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Predlagatelj: ŽUPAN                 Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) 
ter 37. in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 in št. 17/19 – uradno 
prečiščeno besedilo) na svoji……………… seji dne………………… sprejel 

SKLEP  
O POTRDITVI  ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ IN OBČINI ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2022 

 
1. člen 

 
Svet Mestne občine Velenje potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini 
Šoštanj, Občini Šmartno ob Paki za leto 2022, ki ga je pripravil izvajalec javne službe ravnanja z odpadki, družba PUP 
- Saubermacher, d. o. o.. 
 

2. člen 
 

Potrdi se predlagana cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki je 0,21424 EUR/kg, 
od tega je: 
- cena javne infrastrukture 0,00354 EUR/kg in 
- cena storitve 0,21070 EUR/kg. 
   

3. člen  
 

Potrdi se predlagana cena gospodarske javne službe zbiranja in odvoza biorazgradljivih odpadkov, ki je 0,14042 
EUR/kg, od tega je: 
- cena javne infrastrukture 0,00354 EUR/kg in 
- cena storitve 0,13688 EUR/kg.  
 

4. člen 

Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 1. 7. 2022. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 0142-0003/2021-100 

Datum:   

  župan Mestne občine Velenje 

                                                                                                                                             Peter DERMOL 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3494
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OBRAZLOŽITEV: 

1. PRAVNA PODLAGA: 
 

Pravna podlaga je Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2), v nadaljevanju Uredba MEDO, kjer 
je v 5. členu določeno, da pristojni občinski organ potrdi ceno storitve. Členi 6., 8., 9. in 10. so podlaga za vsebino 
elaborata, medtem ko 22. člen podrobno določa sestavo cene. 
5. člen (oblikovanje cene storitev javnih služb): 
»(1) Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v 
potrditev. 
(2) Pri oblikovanju cene v postopku izbire izvajalca lahko ceno predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če 
izvajalec še ni izbran, pri čemer elaborat iz prejšnjega odstavka vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje 
obdobje. 
(3) Če imajo občine skupnega izvajalca javne službe in ne določijo enotne cene za opravljanje storitev posamezne 
javne službe, lahko vsaka občina ločeno določi ceno storitev posamezne javne službe. 
(4) Prihodki in odhodki posameznih javnih služb se evidentirajo ločeno v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi. 
(5) Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe in morebitno subvencijo, izvajalec pa 
oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za 
morebitno subvencijo. 
(6) Storitve, ki se izvajajo, se na računu prikažejo v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe. 
6.člen (poračun) 
(1) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih 
storitev. 
(2) Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v 
preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. 
(3) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene 
cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene. 
8. člen (izhodišča za oblikovanje cen) 
(1) Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor 
jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo. 
(2) Zaradi oblikovanja cen javnih služb je treba določiti: 
-     vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, 
-     največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. 
(3) Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in 
prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. 
(4) Izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata. 
(5) Globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene 
storitve javne službe. 
9.člen (elaborat) 
(1)Elaborat vsebuje: 

    -     predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
    -     predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko 

obdobje, 
    -     pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje, 
    -     primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami 

storitev javne službe na primerljivih območjih, 
    -     primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne 

službe na primerljivih območjih, 
    -     primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi 

območji, 
    -     primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3494
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mesečna plača na zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 
pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in 
distribucija vode, za povprečje panoge javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami, za povprečje panoge javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov, za povprečje panoge javne 
službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki, 

