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1. UVOD
Z uveljavitvijo nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012 – v nadaljevanju
Uredba), je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009). Le ta je predvideval
pridobitev soglasja za nameravani dvig cene od resornega ministrstva, Uredba pa določa, da
ceno storitve javne službe predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne službe, potrdi pa jo pristojen občinski organ.
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Straža (Ur. l. RS, št. 75/2008) določa dejavnosti
gospodarskih javnih služb in ureja način njihovega delovanja. V občini Straža je bila s Sklepom o
izvajanju gospodarske javne službe na območju občine (Ur. l. RS, št. 20/2009, 36/2009) za
opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na območju
občine, določeno javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.. Za obdelavo in odlaganje
preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov je ustanovljeno in zadolženo
podjetje CeROD d.o.o. Novo mesto na odlagališču v Leskovcu.
Način izvajanja gospodarske javne službe je urejen z Odlokom o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov na območju občine Straža (Ur. l. RS, št. 38/2010). Javna služba v skladu z
Odlokom obsega naslednje naloge:





zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov,
zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev,
predelava in odlaganje odpadkov – izvaja podjetje CeROD d.o.o..

Vlada RS je na področju odpadkov v zaostanku s sprejemom nove Uredbe o ravnanju s
komunalnimi odpadki, s katero bi bolj natančno opredelila in s tem poenotila vse oskrbovalne
standarde in s tem način oblikovanja cen storitev.
2. OPIS DEJAVNOSTI RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
Dejavnost ravnanja z odpadki (zbiranja in odvoza) se izvaja preko obvezne javne službe podjetja
Komunala Novo mesto d.o.o..
število prebivalcev (1.1.2012)

občina STRAŽA
3.858

površina občine v km2 (1.1.2012)

28,5

gostota prebivalstva (št. preb./km2)

135,4

število naselij (1.1.2012)

11

število zabojnikov za embalažo

50

število zabojnikov za papir

50

število zabojnikov za steklo

50

število zabojnikov za biološke odpadke

15

ločeno zbrani mešani komunalni odpadki v t

254

-

od tega ločeno zbrani biološki odpadki v t

45

vir: Statistični letopis 2012, Letno poročilo 2012
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Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v občini poteka preko:
 ekoloških otokov,
 zbiranja kosovnih odpadkov,
 zbiranja nevarnih odpadkov,
 ločenega zbiranja odpadkov na pokopališču.
Obstoječi način zbiranja komunalnih odpadkov
Sistem zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev temelji na tako imenovanem
integralnem sistemu, kar pomeni združitev več gospodinjstev na enem zbirnem oziroma
prevzemnem mestu, od koder izvajalec javne službe prevzema preostanek mešanih odpadkov.
Po podatkih iz meseca maja 2013 je bilo na vseh zbirnih območjih 444 posod za odpadke za
gospodinjstva. Na nekaj več kot 30 % zbirnih mestih je nameščenih več kot ena zbirna posoda,
kar pomeni, da eno zbirno mesto v povprečju združuje približno 6 gospodinjstev. Prispevnost se
po posameznih območjih sicer nekoliko razlikuje, predvsem glede na gostoto poseljenosti in
variira med povprečno štirimi gospodinjstvi na redkeje poseljenih ruralnih območjih, do
povprečno osem gospodinjstev v strnjenih mestnih naseljih.
Gostota poseljenosti ravno tako zelo vpliva na oddaljenost do zbirnih mest, ki je povprečju med
100 in 150 metrov - do največje oddaljenosti, ki znaša približno 400 metrov. Razen v nekaj zelo
redkih primerih, ko zaradi nedostopnosti terena ni mogoče zagotoviti prevzemnega mesta,, gre
predvsem za osamele kmetije in pa tako imenovana vinogradniška območja, kjer tudi ni možno
pristopati s specialnimi vozili za zbiranje odpadkov. V vseh primerih velja pravilo, da
povzročitelji odpadke odlagajo na najbližje zbirno mesto.
V letu 2012 je bilo odpeljanih 216 kg odpadkov na prebivalca.
S 1. 7. 2011 je začela veljati Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom, ki določa obvezno ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških
odpadkov. Biološki odpadki predstavljajo okoli 40 odstotkov gospodinjskih odpadkov in jih je
skladno uredbo prepovedano mešati z ostalimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi
frakcijami na ekoloških otokih.
V nadaljevanju so v tabelah prikazani podatki obstoječih zabojnikov za gospodinjstva v občini.
Tabele prikazujejo, koliko je posameznih tipov posod z določenim volumnom. Glede na tip
posode so prikazani dejanski volumni vseh posod istega tipa. V zadnjem stolpcu so prikazani
volumni posameznega tipa posod na prebivalca.
Tip posode

Volumen posode (l)

Število

Skupni volumen (l)

BIOLOŠKI

240

10

2.400

BIOLOŠKI

1.100

5

5.500

Volumen/prebivalca (l/preb.)

