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1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA OSNOVA IZDELAVE ELABORATA
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009,
48/2012 in 57/2012) so obvezne občinske gospodarske javne službe s področja
ravnanja z odpadki naslednje:
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
• cene javne infrastrukture in
• cene opravljanja storitev.
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za
posamezno javno službo in storitve znotraj posamezne javne službe:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov
in zelenega vrtnega odpada,
• ločeno zbrane odpadne embalaže,
• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
• mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012)
(v nadaljevanju: Uredba), ki je postala veljavna s dnem 1.1.2013, ceno storitve
posamezne javne službe varstva okolja za območje občine predlaga izvajalec
posamezne javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev
posamezne javne službe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev.
5. člen Uredbe navaja, da lahko pri oblikovanju cene v postopku izbire
izvajalca ceno predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še
ni izbran. V tem primeru elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na
prihodnje obdobje.
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Ker občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah
in Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: občine ali koncendenti) preko
javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta
Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak (v nadaljevanju: koncesija
javne službe ali javni razpis) (Ur.l.RS.št. 24/2016 z dne 1.4.2016) šele izbirajo
izvajalca gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, podjetji Saubermacher Slovenija d.o.o. in
CEROP d.o.o. pa v predmetnem javnem razpisu nastopata kot skupni ponudnik, pri
čemer je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. nosilec ponudbe, podjetje CEROP
d.o.o. pa so-ponudnik, predloženi elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na
prihodnje obdobje na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
omenjenega javnega razpisa, odgovorov na vprašanja v postopku javnega razpisa ter
informacij in podatkov pridobljenih v postopku konkurenčnega dialoga.
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Sveta Trojica v Slovenskih goricah so v javnem razpisu določile, da vseh šest občin
predstavlja skupno območje z enotnim standardom ravnanja z odpadki in
enotno ceno.
Na podlagi navedenega je za vseh šest občin pripravljen enoten elaborat.
Izvajalec javne službe pripravi ceno, kot predračunsko ceno, na podlagi
načrtovane količine opravljenih storitev (v kg) in načrtovanih stroškov izvajanja javne
službe (v EUR).
Predračunska cena storitev je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov
in količin z območja občin, ki razpisujejo koncesijo.
Pristojni občinski organ na podlagi elaborata določi potrjeno ceno (v EUR/kg) in
morebitno subvencijo, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga
objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
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2. ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA TER OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE
SLUŽBE
2.1.

Zavezanec za izdelavo elaborata

Zavezanec za izdelavo elaborata za javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je
izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki ali
ponudnik storitve v postopku izbire izvajalca javne službe.
Ker podjetji Saubermacher Slovenija d.o.o. in CEROP d.o.o. nastopata skupaj kot
ponudnika na javnem razpisu za podelitev koncesije javne službe, sta tudi zavezanca
za pripravo elaborata.
Podatki o zavezancu za izdelavo elaborata:
Vodilni ponudnik:
naziv:
naslov:
matična številka:
davčna številka:
zakoniti zastopniki:

So-ponudnik:
naziv:
naslov:
matična številka:
davčna številka:
zakoniti zastopnik:

2.2.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
5432391000
SI 75433737
Rudolf Horvat in Thomas Reischl, direktorja in Robert
Čajić, prokurist

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. (kratko: CEROP d.o.o.)
Vaneča 81b, 9201 Puconci
3356655000
SI 67396704
Franc Cipot, direktor

Območje izvajanja javne službe

Območje izvajanja javne službe obsega celotno območje občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
Goricah, z naslednjimi podatki:
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Tabela 1: Podatki o območju izvajanja javnih služb
Občina

Velikost
2

(km )

