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1. UVOD
Elaborat o oblikovanju cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč je izdelan na podlagi:
- Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah, Ur. l. RS št. 25/19 (v nadaljnjem besedilu: Uredba)
- Dopisa MOP, direktorata za okolje, št. 35405-125/2019/2 (007-595/2018/42) z dne 21.1.2020
V prvem odstavku 18. člena Uredbe je navedeno, da morata ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca
javne službe zbiranja nosilec načrta ali nosilec skupnega načrta in izvajalec javne službe zbiranja pri določanju
medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami upoštevati naslednja merila za
ugotavljanje stroškov:
1. Stroški izvajalca javne službe zbiranja so:
- Stroški postavitve in vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oziroma dela objekta za predhodno
skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč.
2. Stroški nosilca načrta oziroma nosilca skupnega načrta so:
- stroški predhodnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcu javne službe zbiranja za čas
predhodnega skladiščenja, ki presega 14 dni, in stroški začasnega skladiščenja odpadnih nagrobnih
sveč pri upravljavcu pokopališča iz 5. člena Uredbe za čas začasnega skladiščenja, ki presega 14
dni,
- stroški prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč (npr. nakladanje in tehtanje ter podobna opravila),
- stroški odvoza odpadnih nagrobnih sveč od upravljavca pokopališča do zbirnega centra izvajalca
javne službe zbiranja, ter stroški tehtanja in razkladanja odpadnih nagrobnih sveč.
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Idrija in Občini Cerkno je Javno podjetje
Komunala Idrija d. o. o. (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Idrija, Ur. l. RS 34/15 in Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno, Ur. l. RS 75/15; v nadaljevanju:
Komunala Idrija).
Cene, ki jih je Komunala Idrija predlagala v prvem elaboratu, so bile potrjene na Občinskih svetih Občin Idrija in
Cerkno v juniju oz. juliju 2020. Za preteklo obdobje, leto 2019, torej nimamo podatkov o predračunskih in
obračunskih stroških nastalih pri izvajanju storitev. Predračunsko obdobje, za katerega se pripravlja elaborat, je
leto 2021.
Elaborat se nanaša na ceno storitve, ki je izražena v €/tono in velja za celotno količino odpadnih nagrobnih sveč,
zbranih na območju Občine Idrija in Občine Cerkno.
2. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA
PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE IN POJASNILO RAZLIK
V letu 2019 smo zbrali 14,22 ton nagrobnih sveč (obračunska količina). Ker je bil prvi elaborat izdelan v letu 2020,
s podatki o predračunski količini za preteklo obračunsko obdobje ne razpolagamo.
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3. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO
OBRAČUNSKO OBDOBJE IN POJASNILO RAZLIK
Podatkov o stroških za preteklo obračunsko obdobje nimamo.
4. IZRAČUN OBRAČUNSKE CENE IN POJASNILA RAZLIK MED OBRAČUNSKO IN PREDRAČUNSKO
CENO TER POTRJENO CENO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE
Podatkov za preteklo obračunsko obdobje nimamo.
5. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE
OBRAČUNSKO OBDOBJE
Predračunsko količino opravljenih storitev za leto 2021 za Občino Idrija in Občino Cerkno smo določili na podlagi
dejanskih evidentiranih količin v letu 2019 ter količin v obdobju od januarja do septembra 2020 z upoštevanjem
pričakovanega porasta v oktobru in novembru.
6. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO
OBDOBJE
Predračunski stroški izvajanja storitve za leto 2021 znašajo 4.740,20 €. Izračunani so na podlagi načrtovanega
števila aktivnosti, potrebnih za izvedbo storitev.
Pri izračunu stroškov smo upoštevali naslednje predpostavke:
Občina

Količina zbranih ONS* (t)

Število opravljenih ur pri
zbiranju (ur)

Število opravljenih km za
zbiranje ONS (km)

9,00
2,00
11,00

62
25
87

1169
527
1696

Idrija
Cerkno
SKUPAJ
ONS* - odpadne nagrobne sveče

Pri izračunu stroškov smo upoštevali naslednje predpostavke:
- Pri izračunu stroškov goriva in vzdrževanja vozil (avtodeli, servis, sledenje, cestnine, tehnični pregledi,
zavarovanje, sledenje) smo upoštevali delež prevoženih kilometrov, opravljenih za zbiranje ONS, glede na
vse prevožene km vseh treh smetarskih vozil. Pričakujemo, da se bo število opravljenih kilometrov zaradi
manjših zbranih količin zmanjšalo. V prihodnje načrtujemo, da bomo na zbirna mesta namestili dodatne
zabojnike, ki bodo lahko zmanjšali frekvenco odvoza.
- Pričakujemo, da se bo število opravljenih ur pri zbiranju zaradi manjših zbranih količin zmanjšalo. Potrebna
bo tudi optimizacija odvozov zabojnikov s svečami s pokopališč v ZC Ljubevč; t. j. pri kakšni polnosti se odpelje
zabojnik in koliko časa se za to porabi (delovne ure zaposlenih).
- Letna količina zbranih odpadnih nagrobnih sveč v letu 2019 je predstavljala 0,3 % vseh zbranih komunalnih
odpadkov v Občinah Idrija in Cerkno. Predračunska količina za leto 2021 predstavlja 0,21% vseh zbranih
komunalnih odpadkov.
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- Pri izračunu stroškov tehtanj smo upoštevali letni strošek vzdrževanja elektronske cestne tehtnice, izračunali
strošek posameznega tehtanja in ga pomnožili s številom tehtanj tovorov z ONS v Zbirnem centru Ljubevč;
- Za predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcu javne službe zbiranja za čas, ki presega 14
dni, ima izvajalec zbiranja v najemu 30 m3 premičen zabojnik, lociran v Zbirnem centru Ljubevč. Strošek
najemnine je strošek predhodnega skladiščenja in kot tak upravičen.
- Donos na vložena osnovno potrebna sredstva za izvajanje storitev, navedena v točki 7., je izračunan glede
na količinski delež zbranih ONS glede na vse zbrane komunalne odpadke, delež znaša 0,21 %.

