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1. VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE IN NAMEN IZDELAVE ELABORATA 
 

 

1.1. Vsebina elaborata 

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

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

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012, 76/2017). 

 

1.2. Pravne podlage za izdelavo elaborata 

Elaborat za oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje 

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

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

56/15, 102/15, 30/16), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) ter 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/2019) - v 

nadaljevanju Uredba. 

 

1.3. Namen izdelave elaborata  

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev posamezne javne 

službe. Na izdelavo tokratnega elaborata in izračun cen, prikazanih v nadaljevanju, so v 

veliki meri vplivale spremembe, ki so se v letih 2019 in 2020 zgodile na področju ravnanja 

z odpadki v Sloveniji in pa posledice sprememb v poslovanju zaradi pandemije korona 

virusa. Vplivi sprememb na tem področju so natančneje pojasnjeni v izhodiščih za 

oblikovanje cen v poglavju 2.2. V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje 

vsebine: količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški 

izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem 

obračunskem obdobju, primerjave obračunskih ter potrjenih cen storitev javne službe s 

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

povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno infrastrukturo, 

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

prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja 

storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in drugo. 

 

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

vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, omogoča primerjalno analiziranje vseh 

predpisanih podatkov. Le-to predstavlja osnovo za zagotavljanje enotnega sistema 

vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh 

izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev Uredbe. 
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2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA IN IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN 

STORITEV JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

2.1. Zavezanec za izdelavo elaborata 
 

Zavezanec za izdelavo elaborata za javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov na območju Občine Bled. Podatki o zavezancu: 

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

 

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

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

Bled d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS št. 49/2010), 

izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 

 

 

2.2. Izhodišča za oblikovanje cen  

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

»zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«, ki vključuje izvajanje naslednjih 

storitev: 

 

- zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov,  

razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih  

odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, 

- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov so upoštevani 

standardi izvajanja in ukrepi, ki jih predpisujejo Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 

37/2015, 69/2015), Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno 

embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – ZIURKOE (Uradni list RS št. 84/2018)  in 

drugi področni podzakonski akti ter so podrobno opredeljeni v Tehničnem pravilniku o 

zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov in Programu zbiranja komunalnih odpadkov 

na območju Občine Bled.  

 

V letu 2018 so se prvič pojavile težave s prevzemanjem embalaže s strani DROE (Družbe 

za ravnanja z odpadno embalažo). V letu 2019, ko je Upravno sodišče dokončno pritrdilo 
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eni od DROE, glede potrebnega prevzemanja embalaže pri zbiralcih, pa se je do tedaj 

veljavni sistem ravnanja z odpadno embalažo v državi povsem spremenil. Prenehala je 

veljati prejšnja ureditev, zaradi kolapsa sistema so prevzemne družbe (imenovane s strani 

države) prenehale prevzemati odpadno embalažo v prej dogovorjenih količinah. Odpadna 

embalaža se je neprevzeta kopičila v skladiščih pri izvajalcih javnih služb po vsej državi; 

v letu 2019 smo imeli tudi na Bledu skoraj celo leto skladiščene cca. 130 ton neprevzete 

mešane embalaže. Tudi v letu 2020 bodo prevzemne družbe prevzemale zgolj cca. 50% 

zbranih količin embalaže. Za prevzem ostale embalaže mora izvajalec javne službe v 

skladu z javnim naročanjem sam poiskati prevzemnike na trgu, financiranje država ureja 

z interventnim zakonom. 

 

Poleg sprememb pri oddajanju zbrane odpadne embalaže, so se spremenili tudi pogoji 

oddajanja ostalih ločenih frakcij odpadkov. Pri določenih frakcijah, za katere so 

prevzemniki ob prevzemu izvajalcu javne službe plačevali dogovorjeno ceno, se je ta cena 

znižala za 50 – 100% (na primer: cena oddanega železa ali jekla je z 120 eur/tono (januar 

2019) padla na 60 eur/tono (december 2019); cena oddanega papirja je z 40 eur/tono 

(januar 2019) padla na 0 eur/tono (december 2019)). Pri prevzemu nekaterih drugih 

frakcij pa se je razmerje že obrnilo: če smo prej za oddano frakcijo dobili nek prihodek, ali 

pa smo jo lahko oddali brezplačno, moramo sedaj plačati prevzemniku, da frakcije sploh 

prevzame (na primer: oddaja lesa je bila brezplačna, zdaj plačujemo 20-40 eur/tono; 

oddaja ravnega stekla je bila brezplačna, zdaj plačujemo 30 eur/tono, da ga lahko 

oddamo; za oddajo papirja, s katero smo prej zaslužili 40 eur/tono, nekateri prevzemniki 

že zahtevajo cca. 20 eur/tono; prav tako so se zvišale cene oddaje nevarnih odpadkov). 

