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1 UVOD
1.1 Splošno
Podjetje JEKO, d.o.o. (v nadaljevanju podjetje), je izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe obdelave
odpadkov na območju občine Žirovnica. Izvajanje javne službe je opredeljeno v 149. členu Zakona o varstvu okolja
(Ur. list RS, št. 39/2006 s spremembami), pogoji in način pa z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. list RS, št. 39/2006 UPB s spremembami), Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur.
list RS, št. 10/2014) ter občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žirovnica (Ur. l. RS št.
35/2002 s spremembami).
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS,
št. 87/2012, s spremembami, v nadaljevanju Uredba MEDO) je podana metodologija za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Pristojnost za sprejemanje in nadzor nad cenami je bila z uveljavitvijo Uredbe prenesena na lokalno skupnost
oziroma pristojne občinske organe.

1.2 Pravna podlaga za izdelavo elaborata
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/2006 s spremembami) je
določeno, da pristojni minister podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde,
tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za oblikovanje cen javnih služb. Na podlagi
navedenega je vlada Republike Slovenije sprejela in izdala Uredbo MEDO, ki je podlaga za izdelavo Elaborata o
oblikovanju cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občine Žirovnica.
V 5. členu Uredbe MEDO je predpisano, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja posamezne javne službe.
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 17/2000 s spremembami) in Odloku o
ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Ur. l. RS, št. 104/2011 s spremembami) je
določeno, da podjetje izvaja občinske gospodarske javne službe zbiranje odpadkov, obdelavo odpadkov in
odlaganje odpadkov. Javne službe se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo na področju ravnanja z odpadki.

1.3 Namen izdelave elaborata
Elaborat je namenjen oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb zbiranja odpadkov, obdelave odpadkov in
odlaganja odpadkov za leto 2021. Glavne vsebine elaborata so (določeno v 9. členu Uredbe MEDO):
 količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju,
 stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju,
 pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju,
 primerjava cen s primerljivimi območji,
 primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge,
 podatki glede obsega potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje storitev javne službe,
 načrtovane količine in stroški opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje,
 izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.
Preteklo obračunsko obdobje v elaboratu je leto 2019 in prihodnje leto 2021.
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1.4 Predstavitev dejavnosti
Podjetje je v lasti Občin Jesenice in Žirovnica. Ustanovljeno je bilo leta 1996 in je v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo.
Dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki obsega tri ločene gospodarske javne službe (GJS) in sicer zbiranje
odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje odpadkov. V občini Žirovnica jih izvaja javno
komunalno podjetje JEKO, d.o.o.
V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarski javni službi v Občini Žirovnica (Ur. l. RS,
št. 73/2016) je izvajalec GJS ravnanja s komunalnimi odpadki – podjetje. Podjetje v najemu nima ustrezne
infrastrukture, zato se izvaja v s skladu z ZJN-3 izbor najugodnejšega ponudnika za izvajanje dejavnosti obdelave
GJS obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz občine Žirovnica.

1.5 Sestava cene
V okviru javne službe obdelave odpadkov se oblikuje in obračunava storitev za:
1. obdelavo komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno storitve.
Na računu je ločeno prikazana cena za storitev v okviru dejavnosti:
 cena storitve za obdelavo določenih vrst odpadkov v EUR/kg,
Cena javne infrastrukture (22. člen Uredbe) vključuje:
 stroške amortizacije ali najema 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,
 okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov in
 odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški povezani z dolžniškim financiranjem gradnje in
obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.
Cena storitve je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in vključuje naslednje skupine stroškov:
 neposredne stroške materiala in storitev,
 neposredne stroške dela,
 druge posredne stroške,
 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela,
 splošne nabavno – prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela,
 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje,
 neposredne stroške prodaje,
 druge poslovne odhodke,
 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5 % od vrednosti poslovno
potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.
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2 OBDELAVA ODPADKOV
2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju (za leto 2019) v kilogramih.
Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju (za leto 2019) v kilogramih.
ODPADKI ŽIROVNICA

