.263 5.614 5.010 

10. STROŠKI PRODAJE         
11. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0 
12. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 14.347  14.347 14.347 14.347 
            
  PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 0  0 0 0 
  SKUPAJ STROŠKI STORITVE GJS 488.133 538.350 585.497 537.327 
         
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 500.427 552.395 601.292 551.371 
            
  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV v kg 2.500.000  3.000.000 3.300.000 2.933.333 
      
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0049 0,0047 0,0048 0,0048 
 CENA STORITVE v EUR/kg 0,1953 0,1795 0,1774 0,1832 
 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,2002  0,1841 0,1822 0,1880 
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5.9.2 Predra čunski stroški izvajanja storitev obdelave dolo čenih vrst 

komunalnih odpadkov za obdobje od 2015 do 2017 
 
 
A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTUE 
 
Za storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov nimamo prikazanih stroškov 
javne infrastrukture, saj to storitev opravlja podizvajalec in so stroški  vključeni v ceni, ki 
nam jo podizvajalec zaračuna za opravljeno storitev. 
 
 
B. STROŠKI STORITVE (PROIZVAJALNI IN SPLOŠNI STROŠK I)  
 
Strošek storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov predstavlja strošek 
podizvajalca, v povprečju za triletno obdobje v višini 436.800 EUR. Strošek zajema 
storitev prevzema in obdelave komunalnih odpadkov.  
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KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE OBDELAVE DOLO ČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV ZA OBDOBJE OD 2015 DO 2017 

   V EUR 
    OBDELAVA 

    2015 2016 2017 
POVPREČJE 
2015-2017 

A. JAVNA INFRASTRUKTURA 0 0 0 0 
  NAJEMNINE MOK 0 0 0 0 
  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 0 0 0 0 
  STROŠKI ODŠKODNIN 0 0 0 0 
  FINANČNO JAMSTVO 0 0 0 0 
  ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 
            
B. STROŠKI STORITVE GJS 479.611 436.411 407.611 441.211 
  NEPOSREDNI         

1. STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 
  STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 
  STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 0 0 0 0 
  STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 0 0 0 0 
  STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 0 0 0 0 
  STROŠKI MATERIALA ZA DELOVNE OBLEKE 0 0 0 0 
  DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 
            

2. STROŠKI STORITEV 475.200 432.000 403.200 436.800 
  ODVOZ IN DEPONIRANJE GOSPODINJSKIH ODPADKOV 475.200 432.000 403.200 436.800 
  STORITVE KOOPERANTOV 0 0 0 0 
  STROŠKI PTT STORITEV 0 0 0 0 
  STROŠKI STORITEV  V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM 0 0 0 0 
  ZAVAROVALNE PREMIJE 0 0 0 0 
  STROŠKI KOM. STORITEV - OSTALE KOM. STOR. 0 0 0 0 
  STROŠKI STOR. ZA UPOR. CEST, TEH. PREGLEDI  0 0 0 0 
  DRUGI STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 
            

3. STROŠKI DELA 0 0 0 0 
4. AMORTIZACIJA 0 0 0 0 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0 0 0 0 

  PREVREDN. POSLOVNI ODH. 4.411 4.411 4.411 4.411 
            
  POSREDNI         

6. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI         
7. NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI         
8. UPRAVNI STROŠKI 0 0 0 0 
9. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 0  0 0 0 

10. STROŠKI PRODAJE         
11. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0 
12. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0 0 0 0 
            
  PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 0  0 0 0 
  SKUPAJ STROŠKI STORITVE GJS 479.611 436.411 407.611 441.211 
        
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 479.611 436.411 407.611 441.211 
            
  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV v kg 13.200.000  12.000.000 11.200.000 12.133.333 
      
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 CENA STORITVE v EUR/kg 0,0363 0,0364 0,0364 0,0364 
 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,0363 0,0364 0,0364 0,0364 
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5.9.3 Predra čunski stroški izvajanja storitev odlaganja ostankov  predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za obdobje o d 2015 do 2017 
 
 
A. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 
 
Za storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
nimamo prikazanih stroškov javne infrastrukture, saj to storitev opravlja podizvajalec. 
Stroški so vključeni v ceni, ki nam jo zaračuna za opravljeno storitev. 
 
 
B. STROŠKI STORITVE (PROIZVAJALNI IN SPLOŠNI STROŠK I)  
 
Strošek storitev predstavljajo stroški podizvajalca, ki na letni ravni v povprečju (v  
triletnem obdobju) znašajo 970.667 EUR, in zajemajo storitev prevoza preostanka po 
obdelavi in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču.  
 
