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1 UVOD 

Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, štev. 39/06 in spremembe) v tretjem 

oblikovanje cen, oskrbovalne 
in druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. Skladno z zakonom je 
Vlada RS izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

ki je osnova za izdelavo
elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb na

1.1.2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
va okolja (Ur.list RS, štev. 

87/2012,109/2012, 76/17 in 78/19 -

služb varstva okolja (v nadaljevanju: javne službe).

jo za oblikovanje cen storitev naslednjih javnih služb:
o oskrbe s pitno vodo
o
o
o obdelavo
o odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Skladno s 5. 

storitev, in sicer:
- oskrbe s pitno vodo,
-
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

Z Odlokom o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadkov, za izvajanje 
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odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov pa je z 

še ni podelila in je njuno izvajanje ata še vedno 
zagotovljeno s pogodbenimi izvajalci preko Režijskega obrata. Cene v tem delu v 

elaborat o oblikovanju cen.

Posamezni uporabljeni izrazi imajo, skladno z 2
pomen:

o
skladu s Slovens

prihodkov 
omrežnine ali cene javne infrastrukture;

o

storitev upora

o potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine (cene 
javne infrastrukture) ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne

o storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za 
morebitno subvencijo

o omrežnina
službe oskrbe s
padavinske odpadne vode;

o subvencija

o posebne storitve izvajalca so 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 

infrastruk

Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno posamezne javne službe.
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1.1 Oblikovanje cen storitev obveznih 
okolja

Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz:
- cene omrežnine oz. uporabe javne infrastrukture

zbranih odpadkov in pokriva stroške infrastrukture, potrebne za izvajanje 
posamezne javne službe;

- cene storitve 3 dobavljene vode 
oziroma na kilogram odpadkov.

Uredba prepoveduje razlikovanje cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov 
zato imajo gospodinjstva, izvajalci nepridobitnih dejavnosti in izvajalci pridobitnih 

izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira del cene gospodarske javne 
z omrežnino oz. ceno javne infrastrukture.

1.2 Obvezne sestavine elaborata

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja posameznih storitev javnih služb mora 
vsebovati:

1.
obdobje,

2.

3. in od potrjene cene 

4. prim

5.

6. zne javne službe za 

7. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev 

8.
prete

9. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za 
preteklo in prihodnje obdobje,

10.število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za 
preteklo in prihodnje obdobje,
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11.podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 
deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture,

12.

namenjena za izvajanje posebnih storitev,
13.

infrastrukture ali 

14.prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter 

15. .

Dodatna pojasnila:

1.
cen storitev ter potrjenih cen storitev javne službe s cenami storitev na 

ina Bohinj 
cene skladno z veljavno Uredbo v letu 2017 (z zamikom na podlagi 

, cene pa so veljale v od potrditve 
vse v letih 2017, 2018 in 2019. V elaboratih je za posamezno javno službo 
izdelana ob

oktobru 2015. Navedene podlage služiijo samo za opredelitev primerljivih 

služb v letu 2018.

2. V tabeli 1 so prikazani osnovni elementi cen posameznih javnih služb s 
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Tabela 1 Prikaz osnovnih elementov cen posameznih javnih služb

javna služba Postavka Vsebina

OSKRBA S PITNO VODO

Omrežnina

javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo 
(infrastruktura, vzdrževanje, vodovodnih

zavarovanje, itd)

dimenzija vodomera oziroma 

stavba ni opremljena z 

vodarina
storitev -

vode

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

Omrežnina

javna infrastruktura za odvajanje odpadne 

zavarovanje, ipd)

dimenzija vodomera oziroma 

stavba ni opremljena z 

Odvajanje - kanalizacija storitev - stroški izvajanja storitve vode

Odvajanje - greznice storitev - stroški izvajanja storitve vode

Okoljska dajatev 

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode

vode oz. glede na število PE 

javno vodovodno omrežje

omrežnina
javna 

dimenzija vodomera oziroma 

stavba ni opremljena z 

vode
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komunalni odpadki - cena 
infrastrukture

javna infrastruktura namenjena zbiranju

center, zbiralnice)

masa (kg) oz. sorazmerno 
glede na prostornino 
zabojnika za 
komunalne odpadke in 
pogostost odvoza zabojnika 

komunalni odpadki - storitev storitev - stroški izvajanja storitve

biološki odpadki - cena 
infrastrukture

javna infrastruktura namenjena zbiranju 
bioloških odpadkov 

masa (kg) oz. sorazmerno 
glede na prostornino 
zabojnika za mešane 
komunalne odpadke in 
pogostost odvoza zabojnika 

biološki odpadki - storitev storitev - stroški izvajanja storitve

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

cena infrastrukture

javna infrastruktura za obdelavo komunalnih 
odpadkov (npr. objekti za mehansko 
biološko obdelavo komunalnih odpadkov oz. 
centri za ravnanje z odpadki)

masa
glede na prostornino 
zabojnika za mešane 
komunalne odpadke in 
pogostost odvoza zabojnika 

storitev storitev - stroški izvajanja storitve

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

cena infrastrukture
javna infrastruktura za odlaganje 

masa (kg) oz. sorazmerno 
glede na prostornino 
zabojnika za mešane 
komunalne odpadke in 
pogostost odvoza zabojnika 

storitev storitev - stroški izvajanja storitve



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb

10

1.3 Skupna pojasnila za vse gospodarske javne službe, katerih cene 
se oblikujejo v okviru predloženih elaboratov

1.3.1 Prikaz razdelitve splošnih stroškov med dejavnosti

listine  razporediti na dejavnost, na katero se stroški dejansko nanašajo 
(neposredni stroški). 
razporejanju prihodkov, stroškov in odhodkov po posameznih dejavnostih 

odkov, stroškov 
in odhodkov na posamezne profitne centre oziroma dejavnosti ter izkazovanje 