Št.
Št.
prebivalcev1 gospodinjstev2

Št. naselij

Benedikt

24,1

2.491

829

13

Cerkvenjak

24,5

2.044

749

15

Lenart

62,1

8.275

2.862

22

Sveta Ana

37,2

2.319

760

12

Sveta Trojica v Slov.
goricah

25,9

2.054

724

8

Sveti Jurij v Slov. goricah

30,7

2.076

701

8

204,5

19.259

6.625

78

SKUPAJ

Slika 1: Območje izvajanja javnih služb

1

2

Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 1.1.2016)
Vir podatkov: Statistični urad RS (podatki na dan: 1.1.2015)
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3. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN JAVNE SLUŽBE
Predlagane cene so oblikovane na podlagi podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije javnega razpisa za Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne

gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak,
Povabila na konkurenčni dialog št. 354-91/2015 z dne 6.9.2016 in 16.9.2016,
odgovorov na vprašanja v postopku javnega razpisa, Razpisne dokumentacije za
pripravo končne ponudbe št. 354-91/2015 z dne 6.3.2017, odgovorov na vprašanja
pri pripravi končne ponudbe ter določil 5., 22. in 23. člena Uredbe.
4. STANDARD ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA
PRIHODNJE OBDOBJE
Zbiranje komunalnih odpadkov se bo izvajalo na naslednjih lokacijah:
• prevzemno mesto (pri povzročiteljih odpadkov)
• lokacije zbiranje s premično zbiralnico nevarnih frakcij
• zbirni center podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Spodnji Porčič 4a
Tabela 2: Standard zbiranja odpadkov na območju za prihodnje obračunsko obdobje
1. Prevzemna mesta
mešani komunalni odpadki (20 03 01)
mešana embalaža
(15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39)
papirna in kartonska embalaža (15 01 01)
papir in karton (20 01 01, 19 12 01)
steklena embalaža (15 01 07, 20 01 02)
kosovni odpadki (20 03 07)
biološko razgradljivi odpadki (20 02 01, 20 01 08)
2. Premična zbiralnica nevarnih frakcij
-

motorna olja (13 02 05*)
onesnažena embalaža (15 01 10*)
oljni filtri (16 01 07*)
plini v tlačnih posodah (16 05 04*)
topila (20 01 13*)
kisline (20 01 14*)
alkalije (20 01 15*)
fotokemikalije (20 01 17*)
pesticidi (20 01 19*)
fluorescentne cevi (20 01 21*)
oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23*)
olje in maščobe (20 01 26*)

Število prevzemov na leto
13x
13x
13x
6x
Akcija 1x
32x
Število prevzemov na leto

Akcija 1x
8

-

premazi, črnila, lepila in smole (20 01 27*)
čistila, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29*)
citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31*)
baterije in akumulatorji (20 01 33*)
elektronska opr., ki vsebuje nevarne snovi (20 01 35*)
les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37*)

4. Zbirni center: Spodnji Porčič 4a, Lenart
(lokacija centra za ravnanje z odpadki podjetja
Saubermacher Slovenija d.o.o.)
Ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov
(xx xx xx, xx xx xx*)

Obratovalni čas
pon-pet 8:00-15:00
(enkrat na teden do 17:00)
sob 8:00-12:00

5. ELEMENTI ELABORATA V SKLADU Z 9. ČLENOM UREDBE
5.1.

Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

5. člen Uredbe navaja, da pri oblikovanju cene v postopku izbire izvajalca lahko ceno
predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran. V tem primeru
elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje. Elaborat te točke
in nadaljnjih točk, ki se nanašajo na preteklo obdobje, zato ne vsebuje.
5.2.

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za
preteklo obračunsko obdobje

V skladu s 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne
vsebuje.
5.3.

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene
storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

V skladu s 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo obdobje, ne
vsebuje.
5.4.

Primerjava obračunskih cen javne službe z obračunskimi cenami storitev
javne službe na primerljivih območjih

V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo
obdobje, ne vsebuje.
5.5.

Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne
službe na primerljivih območjih
9

V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo
obdobje, ne vsebuje.
5.6.

Primerjava obračunske
primerljivimi območji

cene

javne

infrastrukture

javne

službe

s

V skladu z 9. in 5. členom Uredbe elaborat te točke, ki se nanaša na preteklo
obdobje, ne vsebuje.
5.7.