  -     predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike 

javne infrastrukture, 
  -     stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne 

infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
  -     izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun 

predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje, 
  -     prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah in 
  -     druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 
(2) Pri določitvi primerljivih območij iz prejšnjega odstavka se upoštevajo zlasti geografske, poselitvene in oskrbovalne 

značilnosti območja. 
10. člen (razdelitev splošnih stroškov) 
(1) Če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno 

računovodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejavnosti, ki jo opravlja. 
(2) Splošni stroški in prihodki se na javni in tržni del dejavnosti razdelijo po sodilih, ki jih sprejme pristojni organ, ki 

potrjuje poslovni načrt izvajalca. 
22. člen (sestava cene) 
(1) Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje 
storitve znotraj 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 in 
3.     odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
(2) Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve posamezne javne službe: 
-     cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prejšnjega odstavka, 
-     cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka, 
-     cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in 
-     cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka. 
(3) Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz 
cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
(4) Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti 
zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1 te uredbe, za telo 
odlagališča pa po funkcionalni metodi. 
(5) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom obračuna v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. 
(6) S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna za storitve odlaganja odpadkov, morajo biti kriti vsi stroški, 
povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča, finančnim jamstvom v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje 
odpadkov na odlagališčih, in predvideni stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po 
zaprtju za obdobje najmanj 30 let. 
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(7) Cena javne infrastrukture vključuje: 
-     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 in 
-     odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb. 
(8) Predračunska cena opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je tisti del cene, ki krije 
stroške opravljanja javne službe. 
(9) V predračunsko ceno opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se lahko vključijo le stroški, 
ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine: 
-     neposredne stroške materiala in storitev, 
-     neposredne stroške dela, 
-     druge neposredne stroške, 
-     splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela, 
-     splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela, 
-     splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela, 
-     obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
-     neposredne stroške prodaje, 
-     druge poslovne odhodke in 
-     donos iz 16. točke 2. člena te uredbe. 
(10) Pri vsaki skupini stroškov iz prejšnjega odstavka se ločeno prikažejo vsi stroški, ki presegajo deset odstotkov te 
skupine stroškov.« 

 
 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM ELABORATA GJS SO: 
 
Skladno z Uredbo MEDO mora ceno storitve posamezne javne službe predlagati izvajalec z elaboratom. Elaborat 
izvajalec pripravi enkrat letno. V kolikor razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino 
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega 10 % od potrjene cene, mora izvajalec elaborat 
poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene (6. člen Uredbe MEDO).   
 
Sprememba cene gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov je predlagana, ker je 
trenutno veljavna  in nova cena storitev: 
 

 sedanja cena  nova cena  razlika povišanje  povišanje  

opis EUR/kg EUR/kg EUR/kg indeks % 

cena javne infrastrukture KO 0,00234 0,00354 0,00120 1,51282 51,3 

zbiranje in prevoz KOM (KO) 0,17307 0,21070 0,03763 1,21743 21,7 

skupna cena  KO 0,17541 0,21424 0,03883 1,22137 22,1 

cena javne infrastrukture BIO 0,00234 0,00354 0,00120 1,51282 51,3 

zbiranje in prevoz biorazgradljivih 
(BIO) 

0,11279 0,13688 0,02409 1,21358 21,4 
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Skupna cena BIO 0,11513 0,14042 0,02529 1,21966 22,0 

 
  Opomba: vse cene so brez 9,5% DDV, ki ga izvajalec zaračuna za izvajanje komunalnih storitev. 
 
- izračunana predračunska cena za javno infrastrukturo za leto 2022 je 0,00354 €/kg in je za 51,3 % višja od 
potrjene cene, ki je 0,00234 €/kg. Ker se spremeni cena za javno infrastrukturo se posledično spremeni tudi cena 
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza  mešanih komunalnih in biorazgradljivih odpadkov (skupaj za 
infrastrukturo in storitev), kot sledi; 
 
- izračunana predračunska cena za storitev zbiranje in odvoz  za leto 2022 je 210,70 EUR na tono oziroma je 
0,21070 EUR/kg in je zato  21,7% višja od potrjene cene. Potrjena cena je 173,07 EUR/t oziroma 0,17307 EUR/kg. 
Skupna predračunska cena za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov je višja za 38,83 EUR/t oziroma 0,03883 
EUR/kg in znaša 214,24 EUR/t oziroma 0,21424 EUR/kg. 
 