Pravilnikom, ima režijski obrat oblikovana 
1. Splošna stroškovna mesta za evidentiranje stroškov, povezanih z upravljalno 

vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjenimi delovanju 
sistema oziroma vodenju in zagotavljanju delovanja organizacije

2. Prehodna stroškovna mesta na nivoju organizacije za namen evidentiranja 
stroškov, ki se na stroškovna mesta temeljnih dejavnosti delijo neposredno 

leto pa se zbirajo na prehodnem stroškovnem mestu
3. Stroškovna mesta temeljnih dejavnosti, ki se delijo še na splošna (posredna 

Pravilnika o razporejanju prihodkov, stroškov in odhodkov po posameznih 

1. Uprava splošno - stroški upravljalno vodstvenih funkcij in poslovnimi 
funkcijami, namenjenimi delovanju sistema oziroma vodenju in zagotavljanju 
delovanja organizacije (npr. stroški dela uprave in splošnih delovnih mest, 

mestom, amortizacija osnovnih sredstev v uporabi uprave in splošnih delovnih 
mest, ostali stroški
stroškovna mesta temeljnih in pomožnih dejavnosti. 
Sodilo 1 Uprava - delež opravljenih delovnih ur: 

stroškovnih mestih glede na skupno število vseh opravljenih delovnih ur vseh 
zaposlenih, ki delajo na stroškovnih mestih temeljnih dejavnosti.
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2. Fakturiranje - stroški prodajne funkcije oz. fakturiranja opravljenih storitev 
, amortizacija 

osnovnih sredstev, ostali neposredni stroški te funkcije). 
Sodilo 2 Fakturiranje -

ov (položnic).

Tabela 2 Prikaz razdelitve splošnih stroškov med dejavnosti

SM 00101 Uprava splošno SM 00102 Fakturiranje
Elaborat 

(plan 
2016)

Realizacija  
2018 Plan 2020

Elaborat 
(plan 
2016)

Realizacija  
2018 Plan 2020

Stroški dela 52.688 53.609 85.372 15.572 17.282 20.756

Material in storitve 50.000 35.594 36.000 14.400 7.083 7.100

Amortizacija 6.642 2.243 2.243 961 961

Skupaj 109.330 91.446 123.615 29.972 25.326 28.817

SM 00101 Uprava splošno, Sodilo 1 - delež opravljenih delovnih ur

Dejavnosti
Elaborat Realizacija 2018 Plan 2020  

Delež Plan 2016 v 
€

Delež Strošek v € Strošek v €

Oskrba s pitno vodo 0,12 12.713 0,15 13.561 18.332

Odvajanje odpadne vode
0,12

12.713 0,02 2.008 2.715

0,08 7.355 9.942

Ravnanje z odpadki 0,31 34.324 0,34 31.159 42.120

Ostale dejavnosti 0,45 49.580 0,41 37.363 50.506

Skupaj 1,00 109.330 1,00 91.446 123.615

SM 00102 Fakturiranje, Sodilo 2 -

Dejavnosti
Elaborat Realizacija 2018 Plan 2020  

Delež
Plan 2016 
v € Delež Strošek v € Strošek v €

Oskrba s pitno vodo 0,26 7.827 0,05 1.215 1.382

Odvajanje odpadne vode 0,14 8.342 0,08 2.063 2.347

0,14 0,06 1.487 1.691

Ravnanje z odpadki 0,46 13.803 0,58 14.753 16.787

Ostale dejavnosti 0 0,23 5.808 6.609

Skupaj 1,00 29.972 1,00 25.326 28.817
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1.3.2 Zaposleni po vrstah gospodarskih javnih služb

V spodnji tabeli je prikazano število zaposlenih po posameznih dejavnostih za 
. Prikazani so neposredno razporejeni 

delavci 

Tabela 3 Število zaposlenih po dejavnostih

Dejavnost Elaborat 2016 Realizacija 2018 Plan 2020

Vodovod 3,0 3,0 3,0

O 3,0 3,0 3,0

Odpadki 8,1 9,1 9,1

Ostale dejavnosti 9,7 8,5 8,4

Uprava 3,2 3,4 4,5

Prodaja 1,0 1,0 1,0

Skupaj 28 28 29

1.3.3
izvajanje storitev javne službe
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2 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
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2.1 Uvod

Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o oskrbi s pitno 
vodo (Ur.list RS, štev
oskrba stavb in gradbenih inženiriskih objektov s pitno vodo iz javnega 

se v nji zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo 
živali.

gospodarska javna služba. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne 
službe, so infrastruktura lokalne
javne službe skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. Nezadostna 
vlaganja v infrastrukturo se kažejo tudi pri zagotavljanju kakovosti pitne vode iz 
javnih vodovodnih sistemov.

Evropsko zakon
Sveta Evropske unije o pitni vodi in delno Direktiva o skupni politiki do voda, ki 
navajata smernice za ustrezno preskrbo s pitno vodo. 

Na državni ravni oskrbo s pitno vodo opredeljujejo številni zakoni in pravilniki. 

Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, štev. 32/93 in sprem.) 

Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, štev. 39/06 in sprem.) opredeljuje 

varstv
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili 
(Ur. List RS, štev. 52/00 in sprem.) navaja zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi;

Pravilnik o pitni vodi (Ur. List RS, štev. 9/04 in sprem.);
Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. List RS, štev. 88/12).

vanja zdravja, 
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normativov.