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

Tabela 3: Opredelitev kazalnikov, ki se v skladu z Uredbo upoštevajo pri primerjavi
Kazalnik

Formula za izračun

Pospešena pokritost
kratkoročnih
obveznosti

Gospodarnost
poslovanja

Povprečna mesečna
plača na zaposlenca

=

=

Kratkoročna sredstva − Zaloge
Kratkoročne obveznosti

Prihodki iz poslovanja
Odhodki iz poslovanja

=

š ! "#$č%
Š. (%)%*%+ ")#+$,-$
Povprečno št. zaposlencev

Opis
Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva
financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je
vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg
zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi
likvidnejša sredstva.
Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi
prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja.
Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je
poslovanje, seveda pod pogojem, izkazanega
čistega dobička. V primeru negativnega rezultata
iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1.
Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno
plačo zaposlenca.

Vir: AJPES.

Primerjalni kazalniki za povprečje primerljivih panog so v skladu z Uredbo vzeti iz
podatkov, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES). Za potrebe primerjave se na podlagi 9. člena Uredbe za povprečje
panoge javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov šteje dejavnost 38.11
»Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov«, za dejavnosti obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov šteje dejavnost 38.21 »Ravnanje z nenevarnimi odpadki«. Najnovejši
zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo za poslovno leto 2015.
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Tabela 4: Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne službe in primerjalno panogo za leto
20153

Kazalnik
Pospešena
pokritost
kratkoročnih
obveznosti
Gospodarnost
poslovanja
Povprečna plača
na zaposlenca
5.8.

38.11: Zbiranje
38.21: Ravnanje
in odvoz
z nenevarnimi
nenevarnih
odpadki
odpadkov

Saubermacher
Slovenija
d.o.o.

CEROP d.o.o.

1,24

2,99

1,51

1,81

1,05

0,99

1,03

1,02

1.596,00 EUR

1.358,42 EUR

1.490,00 EUR

1.377,00 EUR

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe je s strani ponudnika
načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju, na podlagi
podatkov, pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije javnega razpisa:
Tabela 5: Predračunske količine opravljenih storitev za prihodnje obdobje
Vrsta odpadka

Količina (kg)

mešani komunalni odpadki (20 03 01)

1.360.000

mešana embalaža
(15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 20 01 39)
papirna in kartonska embalaža (15 01 01)
papir in karton (20 01 01, 19 12 01)
steklena embalaža (15 01 07, 20 01 02)
kosovni odpadki (20 03 07)
nevarni odpadki (zbrani s premično zbiralnico v akciji
nevarnih odpadkov) (xx xx xx*)
ločene frakcije nevarnih in nenevarnih odpadkov zbrane v
zbirnem centru
(xx xx xx, xx xx xx*)
SKUPAJ
biološko razgradljivi odpadki (20 02 01, 20 01 08)

500.000
390.000
350.000
10.000
170.000

3.540.000
850.000

SKUPAJ

3

760.000

4.390.000

Vir: Podatki AJPES
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obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
(20 03 01 in 20 03 07)
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (*30% v obdelavo sprejetih količin
odpadkov)

5.9.

Predračunski stroški
obračunsko obdobje

izvajanja

storitev

1.710.000
513.000

javne

službe

za

prihodnje

Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane
količine opravljenih storitev (izraženo v kg) in načrtovanih stroškov ter prihodkov
izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, izraženo v EUR:
Tabela 6: Predračunski stroški za opravljanje storitev v prihodnjem obračunskem obdobju
Vrsta odpadka

Stroški (EUR)

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

809.602,19

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
(20 03 01 in 20 03 07)
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (*30% v obdelavo sprejetih količin
odpadkov)
SKUPAJ