7.900

2,05
Volumen/prebivalca (l/preb.)

Tip posode

Volumen posode (l)

Število

Skupni volumen (l)

EMBALAŽA

360

16

5.760

EMBALAŽA

1.100

28

30.800
36.560

9,48
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Tip posode
EMBALAŽASVEČE

Volumen posode (l)

Število

Skupni volumen (l)

1.100

6

6.600

Tip posode

Volumen posode (l)

Število

Skupni volumen (l)

MKO

120

64

7.680

MKO

240

96

23.040

MKO

660

26

17.160

MKO

770

150

115.500

MKO

1.100

44

48.400

1,71
Volumen/prebivalca (l/preb.)

211.780

54,89
Volumen/prebivalca (l/preb.)

Volumen posode (l)

Število

Skupni volumen (l)

PAPIR

360

13

4.680

PAPIR

660

2

1.320

PAPIR

770

8

6.160

PAPIR

1.100

27

29.700

Tip posode

Volumen/prebivalca (l/preb.)

41.860

10,85

Tudi pri zbiranju ločenih frakcij velja podoben pristop zajemanja teh odpadkov. Gre za povsem
enako razdelitev zbirnih območij kot v sistemu zbiranja preostanka odpadkov, vendar z nekoliko
drugačno dinamiko zbiranja, ki je prikazana v spodnji tabeli.
Frakcija

frekvenca odvoza

Mešani komunalni odpadki

1-krat tedensko

Embalaža

1-krat na dva tedna

Odpadne nagrobne sveče

po posebnem programu*

Papir
Biološki

1-krat na dva tedna
1-krat tedensko
1-krat na dva tedna**
1-krat mesečno

Steklo

Opomba: *Odvoz odpadnih nagrobnih sveč se odvaža po posebnem urniku odvoza, glede na obdobje povečanega nastajanja tovrstne
embalaže. 1-krat na dva tedna;
**: V zimskem obdobju, praviloma od meseca decembra do meseca marca, se tudi odvoz bioloških odpadkov izvaja vsak drugi teden.

Zbiranje kosovnih odpadkov izvajamo dvakrat letno, in sicer v zgodnjem pomladnem in
jesenskem terminu.
Zbiranje nevarnih odpadkov zagotavljamo po sistemu premične zbiralnice, in sicer enkrat letno,
na določenih zbirnih mestih. Občani v objavljenem terminu dostavijo svoje nevarne odpadke na
zbirno mesto, kjer jih prevzame strokovna ekipa izbranega in pooblaščenega izvajalca. Oddaja
nevarnih frakcij je občanom poleg tega neposrednega načina zbiranja na terenu, omogočena tudi
dnevno v zbirnem centru na Podbevškovi ulici v Novem mestu.
Občina Straža še nima zgrajenega zbirno reciklažnega centra za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov.
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S tem elaboratom obravnavamo zbiranje in odvoz odpadkov za vse povzročitelje v okviru
obvezne gospodarske javne službe, kar na območju občine Straža velja za vsa gospodinjstva in
pravne osebe, ki prepuščajo izvajalcu komunalne odpadke.
3. STROŠKI STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI IN SESTAVA CENE
STORITVE
V skladu z določili 22. člena »Uredbe«, je cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki sestavljena iz:
 cene javne infrastrukture in
 cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Cena javne infrastrukture vključuje:
 stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture.
Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku, ki je izračunana v višini amortizacije ob
upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa »Uredba«.
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe.









Cena izvajanja storitve je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Te stroške
vključujejo:
neposredni stroški materiala in storitev,
neposredne stroške dela,
druge neposredne stroške,
splošne (posredne)proizvajalne stroške,
splošne upravne stroške,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev, druge poslovne odhodke in
donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca.