Prav tako kot pri odpadni embalaži, se tudi pri nekaterih drugih ločenih frakcijah že 

dogaja, da jih, kljub plačilu, prevzemniki ne prevzemajo več (tak primer so nevarni 

odpadki, elektronika, hladilni in zamrzovalni aparati) in moramo zanje sami zagotavljati 

ustrezno dolgotrajno skladiščenje, ter iskati možnosti oddaje proti vedno višjemu plačilu. 

 

V letu 2020 so se razmere pri izvajanju ravnanja z odpadki bistveno spremenile po 

razglasitvi epidemije virusa Covid-19. Dejavnost zbiranja in odvoza se sicer ni ustavila in 

odvoz vseh vrst odpadkov se je nemoteno vršil tudi v času trajanja izrednih razmer. Ker 

pa je večina gospodarstva v občini Bled vezana na turizem in druge storitvene dejavnosti 

in so bili iz tega razloga skoraj vsi gospodarski subjekti zaprti, je to vplivalo tudi na odvoz 

odpadkov. Ta se je izvajal po rednem letnem načrtu odvoza, vendar v zmanjšanem obsegu 

in z manjšimi ekipami delavcev in sredstev. Iz tega razloga je bila v obdobju od 13.3. do 

31.5.2020 večina delavcev, zaposlenih na dejavnosti zbiranja odpadkov, občasno na 

čakanju na delo. Negativne finančne posledice ustavitve turizma smo delno že zajezili z 

interventimi ukrepi, ki jih omogoča protikoronska zakonodaja: uveljavljanje subvencij za 

delavce na začasnem čakanju na delo in olajšav za delavce, ki so delali, subvencije za 

skrajšani delovni čas. Stroške dela smo dodatno znižali še z uvedbo dela od doma, s 

sindikatom pa se pogajamo o začasnem znižanju osnovne plače in določenih dodatkov po 

kolektivni pogodbi za vse zaposlene. Z zmanjšanim obsegom dela smetarskih ekip so se 

poleg stroškov dela že zmanjšali tudi ostali obratovalni stroški. Za znižanje stroškov 
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poslovanja smo takoj uvedli ukrepe: ustavitev vseh nenujnih nabav materiala in storitev 

za redno izvajanje dejavnosti; začasni preklic novih nabav ter rednega in investicijskega 

vzdrževanja opreme, naprav in objektov, razen nujnih; dogovori z dobavitelji o znižanju 

cen storitev in materiala za 15% do konca leta 2020. Znaten prihranek pa prinaša tudi 

padec cene goriva na trgu, saj strošek goriva predstavlja pomemben del materialnih 

stroškov pri odvozu odpadkov. 

 

Kljub vsemu navedenemu, pa izvajalec tudi za leto 2020 ne spreminja nabora ali kvalitete 

storitev, ki jih uporabnikom zagotavlja z javno službo. Načrtujemo izvajanje vseh storitev 

javne službe na način in v obsegu, kot je opredeljeno v sprejetem Programu zbiranja 

komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020, katerega vsebina je dostopna 

tudi na naslednji povezavi: https://www.infrastruktura-bled.si/documents/komunala-

bled/vsebina/Zakonodaja/PROGRAM-zbiranja-KO_Bled_2020.pdf . 

S tem se na področju ravnanja z odpadki zagotavlja nespremenjen visok kvalitetni nivo 

izvajanja storitev, ki smo ga v preteklih letih s skupnim prizadevanjem uvedli lokalna 

skupnost, izvajalec dejavnosti in uporabniki storitev. Ohranjanje visokega standarda 

storitev ravnanja z odpadki se nam zdi pomembno tudi v bodoče, tako z vidika prebivalcev 

naše občine, poslovnih subjektov, ki delujejo v naši občini, kot tudi z vidika turističnega in 

trajnostno opredeljenega razvoja občine. Celovito zasnovan in skrbno izvajan načrt 

ravnanja z odpadki je eden od temeljev za urejenost naravnega in bivalnega okolja, ki je 

na našem območju posebnega pomena; vemo, da je Bled z okolico eden od turistično 

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

Triglavskega narodnega parka, kjer velja najstrožji naravovarstveni režim. 

 

Skladno s programom zbiranja komunalnih odpadkov tako izvajalec javne službe zbiranja 

odpadkov Infrastruktura Bled d.o.o., še naprej zagotavlja prevzem naslednjih komunalnih 

odpadkov: 

 

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

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

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

neprekinjeno na zbirnem centru, 

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

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

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

centru, 

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

zbirnem centru, 

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

baterije)  -  1 x letno v premični zbiralnici ter neprekinjeno na zbirnem centru, 

https://www.infrastruktura-bled.si/documents/komunala-bled/vsebina/Zakonodaja/PROGRAM-zbiranja-KO_Bled_2020.pdf
https://www.infrastruktura-bled.si/documents/komunala-bled/vsebina/Zakonodaja/PROGRAM-zbiranja-KO_Bled_2020.pdf
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- zeleni vrtni odpad (trava, rože, listje, živa meja, obrezano vejevje)  -  3 x letno po 

naročilu na prevzemnih mestih in neprekinjeno na zbirnem centru, 

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

pokvarjeni prehrambeni izdelki, …)  -  po naročilu na prevzemnih mestih (od vrat do 

vrat), ter na ekoloških otokih in neprekinjeno na zbirnem centru. 