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 2019
PREDRAČUNSKA KOLIČINA

OBRAČUNSKA KOLIČINA

550.000

479.770

OBDELAVA ODPADKOV

2.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje
Predračunski stroški izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju z upoštevanimi
posebnimi storitvami (za leto 2019).
Obračunski stroški izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
je podatek o realiziranih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju z upoštevanimi
posebnimi storitvami (za leto 2019).
OBDELAVA ODPADKOV ŽIROVNICA

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI

OBRAČUNSKI STROŠKI

0,00

0,00

61.687,82
61.687,82

62.487,27
62.487,27

STROŠKI OMREŽNINE
STROŠKI STORITEV
SKUPAJ
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODS. KOM. ODPADKOV

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 2019
PREDRAČUNSKI STROŠKI

OBRAČUNSKI STROŠKI

STROŠKI NAJEMA OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUKTURA

0,00

0,00

STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE

0,00

0,00

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

55.571,81

56.672,92

NEPOSREDNI STROŠKI DELA

2.060,00

4.523,95

DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI

3.516,96

0,00

0,00

0,00

SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI
SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI

0,00

0,00

539,05

1.290,40

OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE

0,00

0,00

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00
6 1 .6 8 7 ,8 2

0,00
6 2 .4 8 7 ,2 7

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI

DONOS
SK UPAJ
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2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
javne službe za preteklo obračunsko obdobje
OBDELAVA ODPADKOV ŽIROVNICA

PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE 2019 (v EUR/kg)
PREDRAČUNSKA CENA

OBRAČUNSKA CENA

VELJAVNA CENA

OMREŽNINA

0,0000

0,0000

0,0000

STORITEV

0,1122

0,1302

0,1040

Cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov je sestavljena le iz cene za izvedbo storitve obdelave, ker storitev
izvaja zunanje podjetje. Predračunski stroški so vezani na količino obdelanih odpadkov. Podatki o stroških –
predračunskih in obračunskih za leto 2019 so navedeni v poglavju 3.2. Obračunska cena je višja od predračunske
cene zaradi manjše količine obdelanih odpadkov.
Obračunska cena je višja od veljavne cene, saj je v juliju 2019 na razpisu bila oddana zgolj ena ponudba po ceni
137,50 EUR. Podjetje je do potrditve nove cene, to je 1.1.2020, uporabnikom zaračunavala po veljavni ceni,
medtem, ko je bilo potrebno pol leta plačevati izvajalcu višje cene.

2.4 Primerjava obračunskih cen javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi
cenami javne službe na primerljivih območjih
Ministrstvo za okolje in prostor je 25.10.2015 objavilo Objavo primerljivih območij in povprečnih potrjenih,
zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014.
Za leto 2019 podatki še niso objavljeni.

2.5 Primerjava potrjenih cen javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami
javne službe na primerljivih območjih
Ministrstvo za okolje in prostor je 25.10.2015 objavilo Objavo primerljivih območij in povprečnih potrjenih,
zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014.
Za leto 2019 podatki še niso objavljeni.

2.6 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero
se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge E 38 za leto 2019
KAZALNIK

DEJAVNOST E38

JEKO, d.o.o.

POSPEŠENA POKRITOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI

1,36

3,28

GOSPODARNOST POSLOVANJA

1,04

1,03

1.643,21

1.548,96

POVPREČNA PLAČA (v EUR)

Podjetje je uvrščeno v panogo E 38.11 – zbiranje in odvoz odpadkov.

2.7 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunska količina obdelanih komunalnih odpadkov za občino Žirovnica v letu 2021 bo predvidoma znašala
485.000 kg.
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2.8 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODS. KOM. ODPADKOV

Znesek (v EUR)

STROŠKI NAJEMA OSNOVNIH SREDSTEV IN NAPRAV, KI SO JAVNA INFRASTRUKTURA

0,00

STROŠKI ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE SLUŽBE

0,00

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
NEPOSREDNI STROŠKI DELA

78.764,00
313,83

DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI

0,02

SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI

0,00

SPLOŠNI NABAVNO - PRODAJNI STROŠKI

0,00

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
DRUGI POSLOVNI ODHODKI
SK UP AJ