V skladu z 22. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012) je okoljska dajatev vključena v 
ceno odlaganja  komunalnih odpadkov in na računih ni ločeno prikazana. 
 
Vsi ostali stroški povezani z odlaganjem komunalnih odpadkov so zajeti v ceni 
podizvajalca in niso ločeno prikazani. 
 
Stroški povezani z odlagališčem nenevarnih odpadkov Dvori, kot so monitoringi, analiza 
in čiščenje izcednih vod, vzdrževanje odlagalnega polja, električna energija in drugi, niso 
vkalkulirani v ceno storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, saj se nanašajo na odpadke iz preteklih obdobij.  
 
Odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori od 16.07.2009 ni v obratovanju in je trenutno v 
postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča.   
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KALKULATIVNI ELEMENTI LASTNE CENE ODLAGANJA KOMUNAL NIH 
ODPADKOV ZA OBDOBJE OD 2015 DO 2017       V EUR 
    ODLAGANJE 

    2015 2016 2017 
POVPREČJE 

2015-2017 
A. JAVNA INFRASTRUKTURA 0 0 0 0 
  NAJEMNINE MOK 0 0 0 0 
  ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOK 0 0 0 0 
  STROŠKI ODŠKODNIN 0 0 0 0 
  FINANČNO JAMSTVO 0 0 0 0 
  ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 
            
B. STROŠKI STORITVE GJS 1.312.085 1.203.521 1.131.006 1.215.537 
  NEPOSREDNI         

1. STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 
 STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 
 STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE 0 0 0 0 
 STROŠKI POGONSKEGA GORIVA 0 0 0 0 
 STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 0 0 0 0 
 STROŠKI MATERIALA ZA DELOVNE OBLEKE 0 0 0 0 
 DRUGI STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 
           

2. STROŠKI STORITEV 1.056.000 960.000 896.000 970.667 
 ODVOZ IN DEPONIRANJE GOSPODINJSKIH ODPADKOV 1.056.000 960.000 896.000 970.667 
 STORITVE KOOPERANTOV 0 0 0 0 
 STROŠKI PTT STORITEV 0 0 0 0 
 STROŠKI STORITEV  V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM 0 0 0 0 
 ZAVAROVALNE PREMIJE 0 0 0 0 
 STROŠKI KOM. STORITEV - OSTALE KOM. STOR. 0 0 0 0 
 STROŠKI STOR. ZA UPOR. CEST, TEH. PREGLEDI  0 0 0 0 
 DRUGI STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 
           

3. STROŠKI DELA 94.040 94.040 94.040 94.040 
4. AMORTIZACIJA 0 0 0 0 
5. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0 0 0 0 

 PREVREDN. POSLOVNI ODH. 15.871 15.871 15.871 15.871 
           
 POSREDNI         

6. SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI         
7. NABAVNO-PRODAJNI STROŠKI         
8. UPRAVNI STROŠKI 146.173 133.609 125.094 134.959 
9. OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 0 0 0 0 

10. STROŠKI PRODAJE         
11. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0 
12. DONOS NA LASTNA SREDSTVA 0 0 0 0 

           
  PRIHODKI, KI ZMANJŠUJEJO STROŠKE 0  0 0 0 
  SKUPAJ STROŠKI STORITVE GJS 1.312.085 1.203.521 1.131.006 1.215.537 
        
  SKUPAJ VSI STROŠKI (A+B) 1.312.085 1.203.521 1.131.006 1.215.537 
            
  KOLIČINE ZBRANIH ODPADKOV v kg 10.560.000  9.600.000 8.960.000 9.706.667 
      
 CENA INFRASTRUKTURE v EUR/kg 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
 CENA STORITVE v EUR/kg 0,1243 0,1254 0,1262 0,1252 
 SKUPAJ CENA v EUR/kg 0,1243 0,1254 0,1262 0,1252 
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5.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za  izvajanje storitev 

posamezne javne službe za obdobje od 2015 do 2017 
 
Za kvalitetno in učinkovito izvajanje gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov je potrebno večje število specializiranih tovornih vozil in ostalih 
osnovnih sredstev.  
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitve obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter storitve odlaganja komunalnih storitev so v lasti podizvajalca, ki 
opravlja storitev prevoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.  
 
 
5.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe 

za obdobje od 2015 do 2017 
 
Pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ne 
izvajamo in ne načrtujemo izvajanje tržnih dejavnosti, zato nimamo izdelanih sodil za 
delitev splošnih stroškov in prihodkov na omenjene dejavnosti. 
 
Delež splošnih stroškov, ki se nanaša na GJS ravnanje s komunalnimi odpadki  je 
izračunan na podlagi deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti oz. omenjene 
GJS  v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti. 
 