 

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

Ministrstvo za okolje in prostor. Kot podatke preteklega obračunskega obdobja smo 

obravnavali zbrane količine in realizirane stroške dejavnosti v letu 2019. Za načrtovanje 

predračunskih količin, stroškov in cen za leto 2020 smo upoštevali podatke o načrtovanih 

količinah in stroških izvajanja storitev iz plana poslovanja za leto 2020. Na sprejetem 

planu poslovanja za leto 2020 smo v mesecu maju, skladno z novimi okoliščinami in 

znanimi dejstvi, izvedli dva rebalansa plana, s katerima smo se skušali čimbolj približati 

dejanskim možnostim poslovanja. Pri izračunu cen izvajanja storitve zbiranja in odvoza 

odpadkov smo tako upoštevali nove načrtovane stroške, ki so za 88.000 eur nižji od 

realiziranih v preteklem letu, ter nove načrtovane zbrane količine odpadkov, ki so za 

1.150 ton manjše od realiziranih v letu 2019. 
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3. ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE O METODOLOGIJI ZA 

OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH 

SLUŽB VARSTVA OKOLJA  

 

 

3.1.  Storitev: Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in 

kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada za preteklo obračunsko obdobje je znašala 2.370.000 kg. 

 

Obračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada v letu 2019 je v Občini Bled znašala 3.331.487 kg. 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada so za preteklo obdobje za območje Občine Bled znašali 384.498 Eur. 

 

Obračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada v letu 2019 v Občini Bled znašajo 439.726 Eur. 

 

 

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

zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, 

razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za preteklo obračunsko obdobje 

 

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

2019 precej višji od pričakovanih. Zbrana količina je kar za 40% presegla načrtovane 

predračunske količine, realizirani stroški pa so bili za 14% višji od načrtovanih. Obračunska cena 

zbiranja in razvrščanja ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ki je izračunana kot razmerje med 

zbranimi količinami in realiziranimi stroški storitev, je bila v letu 2019 v Občini Bled tako za 14% 

nižja od planirane. 

3.1.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 
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Predračunska količina zbranih ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada za leto 2020 znaša 2.665.000 kg. 

 

 

3.1.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih 

odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada v letu 2020 znašajo 407.409 Eur. 

 

 

3.1.6. Izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje in 

izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih 

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

razgradljivih kuhinjskih odpadkov za prihodnje obdobje znaša 0,0055 Eur/kg zbranih odpadkov. 

 

Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in 

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

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obdobje znaša 0,1474 Eur/kg zbranih 

odpadkov. 

 

 

3.2. Storitev:  Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže za preteklo obdobje je znašala 1.050.000 

kg. 

 

Obračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže v letu 2019 v Občini Bled znaša 1.125.672 

kg. 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže za preteklo obdobje so znašali 200.794 

Eur, obračunski stroški za leto 2019 pa so v Občini Bled znašali 229.635 Eur. 
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3.2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže za preteklo obračunsko obdobje 

 

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2019 za 7% višje od načrtovanih 

predračunskih količin, obračunski stroški zbiranja odpadne embalaže pa so bili za 14% višji od 

predračunskih stroškov. Obračunska cena zbiranja odpadne embalaže je bila zato za 8% višja od 

predračunske cene.  

 

 

3.2.4.  Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina ločeno zbrane odpadne embalaže za leto 2020 v Občini Bled znaša 900.500 

kg. 

 

 

3.2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže za leto 2020 znašajo 212.758 Eur. 

 

 

3.2.6. Izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje in 

izračun predračunske cene izvajanja storitev javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje odpadne embalaže za prihodnje 

obračunsko obdobje znaša 0,0084 EUR / kg zbranih odpadkov. 

 

Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja odpadne embalaže za prihodnje 

obračunsko obdobje znaša 0,2278 EUR / kg zbranih odpadkov. 

 

 
 
3.3. Storitev:  Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada v letu 2019 znaša 360.000 kg. 

 

Obračunska količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada v letu 2019 v Občini Bled znaša 346.382 kg. 
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3.3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada za leto 2019 za območje Občine Bled znašajo 111.077 Eur, obračunski stroški pa 127.032 

Eur. 

 

 

 

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

zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

za preteklo obračunsko obdobje 

 

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2019 za 4% nižje od načrtovanih 

predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 14% višji od predračunskih stroškov 

storitve. Tako je obračunska cena storitve, ki predstavlja primerjavo stroškov na zbrano količino 

odpadkov, v letu 2019 za 20% višja od predračunske cene ločenega zbiranja biološko razgradljivih 

odpadkov. 