- izračunana predračunska cena za storitev zbiranje in odvoz biorazgradljivih odpadkov za leto 2022 je 136,88 EUR 
na tono oziroma je 0,13688 EUR/kg in je zato  21,4% višja od potrjene cene. Potrjena cena je 112,79 EUR/t 
oziroma 0,11279 EUR/kg. 
Skupna predračunska cena za storitev zbiranje in prevoz biorazgradljivih odpadkov je višja za 25,29 EUR/t oziroma 
0,02529 EUR/kg in znaša 140,42 EUR/t oziroma 0,14042 EUR/kg. 
Kaj pomeni sprememba cene na položnici za uporabnike je prikazano v prilogi, ki jo je pripravil izvajalec obvezne 
občinske gospodarske javne službe, koncesionar PUP- Saubermacher, d. o. o., in sicer za gospodinjstva glede na 
opravljeno storitev. 
 
3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE ELABORATA: 

 
Družba PUP – Saubermacher, d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranja in prevoza mešanih komunalnih in 
biorazgradljivih odpadkov za območje Mestne občine Velenje na osnovi podpisane koncesijske pogodbe. Izvajalec 
javne službe za  Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki je dne 10. 5. 2022 in 17. 5. 
2022 (dopolnitev) na MO Velenje poslal elaborat in spremni dopis z elektronsko  pošto, in sicer s prošnjo, da se  
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za 
zbiranje  določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj, Občini Šmartno ob Paki za 
leto 2022 obravnava na seji sveta in potrdi sklep o določitvi cen. Pri tem naj opozorimo na dejstvo, da gre tokrat za 
skupen elaborat, ki postavlja nove temelje in sicer skupne enotne cene za vse tri občine.  
 
Elaborat vsebuje točke iz 9. člena Uredbe Medo in pri „druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega 
standarda 35” navaja , da koncesionar ločeno spremlja prihodke in stroške za javno gospodarsko službi in tržno 
dejavnost. 
 
Cena posamezne javne službe, ki se potrjuje in, ki jo torej plača uporabnik, je sestavljena iz dveh delov (skladno z 
22.členom Uredbe MEDO), in sicer iz:   
1. cene javne infrastrukture, ki vključuje stroške najema te infrastrukture, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške 
odškodnin, finančna jamstva in odhodke financiranja, 
2. cene opravljanja storitev javne službe, ki pa vključuje neposredne stroške materiala in storitev, neposredne 
stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, splošne nabavno-prodajne 
stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške 
prodaje, druge poslovne odhodke in donos v skladu z uredbo. 
 

      Elaborat je priloga k temu sklepu, na seji pa bo predstavljen s strani direktorja družbe PUP Saubermacher, d. o. o.. 
 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:  
 

Finančnih posledic za proračun MO Velenje iz naslova novo potrjenih cen ne bo.   
Predlagana cena se začne uporabljati od 1.7.2022 dalje in bo pomenila zvišanje stroška za ravnanje s komunalnimi 
odpadki v delu, ki se nanaša na zbiranje in odvoz. V prilogi 2 je prikaz spremembe na položnici. 
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Priloga 1: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj, Občini Šmartno 
ob Paki za leto 2022 
 
Priloga 2: Izračun položnice MOV („MOV 2021”  je strošek po veljavnih cenah in „Šaleška dolina 2022” je prikaz 
stroška po predlaganih cenah za gospodinjstvo glede na opravljeno storitev.) 
 

V Velenju, dne 17. 5. 2022 

Pripravili: 

  Alenka CENTRIH OCEPEK, l. r.                             Janez HERODEŽ, direktor družbe, l. r. 

  Katja DROFENIK, l. r.  

  Marcel HRIBERŠEK, l. r.                                              Anton BRODNIK,  l. r. 

                                                  vodja Urada za komunalne dejavnosti 

 

ŽUPAN: 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 in št. 17/19– uradno 
prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 

  župan Mestne občine Velenje 

  Peter DERMOL, l. r. 
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