73,68
0,00
0,00
7 9 .1 5 1 ,5 3

Posamezne postavke stroškov oz. odhodkov zajemajo:
- stroški najema javne infrastrukture: stroški najemnine infrastrukture,
- stroški zavarovanja javne infrastrukture: zavarovalne premije za javno infrastrukturo,
- neposredni stroški storitev: bančne storitve, revizijske in odvetniške storitve,
- neposredni stroški dela: plače in nadomestila plač zaposlencev, prispevki za socialno varnost, stroški
dodatnega pokojninskega zavarovanja, stroški prevoza in prehrane, regres za letni dopust, rezervavije za
jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,
- drugi neposredni stroški: stroški int. realizacije in popravki vrednosti ter odpisa terjatev, sodne takse in sodni
stroški,
- splošni proizvajalni stroški: stroški amortizacije, stroški pomožnih stroškovnih mest (vozila in stroji) – stroški
vzdrževanja, stroški pogonskega goriva, stroški popravil in tehničnih pregledov, splošni stroški dela,
splošni upravni stroški: predstavljajo skupne stroške delovanja podjetja, in sicer, vzdrževanje informacijskega
sistema, stroške strokovnih služb podjetja ter ostale splošne stroške podjetja.
Podjetje koordinira obdelavo odpadkov za občino Žirovnica. Glede na to, da občina nima infrastrukturnih
objektov za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, se izvede razpis za izbor izvajalca. Na razpisu je bil izbran
(edini) ponudnik Ekogor d.o.o. Cena na razpisu za obdelavo komunalnih odpadkov se je povečala in znaša
162,40 EUR/tono v letu 2021.
Skladno z zahtevo županov na koordinaciji županov se bo uveljavil postopen dvig cene, in sicer v dveh korakih. S
1.4.2021 bo pričela veljati delno dvignjena cena v višini 152,30 EUR/t, cena pridobljena na javnem razpisu, se
pravi 162,40 EUR/t, pa bo stopila v veljavo s 1.10.2021. Od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 bo veljala cena po trenutno
veljavni pogodbi. Stroški neposrednega dela in splošni upravni stroški so 0,80 EUR/tono.

2.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov se izvaja preko podizvajalca (podjemna pogodba),
zato osnovna sredstva niso potrebna.
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2.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Razdelitev splošnih stroškov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost in razdelitev med občini Jesenice in
Žirovnica je izvedena v skladu s sodili iz Pravilnika o sodilih za razporeditev prihodkov, stroškov, sredstev in
obveznosti do virov sredstev po posameznih poslovno izidnih in stroškovnih mestih. Pravilnik je bil na podlagi
predhodno pridobljenega soglasja 32. Skupščine z dne 21.1.2015 sprejet na 35. Seji Sveta ustanoviteljev dne
27.2.2015.

2.11 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov se izvaja preko podizvajalca (podjemna pogodba),
zato se posebne storitve ne izvajajo.

2.12 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov se izvaja preko podizvajalca (podjemna pogodba),
za dejavnost ni namenskih sredstev, zato se donos na vložena poslovno potrebna sredstva ne izračunava..

2.13 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov se izvaja preko podizvajalca (podjemna pogodba),
zato ni neposredno zaposlenih.
Za izvedbo del se vodijo delovni nalogi (v okviru posameznega stroškovnega mesta). Na delovni nalog se
bremenijo dejansko opravljane ure dela za vsakega delavca posebej. Delovni nalogi so osnova za evidenco
opravljenega dela na posameznem stroškovnem mestu. Vsako stroškovno mesto je obremenjeno s količino
opravljenih ur. V tem razmerju se tekoče obračunavajo tudi stalni stroški dela (prehrana, prevoz, dopust,
boleznina).
Pri izvajanju storitev javne službe sodelujejo tudi podporni procesi, tako na ravni podjetja, kot tudi na ravni
procesa, v katerem se izvaja posamezna javna služba. Pripadajoči strošek dela je določen z razmerjem delitve
stroškov, kot le-tega opredeljuje Pravilnik o sodilih.