 

 

3.3.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina ločeno zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada v letu 2020 znaša 329.000 kg. 

 

 

3.3.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada za leto 2020 znašajo 117.696 Eur. 

 

 

3.3.6. Izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje in 

izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje znaša 0,0128 Eur/kg 

zbranih odpadkov. 

 

Predračunska cena izvajanja storitev ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada za prihodnje obračunsko obdobje znaša 0,3450 Eur/kg 

zbranih odpadkov. 
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3.4. Storitev:  Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 2019 je za območje Občine 

Bled znašala 1.180.000 kg, obračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov v letu 

2019 pa znaša 1.238.320 kg. 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za leto 2019 so znašali 158.072 Eur, 

obračunski stroški za leto 2019 pa so v Občini Bled znašali 180.776 Eur. 

 

 

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

zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje 

 

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2019 za 5% višje od načrtovanih 

predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 14% višji od predračunskih stroškov 

storitve. Tako je bila obračunska cena storitve v letu 2019 za dobrih 10% višja od predračunske 

cene zbiranja mešanih komunalnih odpadkov. 

 

 

3.4.4. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov je za leto 2020 načrtovana v 

obsegu 990.000 kg. 

 

 

3.4.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za leto 2020 znašajo 167.491 Eur. 

 

 

3.4.6. Izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje in 

izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska cena javne infrastrukture za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za 

prihodnje obračunsko obdobje znaša 0,0060 Eur /kg zbranih odpadkov. 
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Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje 

obračunsko obdobje znaša 0,1631 Eur /kg zbranih odpadkov. 

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

odpadkov 

 

 

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

primerljivih območjih 

 

Ministrstvo, pristojno za okolje, je po Uredbi dolžno objaviti povprečne cene storitev 

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

posamezni izvajalci javnih služb. Ministrstvo je podatke nazadnje objavilo leta 2015 iz podatkov 

izvajalcev javnih služb za leto 2014. Pri zbiranju komunalnih odpadkov je ministrstvo za 

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

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

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

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

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

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

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

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

zbranih odpadkov, na realizirane stroške zbiranja ter na izračunano ceno. Zbornica komunalnega 

gospodarstva je večkrat opozorila na metodološko in podatkovno neustreznost te primerjalne 

analize, zaradi česar neposredna primerjava podatkov izvajalca z njegovim tako imenovanim 

'primerljivim območjem' ni ustrezna.  

 

Občina Bled je bila v tej analizi sicer uvrščena v razred s številom prebivalcev od 3501 do 15000 

in v podrazred povprečne gostote prebivalcev v občini nad 5 do 10 prebivalcev na ha. V tej skupini 

so združeni podatki za 62 slovenski občin, ki se med seboj močno razlikujejo tako po poselitvenih 

značilnostih kot po standardih in kvaliteti ravnanja z odpadki. 

 

Za leto 2014 so bile povprečne cene, ki so jih poročali izvajalci GJS, naslednje: 

 

Zbiranje komunalnih odpadkov 

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

cena 
Potrjena cena Obračunska 

cena 
Potrjena cena 

 
Povprečna cena na 
primerjanem območju 

0,0084 
 

0,0075 0,1302 0,1265 

Občina Bled (2019) 0,0074 0,0074 0,1542 0,1542 
 

Zbiranje bioloških odpadkov 

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

cena 
Potrjena cena Obračunska 

cena 
Potrjena cena 

 
Povprečna cena na 
primerjanem območju 

0,0139 0,0026 0,1204 0,1065 
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Občina Bled (2019) 0,0141 0,0141 0,2945 0,2945 
 

 

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

oblikuje cena 

 

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja s povprečjem panoge javne službe zbiranje in 

odvoz nenevarnih odpadkov (za leto 2018 – zadnji dostopni kazalniki na dan priprave gradiva) 

Kazalnik 
Povprečje panoge   

E 38.110 
Izvajalec GJS 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,20 0,82 
Gospodarnost poslovanja 1,02 1,01 
Povprečna mesečna plača (v EUR) 1.608 1.732 

 

 

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

službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

V preteklem obračunskem obdobju (2019) so bila za izvajanje javne službe zbiranja in prevoza 

odpadkov v Občini Bled uporabljena osnovna sredstva v skupni vrednosti 319.746,55 Eur 

(povprečna sedanja vrednost) oziroma 1.223.645,44 Eur (povprečna nabavna vrednost 

uporabljenih sredstev). V prihodnjem obračunskem obdobju načrtujemo osnovna sredstva za 

izvajanje dejavnosti v enakem obsegu.  

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

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

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

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

splošnih stroškov, na izvajanje dejavnosti javne službe na območju Občine Bled pa 26,3% splošnih 

stroškov. 