49.085,36
157.320,00
76.452,39
1.092.459,94

5.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje storitev bomo uporabljali naslednja osnovna sredstva:
• vozila za prevzemanje in prevoz posameznih vrst odpadkov od mest
prevzemanja do mest predelave in/ali končnega odstranjevanja,
• oprema za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (posode, zabojniki,
kontejnerji, vrečke,..)
• oprema za sprejem in tehtanje odpadkov
• oprema in objekti za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in biološko
razgradljivih odpadkov
• oprema in objekti odlaganje ostanka predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
• računalniška oprema in
• ostala potrebna osnovna sredstva in objekti za izvajanje javnih služb
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5.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Splošni stroški in prihodki se na tržno dejavnost in javno službo delijo po Pravilniku o
zagotavljanju ločenega računovodskega spremljanja javnega in tržnega dela
dejavnosti.
5.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo ali prodaja stranskih proizvodov, ki
nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe.
Posebnih storitev na podlagi določil 11. člena Uredbe ne bomo opravljali.
5.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v prihodnjem obračunskem
obdobju bo predvideno znašal 10.530,04 EUR.
5.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

Predvideno število zaposlenih za izvajanje javnih služb v prihodnjem obračunskem
obdobju na območju je 32 (vozniki, delavci, skupne službe).
5.15. Višina najemnine za javno infrastrukturo in njen delež, ki se prenese na
uporabnike javne infrastrukture

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in
lastno infrastrukturo. Najemnine, ki bi se prenesle na uporabnike, tako niso
predvidene.
5.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju
javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena
za izvajanje posebnih storitev

Izvajalec bo za izvajanje storitev javne službe uporabljal lastna osnovna sredstva in
lastno infrastrukturo. Izvajalec na območju občine ne bo izvajal posebnih storitev.
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5.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje
obračunsko obdobje

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena
iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Predračunska cena javne infrastrukture vključuje stroške povezane z javno
infrastrukturo. To so predvsem stroški:
• najema javne infrastrukture,
• zavarovanja javne infrastrukture,
• stroški odškodnin za javno infrastrukturo,
• finančnega jamstva za javno infrastrukturo in
• financiranja gradnje ali obnove javne infrastrukture.
V prihodnjem
infrastrukture.

obračunskem

obdobju

izvajalec

ne

načrtuje

stroškov

javne

Predračunska cena izvajanja storitev je cena izračunana na podlagi načrtovane
količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v
prihodnjem obračunskem obdobju in je oblikovana na kg opravljene storitve.
V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki so vključeni le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev
javne službe. Predračunska cena opravljanja storitev javne službe je prikazana v
spodnji tabeli.
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Tabela 7: Predračunska cena izvajanja storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov obdelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v prihodnjem obdobju
Količina odpadkov (kg)

3.540.000
1
ZBIRANJE DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
(brez biološko razgr. kuh.
odp. in zel. vrtnega odp.)
€/leto

€/kg

1.710.000
2
OBDELAVA DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
€/leto

€/kg

513.000
3
ODLAGANJE OSTANKOV
PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODP.
€/leto

€/kg

3.540.000

SKUPAJ (1+2+3)

€/leto

€/kg

Amortizacija javne infrastrukture

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Vzdrževanje javne infrastrukture

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Najem javne infrastrukture

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

A: SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFR.

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Količina odpadkov (kg)

3.540.000
1
ZBIRANJE DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
(brez biološko razgr. kuh.
odp. in zel. vrtnega odp.)
€/leto

€/kg

1.710.000
2
OBDELAVA DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV
€/leto

€/kg

513.000
3
ODLAGANJE OSTANKOV
PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODP.
€/leto

€/kg

3.540.000

SKUPAJ (1+2+3)

€/leto

€/kg

Stroški energije

143.218,63

0,04046

0,00

0,00000

0,00

0,00000

143.218,63

0,04046

Drugi stroški materiala

31.412,56

0,00887

0,00

0,00000

0,00

0,00000

31.412,56

0,00887

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA

174.631,19

0,04933

0,00

0,00000

0,00

0,00000

174.631,19

0,04933

Stroški prevoznih storitev

16.434,92

0,00464

0,00

0,00000

0,00

0,00000

16.434,92

0,00464

Stroški drugih storitev

93.509,05

0,02641

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

327.281,44

0,09245

NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV

109.943,98

0,03106

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

343.716,37

0,09710

STROŠKI DELA

348.533,74

0,09846

0,00

0,00000

0,00

0,00000

348.533,74

0,09846

Stroški amortizacije osn.sredst.