 
5.12. Prihodki, ki jih bo izvajalec ustvaril z opra vljanjem posebnih 

storitev za obdobje od 2015 do 2017 
 
Pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov  
izvajamo posebne storitve (odprodaja odpadnih kovin, odpadnega papirja,..).  
Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov.  
 
 
5.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sr edstva za 

obdobje od 2015 do 2017 
 
Skladno z 2. členom Uredbe zaračunan donos na vložena poslovna sredstva za 
gospodarsko javno službo zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov letno znaša 
128.984 EUR in predstavlja 5% od nabavne vrednosti poslovno potrebnih lastnih 
osnovnih sredstev za izvajanje storitve. 
 
Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitve obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter storitve odlaganja komunalnih storitev so v lasti podizvajalca, ki 
opravlja storitev prevoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, zato ne računamo 
donosa. 
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5.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posa mezne javne službe 
za obdobje od 2015 do 2017 

 
Za izvajanje gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je 
ocena zaposlenih konec leta 2014 v višini 68 delavcev.  
V obdobju od 2015 do 2017 se bo število zaposlenih povečalo na 72 zaposlenih in sicer 
zaradi uvedbe centra ponovne uporabe in zaradi pospeševanja ločenega zbiranja 
odpadkov in ozaveščanja uporabnikov. 
 
Za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
gospodarsko javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov 
nimamo zaposlenih, ker storitev prevoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov 
izvaja podizvajalec. Stroškovno mesto odlaganja komunalnih odpadkov je obremenjeno s 
stroški dela režijskih delavcev v sorazmernem deležu. 
 
 
5.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastru kturo in podatek o 

njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne in frastrukture 
 
Komunala Koper d.o.o. - s.r.l. ima z lastnikom Mestno občino Koper sklenjeno začasno 
Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z dne 15.1.2010. Na 
osnovi aneksa št. 5 z dne 17.12.2013 je Mestna občina Koper za leto 2013 pri GJS 
zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov zaračunala 85.322 EUR najemnine.  
 
Za obdobje 2015-2017 ocenjujemo, da bo  povprečna vrednost najemnine infrastrukture 
znašala 164.067 EUR (150.673 EUR za storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov 
in 13.394 EUR za storitev zbiranja bioloških komunalnih odpadkov). Najemnina bo 
obračunana v tej višini v kolikor bo potrjena celotna cena infrastrukture iz elaborata.  
 
Za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter 
gospodarsko javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov 
nimamo najete javne infrastrukture, saj storitev prevoza, obdelave in odlaganja 
komunalnih odpadkov izvaja podizvajalec. Vsi stroški so zajeti v ceni podizvajalca. 
 
 
5.16. Stopnja izkoriš čenosti javne infrastrukture, ki je namenjena 

izvajanju javne službe in stopnja izkoriš čenosti javne 
infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebn ih storitev 

 
V začasni najemni pogodbi in sklenjenih aneksih so opredeljena vsa poslovno potrebna 
osnovna sredstva infrastrukture, ki se uporabljajo za izvajanje gospodarske javne službe. 
 
Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike. 
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5.17. Izračun povpre čne predra čunske cene storitev posamezne javne 
službe za prihodnje obra čunsko obdobje in izra čun predra čunske 
cene javne infrastrukture za prihodnje obra čunsko obdobje 

 
Predračunska lastna cena  storitev javnih služb 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. 
 
Infrastruktura  je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne 
službe. Infrastruktura se določi na letni ravni v višini obračunane amortizacije. 
 
 
 

5.17.1 Povpre čna predra čunska cena izvajanja storitev zbiranja dolo čenih 
vrst komunalnih odpadkov za obdobje od 2015 do 2017  

 
A.) KOMUNALNI ODPADKI: 

 
=POVPREČNI PREDRAČUNSKI STROŠKI/POVPREČNA PREDRAČUNSKA KOLIČINA  

 
cena infrastrukture 0,0085 EUR/kg 
cena storitve  0,1500 EUR/kg 

 
 
B.) BIOLOŠKI ODPADKI: 
 

=POVPREČNI PREDRAČUNSKI STROŠKI/POVPREČNA PREDRAČUNSKA KOLIČINA  
 
cena infrastrukture 0,0048 EUR/kg 
cena storitve  0,1832 EUR/kg 

 

5.17.2 Povpre čna predra čunska cena izvajanja storitev obdelave   dolo čenih 
vrst komunalnih odpadkov za obdobje od 2015 do 2017  

 
=POVPREČNI PREDRAČUNSKI STROŠKI/POVPREČNA PREDRAČUNSKA KOLIČINA  

 
cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,0364 EUR/kg 

 