 

 

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

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Na dejavnosti javne službe zbiranje in prevoz odpadkov ni bilo realiziranih prihodkov od 

opravljanja posebnih storitev, prav tako jih ne načrtujemo za prihodnje obdobje. 

 

 

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

obračunsko obdobje 

 

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

skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati petih odstotkov vrednosti poslovno 
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potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje javne službe. Najvišji dovoljeni donos na vložena 

osnovna sredstva izvajalca, ki se lahko vračuna v ceno storitev javne službe znaša 15.987,33 Eur. 

V kalkulacijo stroškov za izračun predračunske lastne cene storitev javne službe za leto 2020, 

donosa na sredstva izvajalca nismo vračunali. 

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

prihodnje obračunsko obdobje 

 

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

odpadkov zaposlenih 20 delavcev, za prihodnje obračunsko obdobje je načrtovano enako število 

zaposlenih za izvajanje storitev javne službe. Od skupnega števila opravljenih delovnih ur 

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

73,6%. 

 

 

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

prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 

Najemnina za javno infrastrukturo za potrebe izvajanja GJS v Občini Bled je znašala 28.365 Eur. 

Višina najemnine se v celoti (100%) prenese na uporabnike javne infrastrukture.  

 

 

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

in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 

posebnih storitev 

 

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

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

  

 

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

občinah 

 

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

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

prihodkov je neposrednih, to pomeni, da so po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnosti 

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

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

dejavnosti razvrščajo skladno s sodili, izdelanimi glede na število porabljenih delovnih ur za 

izvajanje posamezne storitve v posamezni občini. 

 

 

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

komunalnih odpadkov« 

 

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

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

Izhodišča za oblikovanje cen in kalkulativne elemente cene storitev javne službe predpisuje 
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Uredba v 8. členu. Na podlagi stroškov, ki predstavljajo kalkulativne elemente cene so, skladno s 

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

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

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

javne infrastrukture in cene opravljanja storitev javne službe. 

 

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

- stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture, 

- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

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

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

- finančna jamstva, 

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

gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. 

 

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

- neposredne stroške materiala in storitev, 

- neposredne stroške dela, 

- druge neposredne stroške, 

- splošne proizvajalne stroške,  

- splošne nabavno-prodajne stroške, 

- splošne upravne stroške, 

- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

- neposredne stroške prodaje, 

- druge poslovne odhodke, 

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

 

Stroški, nastali pri izvajanju posameznih storitev javne službe zbiranja odpadkov v Občini Bled, 

so prikazani v spodnji Tabeli št. 1. Tabela prikazuje vse predpisane kalkulativne elemente in ima 

obliko, ki jo za izvajanje primerjalne analize cen uporabljata Zbornica komunalnega gospodarstva 

pri GZS in Inštitut za javne službe. 
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Kalkulativni elementi predračunske cene storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za leto 2020 v Občini Bled   

Zap. št. Postavka 

  

Ločene 

frakcije 

Ločeno 

zbrana 

odpadna 

embalaža 

Mešani 

komunalni 

odpadki 

Skupaj 

zbiranje 

brez 

bioloških 

odpadkov 

Biološko 

razgradljivi 

odpadki 

Skupno 

zbiranje 

komunalnih 

odpadkov 

v EUR 

I. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 14.535 7.591 5.976 28.101 4.199 32.300 

1. Stroški amortizacije ali najema OS in naprav, ki so javna infrastr. 14.400 7.520 5.920 27.840 4.160 32.000 

2. Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 0 0 0 0 0 0 

3. Stroški odškodnin za infrastrukturo 135 71 56 261 39 300 

4.  Odhodki financiranja (obresti in drugi stroški) povezani z dolžniškim 

financiranjem gradnje ali obnove javne infrastrukture  
0 0 0 0 0 0 

II. STROŠKI STORITVE 394.644 206.092 162.243 762.978 114.008 876.987 

1. Neposredni proizvajalni stroški 340.020 177.566 139.786 657.372 98.228 755.600 

1.1. Neposredni stroški materiala 38.700 20.210 15.910 74.820 11.180 86.000 

1.1.1. Stroški električne energije 1.350 705 555 2.610 390 3.000 

1.1.2. Stroški pogonskega goriva 25.650 13.395 10.545 49.590 7.410 57.000 

1.1.3. Drugi stroški materiala 11.700 6.110 4.810 22.620 3.380 26.000 

1.2. Neposredni stroški storitev 72.000 37.600 29.600 139.200 20.800 160.000 

1.2.1. Stroški intelektualnih in osebnih storitev 2.700 1.410 1.110 5.220 780 6.000 

1.2.2. Stroški najema delovne sile 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. Stroški prevoznih storitev 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. Stroški vzdrževanja 22.500 11.750 9.250 43.500 6.500 50.000 

1.2.5. Stroški drugih storitev 46.800 24.440 19.240 90.480 13.520 104.000 
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1.3. Neposredni stroški dela 177.570 92.731 73.001 343.302 51.298 394.600 