66.792,18

0,01887

0,00

0,00000

0,00

0,00000

66.792,18

0,01887

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

29.307,60

0,00828

0,00

0,00000

0,00

0,00000

29.307,60

0,00828

Stroški financiranja

13.763,24

0,00389

0,00

0,00000

0,00

0,00000

13.763,24

0,00389

DRUGI STROŠKI

109.863,02

0,03103

0,00

0,00000

0,00

0,00000

109.863,02

0,03103

SPLOŠNI STROŠKI

56.915,03

0,01608

0,00

0,00000

0,00

0,00000

56.915,03

0,01608

DONOS

9.715,23

0,00274

0,00

0,00000

0,00

0,00000

9.715,23

0,00274

B: SKUPAJ STROŠKI STORITEV

809.602,19

0,22870

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

1.043.374,58

0,29474

A+B: SKUPAJ

809.602,19

0,22870

157.320,00

0,09200

76.452,39

0,14903

1.043.374,58

0,29474
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Količina odpadkov (kg)

850.000
4
ZBIRANJE BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVIH
KUHINJSKIH ODPADKOV
IN ZELENEGA VRTNEGA
ODPADA
€/leto

€/kg

Amortizacija javne infrastrukture

0,00

0,00000

Vzdrževanje javne infrastrukture

0,00

0,00000

Najem javne infrastrukture

0,00

0,00000

A: SKUPAJ STROŠKI JAVNE INFR.

0,00

0,00000

Količina odpadkov (kg)

850.000
4
ZBIRANJE BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVIH
KUHINJSKIH ODPADKOV
IN ZELENEGA VRTNEGA
ODPADA
€/leto

€/kg

Stroški energije

7.819,30

0,00920

Drugi stroški materiala

549,76

0,00065

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA

8.369,05

0,00985

Stroški prevoznih storitev

0,00

0,00000
0,00887

Stroški drugih storitev

7.539,51

NEPOSREDNI STROŠKI STORITEV

7.539,51

0,00887

STROŠKI DELA

20.885,82

0,02457

Stroški amortizacije osn.sredst.

4.363,69

0,00513

Stroški vzdrževanja osn.sredst.

3.283,81

0,00386

Stroški financiranja

613,57

0,00072

DRUGI STROŠKI

8.261,07

0,00972

SPLOŠNI STROŠKI

3.215,09

0,00378

DONOS

814,82

0,00096

B: SKUPAJ STROŠKI STORITEV

49.085,36

0,05775

Uredba določa, da izvajalec ceno javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
izraženo v EUR/kg, zaračunava uporabnikov sorazmerno, glede na prostornino
zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika in sicer
tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju
zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike, glede na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.
5.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter
po občinah in druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega
standarda št. 35

Prihodki in večina stroškov se knjiži neposredno na končne nosilce oziroma
dejavnosti.
Določene vrste stroškov, ki jih ni mogoče neposredno dodeliti, se razporejajo na
podlagi naslednjih sodil:
• stroški lastnih prevozov (npr. amortizacija, stroški dela, stroški zavarovanja
vozil itd.) se razporejajo glede na opravljene kilometre za posamezno
dejavnost oz. število delovnih ur,
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•

za ostale stroške smo uporabili ustrezna sodila v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi, po podobnem principu.

6. ZAKLJUČEK
Na podlagi 5. člena Uredbe, kot ponudnik v postopku izbire izvajalca obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih
goricah, kot prilogo ponudbe prilagamo ta elaborat.

Pripravila:
• Franc Knaus, ekon.
• Primož Gjerkiš, univ.dipl.pol.

Rudolf Horvat,
Saubermacher Slovenija d.o.o.
Direktor

Robert Čajić
Saubermacher Slovenija d.o.o.
prokurist

Franc Cipot,
CEROP d.o.o.
Direktor
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