2.2 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo

zajetij. To sta zajetji
zadnjih letih z investicijami v komunalno infrastrukturo posodabljala in urejala 

ti delovanja sistema oskrbe s pitno vodo in 

– vodovodnimi sistemi:

o Vodovod Bohinjska Bistrica se je gradil od leta 1963 naprej in je tedaj 
nadomestil stari sistem. Vodovodni sistema se napaja iz zajetja pri izviru 
reke Bistrica. Od tam je zgrajen cevovod iz duktilnih cevi cevi  DN 200 in 
150 do rezervoarja Dobrava. Dovod pitne vode v rezervoar Dobrava je 

rezervoarja Dobrava do Zoisove ulice je bil 2012 zamenjan z vodovodnimi 
po naselju Bohinjska Bistrica je 

zgrajen iz azbestnocementnih cevi dimenzij  DN 150, 100 in 80, del 
cevovoda je zgrajen iz PE-HD cevi DN 125, 100 in 80. Obnovljeni deli 
vodovodnega sistema Bohinjska Bistrica po letu 1998 pa so iz ductilne 
litine. Zaradi v

sistema. Montaža UV dezinfekcije se je izvedla v letu 2009. 

o Gradnjo vodovodnega sistema Bitnje je odobrila takratna Dravska 
Banovina leta 1931. Nad rezervoarjem je zgrajen izvir od katerega poteka 
LTŽ cevovod DN 40 do rezervoarja v dolžini 225 m. Od rezervoarja  do 
potrošnikov je zgrajen cevovod LTŽ DN 100 v dolžini 789 m in 426 m cevi 
PE 80. Dodatno napajanje sistema Bitnje ob pomanjkanju vode se lahko 
zagotovi iz vodovodnega sistema Bohinjska Bistrica. Vodovodni sistem 

Bistrica.  

o Vodovodni sistem Nomenj
leta 2002. Vodohran in zajetje sta zgrajena nad vasjo Nomenj od koder 
poteka preskrbovalni cevovod iz pocinkanih cevi DN 80 v dolžini 2.076 m. 
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Lega vodohrana in zajetja višinsko ni ustrezna, zato ne zagotavlja 
ustreznega tlaka za normalno oziroma predpisano višino tlaka v sistemu. 

lastnih virov. V letu 2011 je bil na vodohranu Nomenj zgrajen prizidek k 

dezinfekcijo.

o Sistem Nemški Rovt
koder poteka 

oskrbovalni gravitacijski cevovod do potrošnikov. Sistem je iz PE-HD cevi 

PE-HD cevi DN 50 v dolžini 481 m. V letu 2009 je bila vgrajena UV 
naprava za dezinfekcijo pitne vode.

o (v nadaljevanju vodovod Voje) 
je bil dograjen po letu 1970, sistem napaja 5 izvirov na planini Voje, od 
tod je vodovod speljan skozi predor v dolžini 700 m. Vodovod od zajetja 
pa do raztežilnika je iz AC in brezšivnih cevi DN 300, 250 in 200 v skupni 
dolžini 3.280 m. Trasa vodovoda je speljana po zelo težko dostopnem 

pogoje odpravljanja okvar in rednega 

raztežilnika do odcepa za Staro Fužino je cevovod  iz AC DN 350 od tod 

Bistrico v dolžini 11.370 m. Dolžina cevovoda v Stari fužini znaša 7.322 m 
kjer so vgrajene cevi PE-HD DN 125, 100 in 80. Dolžina vodovoda v 
naselju Ukanc znaša 4.515 vgrajene pa so cevi iz PE 80 in ductil DN 100. V 

-HD, PE cevi dimenzije 
DN 80 in 100, v dolžini 3.427 m.  Po poplavah 2007 so bili vsi vzorci pitne 
vode neskladni, zato je bila dodatno montirana UV dezinfekcija. Na lokaciji 
pred prvim odcepom je bil zgrajen jašek velikosti 7,5 m x 4,0 m za 
montažo UV dezinfektorja  in merilca pretoka s ustrezno opremo. Dodatno 
se v letu 2009 predvideva vgraditev še dodatne dezinfekcije, ki bo 

o vodovodni sistem Brod prevzela v upravljanje v mesecu 
aprilu 2007. K sistemu Brod se prišteva vodohran z zajetjem in cevovod, ki 

uveden nadzor nad kvaliteto pitne vode, odpravljeno je bilo nekaj okvar na 
c

trase vodovoda. V letu 2010 se predvideva še dodatna ureditev 
vodohrana, zamenjava hidrantov in postavitev novih in dopolnitev 
katastra.
Bohinjska Bistrica oziroma na vodovodni sistem Voje Stara Fužina.
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o Vodovodni sistem v vasi Gorjuše
obratovanja vodovoda je im
porabe vode je zgradil cevovod iz spodnjega dela Goreljeka, kjer se je  

tudi 

padavinah je izdatnost 1 l/s ob tritedenski suši pa pritok zmanjša na 0,1 

Gorjuše.
vodohranu. Vodovodni sistem je iz PE-HD cevi DN 80. Dolžina napajalnega  
cevovoda DN 50 je 4.012 m, preskrbovali sistem je zgrajen iz PE-HD cevi
DN 80 v dolžini 4.834 m. V letu 2009 je bila na sitem za spodnji del 
Gorjuš vgrajena UV naprava, v letu 2015 pa še UV naprava za zgornji del 
Gorjuš.

o Vodovodni sistem Koprivnik je bil zgrajen v letu 1948, deloma pa 
obnovljen v letu 1987. Sistem je zgrajen iz PE-HD cevi DN80 in pocinkanih 
cevi DN90. Vodovodni sistem je razdeljen na dva sistema, spodnji del se 
napaja iz dveh zajetij (Perk in Kožar), pitna voda pa se dezinficira preko 
UV naprave. Zgornji del sistema se napaja iz zajetij Blažinovec I in II, 
Vogaršk in Bregar, dezinfekcija pitne vode pa se vrši preko UV naprave. 
Sistema sta povezana in se v primeru pomanjkanja vode lahko 
dopolnjujeta.

o Vodovodni sistem Savica – Polje napaja naselja Polje, Kamnje, Savica in 
Laški Rovt. Sistem je ve -cementnih cevi. . 
Sistem je bil obnovljen v zadnjem obdobju, vzporedno z izgradnjo sistema 
odvajanja odpadnih voda. Od leta 2015 je vodovodni sistem Polje, 

– Stara Fužina. 

Rovt, Polje, Kamnje, Savica.

Nabavna vrednost celotne infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo znaša 9.694.393,73 EUR.