1.4. Drugi neposredni stroški 51.750 27.025 21.275 100.050 14.950 115.000 

1.4.1. Neposredni stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 45.000 23.500 18.500 87.000 13.000 100.000 

1.4.2. Prevrednotovalni poslovni odhodki 2.700 1.410 1.110 5.220 780 6.000 

1.4.3. Drugi neposredni stroški 4.050 2.115 1.665 7.830 1.170 9.000 

2. Posredni proizvajalni stroški 17.250 9.008 7.092 33.350 4.983 38.333 

2.1. Posredni stroški materiala 523 273 215 1.012 151 1.163 

2.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 482 252 198 932 139 1.071 

2.3. Posredni stroški storitev 3.084 1.611 1.268 5.963 891 6.854 

2.4. Posredni stroški dela 12.737 6.652 5.236 24.625 3.680 28.305 

2.5. Drugi posredni proizvajalni stroški  423 221 174 818 122 940 

3. Splošni nabavno-prodajni stroški 5.606 2.928 2.305 10.838 1.620 12.458 

3.1. Stroški materiala 133 70 55 257 38 296 

3.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 88 46 36 170 25 195 

3.3. Stroški storitev 953 498 392 1.843 275 2.118 

3.4. Stroški dela 4.403 2.300 1.810 8.513 1.272 9.786 

3.5. Drugi splošni nabavno-prodajni stroški  28 15 12 55 8 63 

4. Splošni upravni stroški 31.768 16.590 13.060 61.418 9.177 70.595 

4.1. Stroški materiala 754 394 310 1.459 218 1.677 

4.2. Stroški amortizacije poslovno potrebnih sredstev 497 260 204 961 144 1.105 

4.3. Stroški storitev 5.402 2.821 2.221 10.444 1.561 12.005 

4.4. Stroški dela 24.953 13.031 10.259 48.243 7.209 55.451 

4.5. Drugi splošno upravni stroški  161 84 66 311 47 358 

5. Obresti zaradi financiranja opravljanja javne službe 0 0 0 0 0 0 

6. Neposredni stroški prodaje 0 0 0 0 0 0 

7. Drugi poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 

8. Prenos stroškov internih storitev med dejavnostmi 0 0 0 0 0 0 

9. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva 0 0 0 0 0 0 

III. SKUPNI STROŠKI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 409.179 213.682 168.218 791.079 118.207 909.287 
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PORAČUN:  Rezultat poslovanja dejavnosti v letu 2019 (dobiček) 1.769 924 727 3.421 511 3.932 

II.A Stroški storitev javne službe, zmanjšani za dobiček 2019 392.874 205.168 161.515 759.557 113.497 873.054 

III.A Skupni stroški zbiranja odpadkov, zmanjšani za dobiček 2019 407.409 212.758 167.491 787.658 117.696 905.354 

  

Izračun predračunske lastne cene storitve zbiranja odpadkov za leto 2020 v Občini Bled: 

    
            

  

IV. 
PREDRAČUNSKA CENA STORITVE ZBIRANJA KOMUNALNIH 

ODPADKOV 

Ločene 

frakcije 

Odpadna 

embalaža 
MKO 

Skupaj 

brez biol. 

odpadkov 

Biološko 

razgradljivi 

odpadki 

SKUPAJ 

1. Predračunska količina zbranih komunalnih odpadkov [kg]     2.665.000 900.500 990.000 4.555.500 329.000 4.884.500 

2. 
Predračunska lastna cena javne infrastrukture [€/kg]                   (IV.2. = 

I. / IV.1.) 
0,0055 0,0084 0,0060 0,0062 0,0128 0,0066 

3. Prihodki posebnih storitev [€] 0 0 0 0 0 0 

4. Zmanjšani stroški javne infrastrukture [€] (IV.4. = I. - IV.3.) 14.535 7.591 5.976 28.101 4.199 32.300 

5. 
Zmanjšana predračunska lastna cena javne infrastrukture [€/kg]            

(IV.5. = IV.4. / IV.1.) 
0,0055 0,0084 0,0060 0,0062 0,0128 0,0066 

6. 
Predračunska lastna cena opravljanja storitev [€/kg] z upoštevanim 

poračunom rezultata dejavnosti 2019             (IV.6. = II.A / IV.I.) 
0,1474 0,2278 0,1631 0,1667 0,3450 0,1787 

7. Prihodki posebnih storitev [€]       0   0 

8. Zmanjšani stroški opravljanja storitev [€]  ( IV.8.= I.A. ˗ IV.7.) 392.874 205.168 161.515 759.557 113.497 873.054 

9. 
Zmanjšana predračunska cena opravljanja storitev [€/kg]                                                                              

(IV.9. = IV.8. / IV.1.) 
0,1474 0,2278 0,1631 0,1667 0,3450 0,1787 
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Skladno z 22. členom Uredbe so ločeno oblikovane predračunske cene za posamezne storitve 

javne službe 'Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov' naslednje: 