V skladu s 3. odstavkom 22. člena »Uredbe« je cena znotraj javne službe ravnanja z odpadki
sestavljena iz cene javne infrastrukture in cena opravljanja storitve in je oblikovana za zbiranje
komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov. Cene so oblikovane na kg zbranih
odpadkov.
Za prevzemanje komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje je zadolženo podjetje CeROD
d.o.o. Novo mesto.
Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so odvisne od vrste faktorjev. Eden glavnih je
obseg storitev, pri čemer izstopa standard zbiranja posameznih vrst odpadkov in letno število
odvozov posameznih vrst odpadkov na osnovi prostornine zabojnikov. Cena, izražena v kg, se
uporabniku zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer
tako, da se enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih in
bioloških odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnikov in pogostost odvoza teh
zabojnikov (5. in 6. točka 23. člena Uredbe).
Predračunska lastne cena zbiranja komunalnih odpadkov se oblikuje tako, da krije vse stroške
izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V
primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in
stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko
subvencionira občina iz proračuna.
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Uporabnikom bo izvajalec javne službe zaračunal na volumen razpoložljivih posod zbranih
odpadkov v m3, ki jo izračuna na osnovi specifične teže odpadkov in cene za kg odpadkov. Pri
obračunu za gospodinjstva se upošteva še faktor obremenitve, ki izhaja iz razpoložljivega
volumna na prebivalca na območju občine in se pomnoži s številom oseb v gospodinjstvu.
V spodnji tabeli je prikazan trenutno veljaven faktor za leto 2013 in novi faktorji za posamezne
vrste odpadkov, ki bodo stopili v veljavo s sprejetjem elaborata.
zbiranje in odvoz odpadkov 2013
ELABORAT
mešani komunalni odpadki
mešani komunalni odpadki - bloki
biološki odpadki - bloki

faktor
0,2712
0,2694
0,2653
0,0283

4.

OBLIKOVANJE CENE STORITVE ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV SKLADNO Z 9.
ČLENOM »UREDBE«

4.1.

Obračunska in predračunska količina opravljenih storitev javne službe zbiranja in
odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2012 in 2014

Mešani komunalni odpadki:
Obračunska količina v kg za leto 2012
868.774

Predračunska količina v kg za leto 2014
987.544

Biološki odpadki:
Obračunska količina v kg za leto 2012
44.980

Predračunska količina v kg za leto 2014
44.980, od tega 16.026 v večstanovanjskih
stavbah

Obračunska količina = količina dejansko odvoženih odpadkov v letu 2012.
Predračunska količina = v planu za leto 2014 načrtovana količina odvoženih odpadkov.
4.2.

Obračunski in predračunski stroški izvajanja storitev javne službe zbiranja in
odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2012 in 2014

Komentar:
Obračunski stroški = realizirani stroški opravljanja storitve zbiranja in odvoza mešanih
komunalnih in bioloških odpadkov v letu 2012.
Predračunski stroški = v planu za leto 2014 načrtovani stroški opravljanja storitve zbiranja
in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov iz točke 4.1..
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Mešani komunalni odpadki:
Brez DDV

ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV GOSPODINJSTVA
I.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (kg)
najemnina infrastrukture

stroški 2012

obračunska lastna struktura
cena 2012
lastne cene

PREDRAČUN
STROŠKOV 2014

PREDRAČUNSKA
(POTRJENA) LASTNA
CENA

3.576
3.576

0,0041
0,0041

5,99

3.316
3.316

0,0034
0,0034

II. STROŠKI IZVAJANJA (kg)

56.147

0,0646

94,01

81.952

0,0830

1.Proizvajalni stroški
a) stroški materiala

49.509
5.842

0,0570
0,0067

82,90
9,78

66.946
2.622

0,0678
0,0027

- električna energija
- pogonsko gorivo
- drugi stroški materiala
b) stroški storitev
- stroški intelektualnih in osebnih storitev
- stroški prevoznih storitev
- stroški drugih storitev
- stroški dela
- stroški amortizacije
- stroški vzdrževanja infrastrukture
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev
- drugi proizvajalni stroški
2. Splošni stroški izvajanja javne službe
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %
4. Stroški posebnih storitev

207
4.367
1.268
43.666
24
4.282
5.434
24.983
4.235
36
3.777
894
9.221
1.572
-4.154

0,0002
0,0050
0,0015
0,0503
0,0000
0,0049
0,0063
0,0288
0,0049
0,0000
0,0043
0,0010
0,0106
0,0018
-0,0048

0,35
7,31
2,12
73,11
0,04
7,17
9,10
41,83
7,09
0,06
6,32
1,50
15,44
2,63
-6,96

177
1.574
871
64.324
10
37.102
7.412
14.734
2.107
79
1.712
1.169
15.196
105
-295

0,0002
0,0016
0,0009
0,0651
0,0000
0,0376
0,0075
0,0149
0,0021
0,0001
0,0017
0,0012
0,0154
0,0001
-0,0003