2.3
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2.3.1

1. omrežnine
2. vodarine

stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura;
stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;

škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne 
službe;
stroške obnove in vzdrževanja p
nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo;
stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v 
skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz 
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 
režima;

druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri term se upošteva 
višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

h s premerom vodomera skladno s preglednico:

Tabela 4

Premer vodomera Faktor omrežnine
1

10 < DN < 40 3
10
15
30
50
100
200
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vsota vseh stroškov omrežnine se deli z vsoto faktorjev omrežnine na 

4;

4;

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. V vodarino se 

neposredne stroške materiala in storitev,
neposredne stroške dela,
druge neposredne stroške, 
splošne nabavno –
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
neposredne stroške prodaje,

dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno 
vodo;
druge poslovne odhodke in 
donos (donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 
posamezne javne službe).

uporabnikom storitve, pri katerih se poraba ugotavlja z 

vode v m3

obdobje.

podlagi premera vodomera ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, 
ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. 
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Za druge vodomer
upoštevanjem faktorjev omrežnine

itne vode, ki znaša 1,2 m3

omrežnine.

pitno vod

izvajalec. V tem primeru je potrebno v štirih mesecih po prv
poslovnem letu vodarino oblikovati na podlagi dejanskih podatkov;

vodarina poviša za 50 odstotkov. Tako pridobljeni prihodek zniža 

skladu s tabelo 4.

2.3.2 Bohinj

s pitno vodo:

Tabela 5

Vrsta Enota Cena
VODARINA EUR/m3 0,5095

OMREŽNINA
Premer vodomera Faktor omrežnine Cena

1 4,2550
10 < DN < 40 3 12,7650

10 42,5500
15 63,8250
30 127,6500
50 212,7500
100 425,5000
200 851,000

Zgoraj navedene cene se uporabljajo od 1.1.2017 do danes.
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2.3.3 Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne 
službe na

V nadaljevanju prikazujemo potrjene in veljavne cene storitve javne službe 
oskrbe s pitno vodo za 
izhaja iz analize Ministrstva za okolje in prostor iz leta 2015 primerljiva 

za okolje in prostor za leto 2018.
cene storitev v letu 2016, veljajo pa od 1.1.2017. Višina vodarine znaša 0,5095
EUR/m3, omrežnina pa 4,2550 za faktor 1 (DN 

Tabela 6 Primerjava cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 

Vodarina Omrežnina

EUR/m3
EUR/priklj -

faktor 1

0,7153 6,1073
0,7654 5,6025
0,7626 4,9912
0,5095 4,2550

2.3.4 a a a opravljenih storitev javne službe za 
preteklo 

Za

je znašala 326.502 m3, kar je

Tabela 7

prodane vode 
(v m3)

Število faktorjev

310.000 2.972
326.502 3.200

2.3.5
javne službe 
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projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko 
infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne 
službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard storitev javne službe 

zmogljivosti infrastrukture javne službe dol
zmogljivosti infrastrukture javne službe tudi dejansko uporabljene. Pri 
oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo je upoštevana 100% stopnja
javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe.

2.3.6

stroški za opravljanje 29,07%.

Tabela 8 Predvideni in realizirani stroški izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo za preteklo 
– zbirni prikaz

Vrsta stroška EUR stroški 2018
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 151.749,93 160.906,28

2 Stroški opravljanja storitve GJS 157.933,07 203.847,04

Tabela 9 Predvideni in realizirani stroški izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo za preteklo 

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški

1 Stroški javne infrastrukture GJS 151.749,93 160.906,28
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 102.549,93 141.334,35
- stroški zavarovanja infrastrukture 9.200,00 938,54
- 40.000,00 18.633,39
- odhodki financiranja 0,00 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 157.933,07 203.847,04
- neposredni stroški materiala in storitev 58.000,00 73.342,84
- neposredni stroški dela 51.687,00 49.990,94
- drugi neposredni stroški 25.965,45 40.776,43
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00 24.960,73
- splošni nabavno-prodajni stroški 22.280,62 1.215,02
- splošno upravni stroški 0,00 13.561,09
- obresti zaradi financiranja 0,00 0,00
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- drugi poslovni odhodki 0,00 0,00

-
donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca

0,00 0,00

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 157.933,07 203.847,04
3 310.000,00 326.502
4

-
cena javne infrastrukture (EUR/vodomer-

4,2550 4,1903

- lastna cena storitve javne službe 
(EUR/m3)

0,5095 0,6243

2.3.7 opravljenih storitev javne službe za prihodnje 

novih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Tabela 10

(v m3)
Število faktorjev

330.000 3.200

Tabela 11
– zbirni prikaz

Vrsta stroška EUR
1 Stroški javne infrastrukture GJS 162.026,63

2 Stroški opravljanja storitve GJS 220.177,57

2.3.8

ev
oskrbe s pitno vodo, ki je prikazana v tabeli 12.

Tabela 12 2020

VRSTA STROŠKA EUR
1 Stroški javne infrastrukture GJS 162.026,63

- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 141.334,35

- stroški zavarovanja infrastrukture 1.000,00

- stroški 19.000,00
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- odhodki financiranja in drugi stroški 692,28

2 Stroški opravljanja storitve GJS 220.177,57

- neposredni stroški materiala in storitev 73.342,84

- neposredni stroški dela 52.500,00

- drugi neposredni stroški 41.000,00

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 25.200,00

- splošni nabavno-prodajni stroški 1.382,48

- splošno upravni stroški 18.331,66

- obresti zaradi financiranja 0,00

- drugi poslovni odhodki 8.420,59

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca 0,00

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 220.177,57

3 330.000,00

4

-
cena javne infrastrukture (EUR/vodomer- faktor 

4,2194

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,6672
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3 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 

3.1 Uvod

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadne vode ja 
najpomembnejši cilj zagotoviti varovanje okolja pred škodljivimi vplivi, ki jih 

Bohinj je v zadnjem obdobju na novo zgradila precejšen del kanalizacijskega 
omrežja v spodnji Bohinjski dolini. 