1. Storitev 1: Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 

cena storitev v € / kg  

cena javne infrastrukture 0,0055 

cena izvajanja storitev 0,1474 

  
2. Storitev 2: Ločeno zbiranje odpadne embalaže  

cena storitev v € / kg  

cena javne infrastrukture 0,0084 

cena izvajanja storitev 0,2278 

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

cena storitev v € / kg  

cena javne infrastrukture 0,0128 

cena izvajanja storitev 0,3450 

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

cena javne infrastrukture 0,0060 

cena izvajanja storitev 0,1631 
 

 

Načrtovane predračunske cene za leto 2020: 

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

cena javne infrastrukture 0,0062 

cena izvajanja storitev 0,1667 
 

 
2. Storitev 3  
cena storitev v € / kg  

cena javne infrastrukture 0,0128 

cena izvajanja storitev 0,3450 
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PRILOGA: 

 

1. PORAZDELITEV KOLIČINE OPRAVLJENIH STORITEV MED UPORABNIKE IN PREDLAGANI 

CENIK STORITEV GJS ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

Pretvorba predlaganih cen iz EUR/kg v EUR/m3 

Načrtovana zbrana količina odpadkov v kg / fakturirana realizacija v m3  = Faktor pretvorbe 

4.555.500 kg / 16.500 m3 = 276,1 kg / m3 

 

Način obračunavanja uporabnikom 

Uporabnikom se storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zaračunava v skladu s 

Sklepom o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 

 

Primerjava veljavnih in predlaganih cen ter preračun predlaganih cen 

 

 Veljavne cene Predlagane cene 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg EUR / kg EUR / m3 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

 

    

a. Javna infrastruktura 0,0074 0,0062 1,7118 

b. Izvajanje storitev 0,1542 0,1667 46,0259 

 

 

Pojasnilo: primerjava mesečnega stroška storitve za povprečno gospodinjstvo s 120 litrskim 

zabojnikom 

 

Primerjava veljavna cena predlagana cena 
mesečni strošek v povprečnem gospodinjstvu za 120 
litrski zabojnik, brez DDV 

8,9826 Eur 12,4023 Eur 

Podražitev za gospodinjstva, brez DDV  3,4197 Eur 
Podražitev za gospodinjstva, z DDV  3,7446 Eur 

 

 

 

 

2. PORAZDELITEV KOLIČINE OPRAVLJENIH STORITEV MED UPORABNIKE IN PREDLAGANI 

CENIK STORITEV GJS ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN 

ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 

 

Pretvorba predlaganih cen iz EUR/kg v EUR/m3 

Načrtovana zbrana količina odpadkov v kg / fakturirana realizacija v m3  = Faktor pretvorbe 

329.000 kg / 5.000 m3 = 65,8 kg / m3 

 

Način obračunavanja uporabnikom 

Uporabnikom se storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov zaračunava v 

skladu s Sklepom o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled. 
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Primerjava veljavnih in predlaganih cen ter preračun predlaganih cen 

 

 Veljavne cene Predlagane cene 

JAVNA SLUŽBA EUR / kg EUR / kg EUR / m3 

2. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

 

    

a. Javna infrastruktura 0,0141 0,0128 0,8422 

b. Izvajanje storitev 0,2945 0,3450 22,7010 

 

 

Pojasnilo: primerjava mesečnega stroška storitve za gospodinjstvo s 120 litrskim 

zabojnikom za biološke odpadke 

 

Primerjava veljavna cena predlagana cena 
povprečen mesečni strošek za gospodinjstvo, ki 
uporablja zabojnik za biološke odpadke, brez DDV 

11,5414 Eur 12,2330 Eur 

Podražitev za gospodinjstva, brez DDV  0,6919 Eur 
Podražitev za gospodinjstva, z DDV  0,7573 Eur 

 

 

 

PREDLAGANI CENIK IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA 

KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI BLED 

   

   
JAVNA SLUŽBA EUR / kg EUR / m3 

   

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  ODPADKOV     

a. Javna infrastruktura 0,0062 1,7118 

b. Izvajanje storitev 0,1667 46,0259 

   

2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH 
ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA 

  

a. Javna infrastruktura 0,0128 0,8422 

b. Izvajanje storitev 0,3450 22,7010 

 

 

 

 

Pripravila:  

Irena Gogala, vodja FRS      Infrastruktura Bled d.o.o. 

  direktor 

   mag. Janez Resman 
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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 
78/2019), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled  (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta 
Občine Bled - UPB1(Uradni list RS, št. 67/09, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17), 
je Občinski svet Občine Bled na svoji 8. redni seji dne 23.6.2020 sprejel 
 
 
 

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

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH  ODPADKOV   

a. Javna infrastruktura 0,0062 

b. Izvajanje storitev 0,1667 

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

a. Javna infrastruktura 0,00000 

b. Izvajanje storitev 0,16029 

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI 
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