2.14 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture
Izvajanje javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov se izvaja preko podizvajalca (podjemna pogodba),
zato ni obračunana najemnina infrastrukture.

2.15 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in
stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih
storitev
Podjetje nima javne infrastrukture za obdelavo odpadkov.

7

2.16 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in
izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje
obračunsko obdobje
IZRAČUN LASTNE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE

ŽIROVNICA

STROŠKI NAJEMA JAVNE INFRASTRUKTURE

0,0000

STROŠKI ZAVAROVANJA JAVNE INFRASTRUKTURE

0,0000

STROŠKI ODŠKODNIN
SKUPAJ

0,0000
0,0000

SK UP AJ STRO ŠK I JAVNE INFRASTRUK TURE

0 ,0 0

Količina zbranih in odpeljanih odpadkov
LASTNA CENA JAVNE INFRASTRUK TURE (EUR/k g)

485.000
0 ,0 0 0 0

IZRAČUN LASTNE CENE STORITVE

ŽIROVNICA

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

78.764,00

DRUGE STORITVE - OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

78.763,65

NEPOSREDNI STROŠKI DELA

313,83

DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI

0,02

SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI

0,00

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI

73,68

OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA

0,00

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

0,00

DONOS

0,00

SKUPAJ

79.151,18

PRIHODKI POSEBNIH STORITEV
SK UP AJ

0,00
7 9 .1 5 1 ,1 8

Količina zbranih in odpeljanih odpadkov

485.000

LASTNA CENA STO RITVE (EUR/k g)

0 ,1 6 3 2

2.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in po občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in evidentirani skladno z določili Slovenskih računovodskih
standardov, ter po viru nastanka razčlenjeni neposredno na dejavnosti po posamezni občini, kjer so pri izvajanju
storitev dejansko nastali (neposredni stroški). Stroški, katerih vira nastanka ni mogoče določiti (posredni stroški)
se razvrščajo na podlagi sodil iz Pravilnika o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti
do virov sredstev po posameznih poslovno izidnih in stroškovnih mestih. Pravilnik je bil na podlagi predhodno
pridobljenega soglasja 32. Skupščine z dne 21.1.2015 sprejet na 35. Seji Sveta ustanoviteljev dne 27.2.2015.

2.18 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda
Ni drugih razkritij.
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ELABORAT o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

za leto 2021

3 POVZETEK
V Elaboratu za dejavnost obdelave komunalnih odpadkov so predračunske cene za izvajanje posamezne storitve
izračunane v EUR/kg in enotne za vse vrste uporabnikov.
Pristojni organ občine potrdi ceno storitve javne službe (ceno opravljanja storitev javne službe) in morebitno
»subvencijo« nepridobitni dejavnosti.
V Elaboratu izračunana:


predračunska cena storitve obdelave določenih vrst odpadkov, za leto 2021 v višini 0,1632 EUR/kg je za
15,2 % višja od trenutno veljavne cene 0,1417 EUR/kg,

Predračunske cene javne infrastrukture in storitve ravnanja z odpadki, v letu 2021 in indeksno odstopanje od
veljavne cene:
ŽIROVNICA

PREDRAČUNSKA CENA

VELJAVNA CENA

INDEKS

EUR/kg

EUR/kg

(PC/VC)

0,1632

0,1417

115,2

OBDELAVA ODPADKOV
STORITEV OBDELAVE ODPADKOV

Podjetje Ekogor d.o.o. je poslalo dogovor in ponudilo postopen dvig cene, skladno z zahtevo županov na
koordinaciji županov. Uveljavil se bo postopen dvig cene, in sicer v dveh korakih:
1. od 1.4.2021 bo pričela veljati delno dvignjena cena v višini 153,10 EUR/t,
2. od 1.10.2021 bo pričela veljati polna cena pridobljena na javnem razpisu v višini 163,20 EUR/t.

Pripravila:
Brigita Leban, mag.manag.
Direktor:
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Prilogi:



Pravilnik o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih poslovno izidnih in
stroškovnih mestih.
Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja za leto 2014.