o redno vzdrževanja javne kanalizacije,
o odvajanje odpadnih voda po obst
o investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije,
o spremljanje sestava odpadne vode (redne analize odpadnih voda na 

iztokih),
o vodenje in ažuriranje katastra.

o – strojne opreme
o – elektro oprema,
o investicijsko vzdrževanje 
o
o

Na državni ravni dejavnost odvajanja  opredeljujejo številni zakoni in pravilniki.

voda, je naslednja:
o Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.list RS, štev. 32/93 in sprem.) 

dne vode;
o Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, štev. 39/06 in sprem.) opredeljuje 

o Ur vode 
(Ur.list RS, štev. 88/11 in sprem.)
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o Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (Ur.list RS, štev. 80/12 in sprem,)

o Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Ur.list RS, štev. 64/12 in sprem).

cene storitve odvajanja 

odpadne padavinske vode ni predlaganih,
strešnih površin še niso vzpostavljene.

3.2 Infrastruktura za izvajanje 
komunalne odpadne vode

Bistrici, kjer gre pretežno za kanalizacijo, grajeno v mešanem sistemu z velikim 
dotokom tujih voda. Vsa novejše zgrajena kanalizacija (po letu 1990) j

V obdobju zadnjih petih let je bilo zgrajeno dodatno 
kanalizacijsko omrežje v naseljih spodnje Bohinjske doline.

Za izv

– Ukanc – Zlatorog, Ukanc – Naklova Glava 
– Pod skalco.

kanalizacijskega omrežja v naseljih Polje, Brod, Kamnje, Polje, Bohinjska 
Bistrica, povezovalni kanal v spodnji Bohinjski dolini ter kanalizacija v Stari 
Fužini. Skupna vrednost navedenih naložb v izgradnjo kanalizacijskega sistema 
je 2.452.960,81 UER (2.200.289,59 EUR gradnje in 252.671,22 EUR opreme).

Bohinj, katere vrednost znaša 2.763.839,60 EUR (1.384.328,62 EUR v objekt in 
1.379.510,98 EUR v opremo).

Celotna nabavna vrednost javne infrastrukture, namenjene izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja odpadnih komunalnih voda znaša 
8.884.871,71 EUR, javne infrastrukture, namenjene izvajanju gospdoarske javne 

3.337.111,06 EUR.
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3.3 ohinj

3.3.1

o omrežnine
o cene opravljanja storitev javne službe in
o okoljske 

ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
komunalne vode.

stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura;
stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;

škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne 
službe;

o obresti in 
druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri term se upošteva 
višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

e na zmogljivost 

Tabela 13

Premer vodomera Faktor 
omrežnine

1
10 < DN < 40 3

10
15
30
50
100
200
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je tisti del cene, ki krije 

skupine:
o neposredne stroške materiala in storitev,
o neposredne stroške dela,
o druge neposredne stroške, 
o splošne nabavno –

amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
o

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela;
o obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
o druge poslovne odhodke in 
o donos (donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje 
posamezne javne službe).

o

pitne vo

o

munalna odpadna voda, v skladu s 

o

greznic ali malih ko

istilno napravo.
o

stavbe, v katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, 

normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15m3 na osebo na dan. 
o

normirana poraba v višini 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem 
omrežnine 1.



Elaborat o oblikovanju cen storitev javnih služb

29

3.3.2 Veljavne cene storitve javne službe v
ohinj

voda, in sicer 

Tabela 14 Veljavne cene javne službe od –

Vrsta Enota Odvajanje komunalne 
odpadne vode odpadne vode

Cena storitve EUR/m3 0,2980 0,6951
OMREŽNINA

Premer vodomera Faktor omrežnine Odvajanje komunalne 
odpadne vode odpadne vode

1 4,6653 4,1453
10 < DN < 40 3 13,9959 12,4359

10 46,6530 41,4530
15 69,9795 62,1795
30 139,9590 124,3590
50 233,2650 207,2650
100 466,5300 414,530
200 933,0600 829,0600

Tabela 15 –

Vrsta Enota Odvajanje komunalne 
odpadne vode odpadne vode

Cena storitve EUR/m3 0,2138 0,0343
OMREŽNINA

Premer vodomera Faktor omrežnine Odvajanje komunalne 
odpadne vode odpadne vode

1 / 4,1453
10 < DN < 40 3 / 12,4359

10 / 41,4530
15 / 62,1795
30 / 124,3590
50 / 207,2650
100 / 414,530
200 / 829,0600
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3.3.3 Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne 

V nadaljevanju prikazujemo potrjene in veljavne cene storitve javne službe 

izhaja iz analize Ministrstva za okolje in prostor iz leta 2015, ki

cene storitev v letu 2016, veljajo pa od 1.1.2017. Višina cene za odvajanje
3, omrežnina pa 

3, omrežnina pa 

Tabela 16 Primerjava cen storitev javne službe 

ODVAJANJE

storitev Omrežnina storitev Omrežnina

EUR/m3
EUR/priklj -

faktor 1 EUR/m3 EUR/priklj - faktor 1

0,3030 5,9477 0,6480 4,0271

0,2761 6,1764 0,6067 3,9719

0,2617 4,1253 0,5664 2,883

0,2980 4,6653 0,6951 4,1453

3.3.4 storitev javne službe za 
preteklo

.

Tabela 17 vode

Vrsta GJS Odvajanje odpadne vode
Kanalizacija Greznice Kanalizacija greznice
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179.842 187.086 179.842 187.086
Število faktorjev 2.972 2.972

(2018)
(m3) 223.559 172.580 223.559 172.580

Število faktorjev 2.118 0 2.118 1.700

3.3.5

Iz tabele v nadaljevanju je razvidno, da so 
, znašali:

kih.