 

a. Javna infrastruktura 0,00000 

b. Izvajanje storitev 0,13694 

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

 Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki 

Višina tarifnih 
postavk (EUR/m3) 

 Oznaka 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – javna infrastruktura 

1,7118 cena (1a) 

2. Zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje storitev 

46,0259 cena (1b) 

3. Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov – javna infrastruktura 

0,0000 
cena (2) 

4. Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov – izvajanje storitev 

14,2300 

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

0,0000 

cena (3) 
6. Odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov – 
izvajanje storitev 

4,2549 
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V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter 
najem zabojnikov.  
(2) V primeru, da se odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvrši dodatno izven rednega odvoza 
(izven rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – t.j. odvoz na podlagi enkratnega 
naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih sezonskih potreb, individualni pogodbeni odvozi), se za 
obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena 
pomnožena s faktorjem 1,5. V primeru odvoza ostalih vrst odpadkov (embalaža, kosovni, zeleni,…) 
izven rednega koledarja odvozov, se uporabniku tak odvoz ostalih vrst odpadkov zaračuna 
skladno z veljavnim cenikom ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki. 
 
 
(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, 
mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4447 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,9576 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8895 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,9151 EUR 
Volumen zabojnika = 360 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,3341 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 35,8728 EUR 
Volumen zabojnika = 770 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,8537 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 76,7275 EUR 
Volumen zabojnika = 1100 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 4,0767 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 109,6107 EUR 
 
V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.  
 
(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni 
uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz 
potrjenih cen. 
 

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

upošteva najmanjše potrebne velikosti zabojnika za gospodinjstva vključena v redni odvoz, 

določene glede na število oseb iz tehničnega pravilnika (merila za določanje izhodiščnega 

volumna opreme za odpadke v gospodinjstvih),  pri izračunu oddane količine pa se upošteva 

največje število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.  

V primeru, da gospodinjstvo razpolaga z manjšo velikostjo zabojnika, kot je predpisan s potrebno 

minimalno velikostjo zabojnika, določene glede na število oseb iz tehničnega pravilnika, se pri 

obračunu upošteva najmanjša potrebna velikost zabojnika iz tehničnega pravilnika  in ne velikost 

zabojnika.  

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

zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva najmanjše potrebne velikosti zabojnika za 

dejavnost iz tehničnega pravilnika, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje število 

možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.  

V primeru, da povzročitelj iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti razpolaga z manjšo velikostjo 

zabojnika, kot je predpisana s potrebno minimalno velikostjo zabojnika, se pri obračunu upošteva 

najmanjša potrebna velikost zabojnika iz tehničnega pravilnika in ne velikost zabojnika.  

F) Za sobodajalca – fizično osebo - se osnova za obračun mesečnega stroška zbiranja 
odpadkov določi na osnovi povzročene količine odpadkov s strani gostov – 0,005 
m3/nočitev. 
 
Mesečni strošek za sobodajalca – fizično osebo se obračuna na način:   
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1. Zbiranje odpadkov – sobodajalec – fizična oseba = 0,005 m3 x ((cena (1a)+cena (1b)) x št. 
N 

 
št. N – število nočitev 
 
Mesečni stroški ravnanja s komunalnimi odpadki za sobodajalca - fizično osebo se zaračunavajo 
trenutnim uporabnikom na naslovu izvajanja dejavnosti na podlagi akontativnih količin, razen če 
uporabnik zahteva drugače in zagotovi potrebne podatke. Enkrat letno se izvede poračun količin.  
 
Pri manjšem številu opravljenih storitev se obračun lahko izvede tudi enkrat letno.  
 
 

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

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

JAVNA SLUŽBA EUR / kg 

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA 
VRTNEGA ODPADA 

 

a. Javna infrastruktura 0,0128 

b. Izvajanje storitev 0,3450 

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

Višina tarifnih 
postavk (EUR/m3) 

Oznaka 

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

0,8422 cena (bio1a) 

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

22,7010 cena (bio1b) 

 
V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko 
predpisani davki. 
 
(2) V primeru, da se odvoz biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada izvrši 
dodatno izven rednega odvoza (izven rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – 
t.j. odvoz na podlagi enkratnega naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih sezonskih potreb, 
individualni pogodbeni odvozi), se za obračun storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada uporablja veljavna cena, pomnožena s faktorjem 1,5.  
 
(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive 
kuhinjske odpadke, plačujejo: 
Volumen zabojnika = 120 l  
  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4376 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,7954 EUR 
Volumen zabojnika = 240 l 
 znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8752 EUR 
 znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 23,5909 EUR 
 
Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru rednega 
odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med gospodinjstvi 
se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na število 
gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik. 
 

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

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2019). 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uveljavlja pa se 
od 1.7.2020 dalje. 
 
 