SKUPAJ I. + II. za kg

59.723

0,0687

100,00

85.268

0,0863

Biološki odpadki:
Brez DDV

ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV GOSPODINJSTVA
I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (kg)
najemnina infrastrukture

stroški 2012

obračunska
struktura
lastna cena 2012 lastne cene

PREDRAČUN
STROŠKOV 2014

PREDRAČUNSKA
(POTRJENA) LASTNA
CENA

185
185

0,0041
0,0041

5,99

54
54

0,0034
0,0034

II. STROŠKI IZVAJANJA (kg)

2.907

0,0646

94,01

1.330

0,0830

1.Proizvajalni stroški
a) stroški materiala

2.563
302

0,0570
0,0067

82,90
9,78

1.086
43

0,0678
0,0027

- električna energija
- pogonsko gorivo
- drugi stroški materiala
b) stroški storitev
- stroški intelektualnih in osebnih storitev
- stroški prevoznih storitev
- stroški drugih storitev
- stroški dela
- stroški amortizacije
- stroški vzdrževanja infrastrukture
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev
- drugi proizvajalni stroški
2. Splošni stroški izvajanja javne službe
3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %
4. Stroški posebnih storitev

11
226
66
2.261
1
222
281
1.293
219
2
196
46
477
81
-215

0,0002
0,0050
0,0015
0,0503
0,0000
0,0049
0,0063
0,0288
0,0049
0,0000
0,0043
0,0010
0,0106
0,0018
-0,0048

0,35
7,31
2,12
73,11
0,04
7,17
9,10
41,83
7,09
0,06
6,32
1,50
15,44
2,63
-6,96

3
26
14
1.044
0
602
120
239
34
1
28
19
247
2
-5

0,0002
0,0016
0,0009
0,0651
0,0000
0,0376
0,0075
0,0149
0,0021
0,0001
0,0017
0,0012
0,0154
0,0001
-0,0003

SKUPAJ I. + II. za kg

3.092

0,0687

100,00

1.384

0,0863
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Trenutno veljavna cena za izvajanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov za
gospodinjstva znaša 5,8992 EUR/m3 oz. 0,0817 EUR/kg, in 0,2013 EUR/m3 za stroške
uporabe javne infrastrukture oz. 0,0028 EUR/kg.
Stroški izvajanja storitve zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov
predstavljajo 94,01 % obračunske lastne cene za leto 2012, stroški javne infrastrukture
pa 5,99 %.
Osnova za obračun stroškov najemnine infrastrukture je Pogodba o poslovnem najemu
infrastrukturnih objektov in naprav z občino Straža, ki je bila podpisana 17.12.2009.
Stroški prevoznih storitev se nanašajo na strošek izvajanja zbiranja in odvoza mešanih
komunalnih in bioloških odpadkov s strani izvajalca GJS oz. pogodbenega zunanjega
izvajalca.
Stroški drugih storitev predstavljajo strošek nakupa zabojnikov in ostale stroške
(varovanje premoženja,…).
Stroški dela se nanašajo na operativne delavce Komunale, ki izvajajo dejavnost zbiranja
in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov v občini Straža.
Stroški vzdrževanja ostalih sredstev se nanašajo na vzdrževanje transportnih sredstev in
opreme (barvanje zabojnikov).
Splošni stroški izvajanja javne službe se na posamezne dejavnosti in občine delijo v
skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o.,
ki je sestavni del Poslovnega plana za leto 2012. Metodologija je bila sprejeta s strani
Sveta županov (7.12.2011) in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh
občin ustanoviteljic.
Med splošnimi stroški izvajanja javne službe zbiranja in odvoza odpadkov so zajeti
stroški vodstva sektorja splošna komunala in stroški skupnih služb (vodstvo družbe,
plan in analize, informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna
služba, nabava, ekonomika).
Prihodki posebnih storitev pri stroških izvajanja znižujejo stroške izvajanja in se
nanašajo na provizijo pri nabavi zabojnikov, prihodke od prodaje ločeno zbranih frakcij
ter na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb.
4.3.

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za preteklo obračunsko obdobje
Pojasnila se bodo prvič navajala za leto 2013.

4.4.

Primerjava obračunskih cen javne službe zbiranja in odvoza odpadkov z
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
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V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v
elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata
pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.

4.5.

Primerjava potrjenih cen javne službe zbiranja in odvoza odpadkov s potrjenimi
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v
elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata
pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
4.6.

Primerjava obračunske cene infrastrukture javne službe zbiranja in odvoza
odpadkov s primerljivimi območji

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v
elaboratu ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata
pristojno Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
4.7.