VRSTA STROŠKA

Vrednost (€)

1 NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

2.300,00

Stroški materiala

700,00

Stroški storitev

1.600,00

2 NEPOSREDNI STROŠKI DELA

1.400,00

3 AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DRUGI ODPISI VREDNOSTI

200,00

4 DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI (interni stroški)

100,00

5 SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI

0,00

6 SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNI IN UPRAVNI STROŠKI

802,25

7 OBRESTI IN NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE

0,00

8 DRUGI POSLOVNI ODHODKI

0,00

9 DONOS NA UPORABLJENA SREDSTVA

37,95

10 DRUGI PRIHODKI

0,00
SKUPAJ
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Občina Idrija

Občina Cerkno

Pokopališče
Godovič
Idrija
Spodnja Idrija
Črni Vrh
Gore
Ledine
Vojsko
Zavratec

Upravljavec pokopališča
JP Komunala Idrija d.o.o.

Pokopališče
Cerkno
Bukovo
Jagršče
Novaki
Orehek
Otalež
Police
Ravne
Šebrelje

Upravljavec pokopališča
Posamezna KS

Občina Idrija

7. KOLIČINSKI IN VREDNOSTNI OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA
IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Dejavnost zbiranja odpadnih nagrobnih sveč se izvaja z naslednjimi poslovno potrebnimi osnovnimi sredstvi:
- 2 x smetarsko vozilo,
- 1 x samonakladalnik,
- Zbirni center Ljubevč,
- 1 x 30 m3 zabojnik za predhodno skladiščenje v ZC Ljubevč, ki presega 14 dni (v letu 2019 v najemu),
- elektronska cestna tehtnica v ZC Ljubevč.
Stroški vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oz. dela objekta za predhodno skladiščenje ONS (ZC Ljubevč)
so skladno z Uredbo o nagrobnih svečah (UL RS 25/19) stroški izvajalca službe zbiranja in niso vključeni v
izračun.
8. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Prihodnje obračunsko obdobje
Stroški (odhodki) posrednih stroškovnih mest dejavnosti se na posamezne dejavnosti razporedijo z uporabo
sodila »delež v neposrednih stroških dejavnosti«. Stroški (odhodki) zbrani na splošnih stroškovnih mestih družbe
se na posamezne dejavnosti razporejajo na podlagi sodila »število zaposlenih v posamezni dejavnosti, izračunan
iz opravljenih ur.«
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9. DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRIHODNJE
OBRAČUNSKO OBDOBJE
Prihodnje obračunsko obdobje
Nabavna vrednost vloženih poslovno potrebnih osnovnih sredstev v deležu, ki je namenjen ravnanju z ONS,
izračunanem iz zbranih količin in znaša 0,21 %, je 758,95 €, upravičen donos v višini 5 % pa 37,95 €.
Seznam sredstev ter izračun je v spodnji tabeli.
Naziv osnovnega sredstva

Nabavna vrednost

Vrednost glede na delež OS
za zbiranje ONS

Smetarsko vozilo GO RA 857

98.955,00 €

207,81 €

Smetarsko vozilo GO DH 392

133.750,00 €

280,88 €

Smetarsko vozilo GO M6 309

115.716,74 €

243,01 €

12.982,99 €

27,26 €

Elektronska cestna tehtnica v ZC Ljubevč
SKUPAJ

758,95 €

5 % donos

37,95 €

10. ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN ZUNANJIH IZVAJALCEV ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA
PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Prihodnje obračunsko obdobje
V prihodnjem obračunskem obdobju bosta storitev javne službe v določenem obsegu delovnega časa izvajala 2
zaposlena (voznik in spremljevalec). Tehtanje, nadzor nad predhodnim skladiščenjem in nad razkladanjem, ki se
izvajajo v Zbirnem centru Ljubevč, nadzoruje zaposleni v Zbirnem centru Ljubevč.
11. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE
Predračunski stroški (€)
Predračunska količina ONS (t)
Predračunska cena (€/t)

4.740,20
11,00
430,93

12. PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA POSAMEZNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN DRUGE DEJAVNOSTI TER PO OBČINAH
Splošni stroški dejavnosti oskrba s pitno vodo in posredni stroški uprave se na posamezno dejavnost razporejajo
glede na pravila, določena v dokumentu: »Pravilnik za razporejanje stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov v
družbi Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.«, katerega čistopis je potrdil Svet ustanoviteljev podjetja Komunala
Idrija na 16. seji dne 8. 7. 2020.
13. DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA 32 ALI NA
ZAHTEVO OBČINE
Na podlagi SRS 32 in na podlagi zahteve občine ni drugih razkritij, ki bi jih moral vsebovati elaborat.
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