Tabela 18
– zbirni prikaz

Vrsta stroška
KANALIZACIJA GREZNICE KANALIZACIJA GREZNICE

Stroški javne infastrukture -
odvajanje

166.383,47 0,00 205.944,40 0,00

Stroški javne infastrukture 
–

147.836,95 161.048,22*

Stroški opravljanja storitve 
- odvajanje

53.600,00 40.000,00 61.336,65 33.357,47

Stroški opravljanja storitve 
-

125.002,64 6.410,00 104.198,01 7.791,58

Tabela 19 Predvideni in realizirani stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda za preteklo 
–

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 166.383,47 205.944,40
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 161.383,47 205.451,63
- stroški zavarovanja infrastrukture 5.000,00 492,77
- 0,00 0,00
- odhodki financiranja 0,00 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 53.600,00 61.336,65
- neposredni stroški materiala in storitev 35.100,00 39.013,61
- neposredni stroški dela 14.000,00 13.409,90
- drugi neposredni stroški 0,00 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00 5.881,30
- splošni nabavno-prodajni stroški 4.500,00 1.023,44
- splošno upravni stroški 2.008,39
- obresti zaradi financiranja
- drugi poslovni odhodki
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VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški
EUR

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 53.600,00 61.336,65
3 179.842 223.559
4 Cena

- cena javne infrastrukture (EUR/vodomer- 4,6653 8,1029

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,2980 0,2744

Tabela 20 Predvideni in realizirani stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda za preteklo 
–

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 0,00 0,00
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 0,00 0,00
- stroški zavarovanja infrastrukture 0,00 0,00
- 0,00 0,00
- odhodki financiranja 0,00 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 40.000,00 33.357,47
- neposredni stroški materiala in storitev 40.000,00 32.317,98
- neposredni stroški dela 0,00 0,00
- drugi neposredni stroški 0,00 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00 0,00
- splošni nabavno-prodajni stroški 0,00 1.039,49
- splošno upravni stroški 0,00 0,00
- obresti zaradi financiranja
- drugi poslovni odhodki

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 40.000,00 33.357,47
3 187.085 172.580
4 Cena

-
cena javne infrastrukture (EUR/vodomer-

0,00 0,00

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,2138 0,1933

Tabela 21
–

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 147.836,95 161.048,22
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 139.336,95 156.136,62
- stroški zavarovanja infrastrukture 8.500,00 4.911,60
- 0,00 0,00
- odhodki financiranja 0,00 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 125.002,64 104.198,01
- neposredni stroški materiala in storitev 96.700,00 70.728,17
- neposredni stroški dela 11.635,64 29.075,58
- drugi neposredni stroški 0,00 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00 0,00
- splošni nabavno-prodajni stroški 16.667,00 745,39
- splošno upravni stroški 3.648,87
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VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški
EUR

- obresti zaradi financiranja
- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 125.002,64 104.198,01
3 179.842 223.559
4 Cena

-
cena javne infrastrukture (EUR/vodomer-

4,1453 3,5151

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,6951 0,4661

Tabela 22
–

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

stroški
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 147.836,95 161.048,22
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 139.336,95 156.136,62
- stroški zavarovanja infrastrukture 8.500,00 4.911,60
- 0,00 0,00
- odhodki financiranja 0,00 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 6.410,00 7.791,58
- neposredni stroški materiala in storitev 4.987,50 0,00
- neposredni stroški dela 1.160,00 3.344,35
- drugi neposredni stroški 0,00 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00 0,00
- splošni nabavno-prodajni stroški 262,50 741,16
- splošno upravni stroški 0,00 3.706,07
- obresti zaradi financiranja 0,00 0,00
- drugi poslovni odhodki 0,00 0,00

- donos na vložena poslovno potrebna 
osnovna sredstva izvajalca

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 6.410,00 7.791,58
3 187.085 172.580
4

-
cena javne infrastrukture (EUR/vodomer-

4,1453 3,5151

-
lastna cena storitve javne službe 
(EUR/m3) 0,0343 0,04515
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3.3.6 je namenjena izvajanju 
javne službe 

projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko 
infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne 
službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard storitev javne službe 

zmoglj
zmogljivosti infrastrukture javne službe tudi dejansko uporabljene. Pri 
oblikovanju cene javne infrastrukture (omrežnine) je upoštevana:

adne vode (v 

nadaljevanju.

Tabela 23

Projektirana kapaciteta 9.350 PE 9.350 PR
84,73% 87,38%

Realizirana obremenitev 
SKUPAJ

7.922 PE 8.170

4.471 PE 5.561
Greznice 3.451 PE 2.609

3.3.7 opravljenih storitev javne službe za prihodnje 

novih cen storitev gospodarske javne službe odvajanja odpadne komunalne vode 
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Tabela 24

m3)
Število faktorjev

Odvajanje – 297.103 2.797
Odvajanje – 99.036

– 297.103 2.797
– na greznice 99.036 1.021

Tabela 25
– zbirni prikaz

Vrsta stroška
EUR

ODVAJANJE

1 Stroški javne infrastrukture GJS 205.944,40 165.979,66
2 Stroški opravljanja storitve GJS 77.088,21 134.980,13

3 Stroški javne infrastrukture GJS 0,00
4 Stroški opravljanja storitve GJS 20.573,54 7.534,27

3.3.8
komunalnih voda

storitev 
odvajanja , posebej za odpadne vode iz 
kanalizacije in posebej za odpadne vode iz greznic.
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Tabela 26 odvajanja odpadnih voda za prihodnje 
- kanalizacija

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 205.944,40
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 205.451,63
- stroški zavarovanja infrastrukture 492,77
- 0,00
- odhodki financiranja 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 77.088,21
- neposredni stroški materiala in storitev 43.000,00
- neposredni stroški dela 18.209,90
- drugi neposredni stroški 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 6.608,96
- splošni nabavno-prodajni stroški 1.164,50
- splošno upravni stroški 2.714,92
- obresti zaradi financiranja
- drugi poslovni odhodki 5.389,94