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

Komunala Novo mesto d.o.o. je registrirana za dejavnost E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in
distribucijo vode. Vsi navedeni podatki so za leto 2012.
Komunala Novo mesto d.o.o. je sicer registrirana za dejavnost zbiranja, prečiščevanja in
distribucijo vode, izvaja pa vse gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti na področju
investicij in katastra, zato primerjava s panogo E 36.000 ni najbolj primerna.
4.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti
koeficient pospešene pokritosti = vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve
kratkoročnih obveznosti
kratkoročne obveznosti
Panoga E 36.000 = 1,35
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,58

4.7.2. Gospodarnost poslovanja
koeficient gospodarnosti = poslovni prihodki
poslovanja
poslovni odhodki

Panoga E 36.000 = 1,01
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,03
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4.7.3. Povprečna mesečna plača na zaposlenca v EUR
Panoga E 36.000 = 1.504,00 EUR
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1.841,00 EUR
Komentar:
Podatki so dostopni na spletni strani Ajpes-a.
4.8.

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe zbiranja in
odvoza odpadkov za leto 2012 in 2014

V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, so bila za izvajanje javne službe odvoza mešanih
komunalnih odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 31.436 EUR. V
prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2014, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje v
višini 32.536 EUR.
V preteklem obračunskem obdobju, letu 2012, so bila za izvajanje javne službe odvoza bioloških
odpadkov uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 1.628 EUR. V prihodnjem
obračunskem obdobju, v letu 2014, so načrtovana osnovna sredstva za izvajanje v višini 528
EUR.
Potrebna osnovna sredstva za izvajanje javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za vse občine
(na občino Straža pripada delež v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji) obsegajo delovna
vozila - smetarniki in ostala oprema in drobno orodje.
4.9.

Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom »Uredbe« za leto 2012 in 2014

Splošni stroški so razdeljeni v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov
Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana
Komunale in so jo potrdili Svet županov, ostali organi družbe in občinski sveti vseh osmih občin
ustanoviteljic.
V prihodnjem obračunskem obdobju 2014 je načrtovani delež splošnih stroškov, dodeljenih na
javno službo zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov 0,91%, na javno službo zbiranja
in odvoza bioloških odpadkov pa 0,01 %.
4.10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za leto 2012 in
2014
Na dejavnosti zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov je bilo v letu 2012 ustvarjenih
4.154 EUR prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na provizijo pri nabavi
zabojnikov, prihodke od prodaje ločeno zbranih frakcij ter na plačilo zamudnih obresti ter
stroškov izvršb. V letu 2014 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 295 EUR in se
nanašajo na finančne prihodke.
Na dejavnosti zbiranja in odvoza bioloških odpadkov je bilo v letu 2012 ustvarjenih 215 EUR
prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, ki se nanašajo na provizijo pri nabavi zabojnikov,
9

prihodke od prodaje ločeno zbranih frakcij ter na plačilo zamudnih obresti ter stroškov izvršb. V
letu 2013 načrtovani prihodki posebnih storitev znašajo 5 EUR in se nanašajo na finančne
prihodke.
4.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2012 in 2014
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve,
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5 % vrednosti poslovno potrebnih
osnovnih sredstev za opravljanje javne službe.
Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje odvoza mešanih komunalnih
odpadkov znaša 1.572 EUR za leto 2012 in 1.627 EUR za leto 2014.
Donos na poslovno potrebna vložena sredstva za področje odvoza bioloških odpadkov znaša 81
EUR za leto 2012 in 26 EUR za leto 2014.
4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe zbiranja in odvoza odpadkov
za leto 2012 in 2014
Za izvajanje storitev javne službe odvoza odpadkov s strani Komunale Novo mesto 8brez
zunanjega izvajalca), je bilo v letu 2012 zaposlenih 1,3 delavca, v letu 2014 pa predvidevamo
0,69.
Komentar:
Izračunali smo povprečno število delavcev za izvajanje storitev javne službe odvoza
odpadkov za leto 2012 in načrtovano število za 2014.
4.13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe odvoza komunalnih
odpadkov za leto 2014 znaša 3.316 EUR, bioloških odpadkov pa 54 EUR in se v celoti prenese na
uporabnike javne službe.
4.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih
storitev
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture gospodarske javne službe odvoza odpadkov je 100%.

4.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih
standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri
izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave
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in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvajalnih stroškov posamezne
dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.
Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno
opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po
dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..
4.16. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35
Ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.
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