5.17.3 Povpre čna predra čunska cena izvajanja storitev odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za  obdobje od 
2015 do 2017 

 
=POVPREČNI PREDRAČUNSKI STROŠKI/POVPREČNA PREDRAČUNSKA KOLIČINA  

 
cena infrastrukture 0,0000 EUR/kg 
cena storitve  0,1252 EUR/kg 
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5.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in  prihodkov po 

dejavnostih ter po ob činah  
 
Vsi stroški in prihodki se obvezno knjižijo po posameznih temeljnih stroškovnih mestih oz. 
dejavnostih. Poleg temeljnih stroškovnih mestih po dejavnostih imamo v podjetju 
oblikovano tudi stroškovno mesto uprava, kjer knjižimo vse stroške, ki nastanejo v okviru 
delovanja uprave, kot tudi stroške, ki jih ni mogoče razporediti na temeljne dejavnosti.  
 
V skladu s sprejetim Pravilnikom o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev 
in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, potrjenim s strani 
Nadzornega sveta dne 24.11.2011 smo oblikovali sodila za razporejanje stroškov skupnih 
služb.  
 
Stroški stroškovnega mesta uprava s strokovnimi službami se v skladu s Pravilnikom o 
sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po 
posameznih dejavnostih po pobotanju s prihodki delijo na posamezne dejavnosti na 
osnovi deleža proizvajalnih stroškov  posamezne dejavnosti oz. stroškovnega mesta v 
celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti. Proizvajalni stroški posameznega 
stroškovnega mesta  vključujejo  neposredne stroške materiala, neposredne stroške 
storitev, neposredne stroške amortizacije, neposredne stroške dela, druge stroške ter 
stroške internih računov. 
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5.19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega ra čunovodskega 
standarda 35 

5.19.1 Računovodski izkazi po dejavnostih za leto 2013 
 
Računovodski izkazi po dejavnostih so prikazani v Letnem poročilu podjetja Komunala 
Koper, d.o.o.-s.r.l. za leto 2013. 
 
 

5.19.2 Prikaz sodil za razporejanje splošnih prihod kov in stroškov ter 
odhodkov na posamezne GJS 

 
Sodila za razporejanje splošnih stroškov so prikazana v točki 5.18 elaborata. 
 
 

5.19.3 Preostanek vrednosti neopredmetenih in opred metenih osnovnih 
sredstev po posameznih GJS in tržnih dejavnosti na dan 31.12.2013 

 
Dejavnosti poslovanja Sedanja vrednost v EUR 
Odvajanje komunalnih odpadnih voda 31.170 
Čiščenje komunalnih odpadnih voda 46.054 
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov 388.201 
Deponiranje komunalnih odpadkov 227.645 
Javna snaga in čiščenje javnih površin 52.014 
Upravljanje prometnih površin 33.666 
Okraševanje, obešanje transparentov in plakatiranje 0 
Upravljanje javne razsvetljave 41.069 
Upravljanje zelenih površin 470.858 
Pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč 100.092 
Upravljanje javnih parkirišč 32.254 
Mestna tržnica in javne sanitarije 23.747 
Upravljanje javnih pristanišč 28.853 
Skupne službe (delitev amortizacije po ključu) 2.381.180 
Tržne dejavnosti 869.994 
SKUPAJ 4.726.798 
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5.19.4 Pregled porabe prejetih državnih podpor po n amenih za leto 2013 
 

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS 35.35 (točka B) zneski, ki jih 
dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za 
financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna 
cena proizvoda ali storitve gospodarske javne službe večja od prodajne cene. 

 
V letu 2013 je Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. s strani Mestne občine Koper prejela 
936.305,20 EUR (z DDV) iz naslova odobrene subvencije za leto 2011 po Odloku z dne 
22.12.2011 (Ur.l.RS 1/2012). 
Navedena subvencija je bila medsebojno kompenzirana z obveznostjo iz naslova 
ugotovljenega dolga ob prenosu infrastrukture in pripadajočimi obrestmi za nastalo 
obveznostjo ter z obveznostjo iz naslova plačila najemnine za najem infrastrukture. 
Družba v letu 2013 ni prejela likvidnih sredstev za poplačilo subvencije. 
 
Mestna občina Koper v letu 2013 ni odobrila subvencioniranja cene storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, saj smo s 23.2.2013 uvedli 
nove cene omenjene službe. 
 
Znesek prejetih državnih podpor v višini 35.716 EUR se nanaša na oproščene prispevke 
in obračunano nagrado za invalide nad kvoto določeno z Zakonom o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V letu 2013 smo  v celoti obračunane nagrade in 
neplačane prispevke prenesli med druge prihodke za pokrivanje stroškov plač invalidov. 
 
 
 
 