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 77.088,21
3 297.103
4

- cena javne infrastrukture (EUR/vodomer- 6,1359

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,2595

Tabela 27 za prihodnje 
– kanalizacija in greznice

VRSTA STROŠKA
stroški

kanalizacijo
EUR

stroški
Greznice 

EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 165.979,66
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture 160.979,66
- stroški zavarovanja infrastrukture 5.000,00
- 0,00
- odhodki financiranja 0,00
2 Stroški opravljanja storitve GJS 134.980,13 7.534,27
- neposredni stroški materiala in storitev 88.410,21
- neposredni stroški dela 33.000,00 1.672,18
- drugi neposredni stroški 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00
- splošni nabavno-prodajni stroški 839,14 852,29
- splošno upravni stroški 4.932,47 5.009,81
- obresti zaradi financiranja 0,00
- drugi poslovni odhodki 7.798,31

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca 0,00

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 134.980,13 7.534,27
3 297.103 99.036
4

-
cena javne infrastrukture (EUR/vodomer-

3,6227

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,4661 0,0761
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Tabela 28 za prihodnje 
- greznice

VRSTA STROŠKA stroški
EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 0,00
- Stroški amort. oz. najema infrastrukture
- stroški zavarovanja infrastrukture
-
- odhodki financiranja
2 Stroški opravljanja storitve GJS 20.573,54
- neposredni stroški materiala in storitev 19.390,79
- neposredni stroški dela 0,00
- drugi neposredni stroški 0,00
- splošni (posredni) proizvajalni stroški 0,00
- splošni nabavno-prodajni stroški 1.182,75
- splošno upravni stroški 
- obresti zaradi financiranja
- drugi poslovni odhodki

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

2 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS
3 20.573,54
4

- cena javne infrastrukture (EUR/vodomer- 0,00

- lastna cena storitve javne službe (EUR/m3) 0,2077
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4 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV RAVNANJA S 

4.1 Uvod

Poleg Zakona o varstvu okolja na državni ravni izvajanje javne službe zbiranja 

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
-

odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18)
-

37/18)
- Predpisi o ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov 

Na državni ravni so postavljene (tudi) zahteve skupnih shem ravnanja s 

15. 7. 20

gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, vrste komunalnih 
odpadkov, ki so predmet izvajanja javne službe zbiranja, ter najmanjši obseg 

pogoje za neposredno oddajo komunalnih odpadkov zbiralcu odpadkov ali 
izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Za 
vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov in splošnimi pogoji zbiranja 
teh odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja 
odpadke. Za vprašanja v zvezi z zbiranjem komunalnih odpadkov, za katere so 

niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo te 
odpadke. S tem je v primerjavi

službe zbiranja komunalnih odpadkov. Izvajalci javne službe so morali izvajanje 
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov prilagoditi
najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe, do 15. 7. 2019.

Uporabnik javne službe, ki je posameznik (gospodinjstva) in uporabnik, ki je 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 

službe v skladu z Uredbo o 
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javnih služb ravnanja z odpadki urejajo:
- Odlok o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

-

in odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov, kot ostali dve 
gospodarski javni službi, je z Odlokom o opravljanju gospodarske javne službe 

Bohinj koncesije za izvajanje omenjenih javnih služb še ni podelila, njuno 

Cene v 
tem delu v celo

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen, razen vsebine, ki so predstavljene na 

4.2 Infrastruktura za izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki

zbiranje komunalnih odpadkov. V elaboratu je upoštevan zbirni center Bohinjska 

2018 izkazana:
- za gradbeni objekt 169.037 evra
- nadstrešnico 22.599 evra 
- opremo (rampa, ograja, omara za elektriko in vodo, tehtnica, videonadzor) 

26.312 evra. 

2018 v višini 6.570 EUR in najemnina za zbirni center v višini 3.636 EUR. V celoti 

odpadkov.
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Poleg tega se za izvajanje javne službe uporabljajo tudi zbiralnice (ekološki 

Pri oblikovanju cene zbiranja komunalnih odpadkov je upoštevana 100% stopnja
izko .

4.3 Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javnih 
služb ravnanja z odpadki 

Osnovna sredstva režijskega obrata in s tem povezan strošek amortizacije 
dejavnosti ravnanja z odpadki je izkazan samo za storitev javne službe zbiranja 

smetarski vozili, zabojniki za zbiranje odpadkov na zbirnem centru in zbiralnicah, 
zabojniki za zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih ter osnovna sredstva za 
delo zaposlenih na dejavnosti ravnanja z odpadki. 

4.4 Prihodki od opravljanja posebnih storitev za preteklo in 

Kot posebne storitve Režijski obrat obravnava prihodke od prodaje odpadnih 

vrst komunalnih odpa 20 se 

4.5 Cene storitev javnih služb ravnanja z odpadki 

4.5.1

oblikujejo cene za 
posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1.

-
že ter biološko razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
-
- mešanih komunalnih odpadkov;

2. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
komunalnih odpadkov

3. vrst komunalnih odpadkov in
4. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
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Po Uredbi o oblikovanju cen je potrebno razdeliti stroške storitve javne službe in 
oblikovati ceno storitve posamezne javne službe na del, ki se nanaša na 
opravljanje storitve te javne službe (cena storitve) in del, ki se nanaša na stroške 
javne infrastrukture (cena javne infrastrukture). Oba dela cene se oblikujeta na 
kg odpadkov unata glede na prostornino zabojnika za 
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in pogostost odvoza tega zabojnika oz. v 

- Mešanih komunalnih odpadkov, katerih zbiranje se izvaja na izvoru pri 
po sistemu »od vrat do vrat« 32-krat letno za 

mešane komunalne odpadke za stanovanjske objekte z do 25 stanovalci, kar 

rabniki 

»od vrat do vrat« 26-
krat letno oz. vsake štirinajst dni. 

Papirna in kartonska embalaža ter steklena embalaža se zbira v zabojnikih na 
ekoloških otokih, katerih praznjenje se izvaja najmanj 26-krat letno. Za 

odp

možnosti izbire med lastnimi hišnimi kompostniki in rednim prevzemom s 
strani izvajalca javne službe 52-krat letno oz. enkrat tedensko. 

Stroški javnih služb 
predelave komunalnih odpadkov so v elaboratu upoštevani v višini cene na 
kilogram odpadkov, a Bohinj dogovorila z izvajalcem storitve
posamezne javne službe, kateremu režijski obrat po pogodbi predaja odpadke. 

4.5.2 Veljavne cene storitev javnih služb ravnanja z odpadki

Cene javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki

-
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Ta

Javna služba oz. storitev Potrjene cene na kg

Zbiranje komunalnih 
odpadkov 

cena infrastrukture 0,00064

storitev 0,10404

Zbiranje bioloških odpadkov
cena infrastrukture 0,0000

storitev 0,18426

Obdelava komunalnih odpadkov
cena infrastrukture 0,0000

storitev 0,1010

Odlaganje komunalnih odpadkov
cena infrastrukture 0,0292

storitev 0,0484

4.5.3 Primerjava potrjenih cen javne službe s potrjenimi cenami storitev javne 

je pripravljena na podlagi preglednice Ministrstva za okolje in prostor za leto 
2018.

Tabela 30

cene
Potrjene 
cene

Zbiranje komunalnih 
odpadkov 

cena infrastrukture 0,0146 0,0172

storitev 0,1330 0,1450

Zbiranje bioloških odpadkov
cena infrastrukture 0,0107 0,0024

storitev 0,1390 0,1371

Obdelava komunalnih odpadkov
cena infrastrukture 0,0220 0,0250

storitev 0,0822 0,0738

Odlaganje komunalnih odpadkov
cena infrastrukture 0,0599 0,0535

storitev 0,0985 0,1047
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4.5.4

Tabela 31

Vrsta odpadkov
elaborat korekcija

1.789.100 1.992.290 2.402.260

Embalaža 200.300 253.050 354.040

495.000 645.440 870.700

Mešani komunalni odpadki 886.800 886.800 950.540

Kosovni odpadki 207.000 207.000 226.980

Zbiranje bioloških odpadkov 145.170 145.170 167.520

odpadkov 
886.800 886.800 950.540

Odlaganje ostankov kom. odpadkov 473.040 473.040 495.910

za vrste 
odpadkov uporabnikov iz dejavnosti ob upoštevanju 
in naknadno sprejete Uredbe
komunalnih odpadkov (med odpadki v okviru javne službe tudi zbrana embalaža 

4.5.5 storitev javnih služb 
ravnanja z odpadki 

Tabela 32
odpadkov za leto 2018

Vrsta stroška
stroški stroški

1 Stroški javne infrastrukture GJS 1.149 10.206

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture 1.149 10.206

- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 193.424 306.137

- neposredni stroški materiala in storitev 84.486 104.547

- neposredni stroški dela 69.900 122.031

- drugi neposredni stroški 23.439
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- splošni (posredni) proizvajalni stroški 23.515 14.193

- splošni nabavno-prodajni stroški 4.452 13.486

- splošno upravni stroški 11.071 28.442

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS 7.279 12.498

4
1+2-3

Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 187.294 303.865

5 1.789.100 2.402.260

6 Cena 0,1047 0,1264

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0006 0,0042

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,1041 0,1222

Tabela 33

Vrsta stroška
stroški stroški

1 Stroški javne infrastrukture GJS

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture

- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 26.749 35.435

- neposredni stroški materiala in storitev 25.018 31.501

- neposredni stroški dela

- drugi neposredni stroški

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 472 990

- splošni nabavno-prodajni stroški 361 941

- splošno upravni stroški 898 1.987

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS

4
1+2-3

Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 26.749 35.420

5 kg) 145.170 167.520

6 Cena 0,1843 0,2114
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- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0000 0,0000

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,1843 0,2114

Tabela 34 obdelave komunalnih odpadkov za leto 
2018

Vrsta stroška
stroški stroški

1 Stroški javne infrastrukture GJS

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture

- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 89.567 105.336

- neposredni stroški materiala in storitev 89.567 105.336

- neposredni stroški dela

- drugi neposredni stroški

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 

- splošni nabavno-prodajni stroški 

- splošno upravni stroški 

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS

4
1+2-3

Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 89.567 105.336

5 kg) 886.800 950.540

6 Cena 0,1010 0,1108

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0000 0,0000

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,1010 0,1108

odpadkov za leto 2018

Vrsta stroška
stroški stroški

1 Stroški javne infrastrukture GJS 13.813

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture

- stroški zavarovanja infrastrukture
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- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 22.897 37.206

- neposredni stroški materiala in storitev 22.897 37.206

- neposredni stroški dela

- drugi neposredni stroški

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 

- splošni nabavno-prodajni stroški 

- splošno upravni stroški 

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna 
sredstva izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS

4
1+2-3

Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 36.710 37.206

5 kg) 473.040 495.910

6 Cena 0,0776 0,0735

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0292 0,0000

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,0484 0,0735

4.5.6 in od potrjene 

upoštevati: 
-

oblik

leto 2017, brez da bi bile pripravljeni novi predlogi elaboratov oz. nove ocene 
in preverjanja. Od sprejema se cene niso usklajevale in spreminjale.

-

dejavnosti, storitev in aktivnosti. Sodila za razporejanje splošnih in skupnih 

predstavljena uporabljena sodila, ki pa se delno razlikujejo od naknadno 
Režijski obrat nov sistem stroškovnih mest 

Navedeno pomeni spremembe v vodenju in razporejanju stroškov. 
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stavk, saj se 

skupni stroški) zbirajo na splošnih oz. prehodnih stroškovnih mestih in na 

podlagi evidenc oz. sodil.

- Enako kot na nivoju Režijskega obrata tudi za dejavnost zbiranja odpadkov ob 

upoštevana ocena izvajalca 
odpadkov in predvsem sodilo mase posameznih vrst odpadkov (komunalni 
odpadki, biološki in nekomunalni odpadki oz. pogodbene storitve izven javne 

spremembe 

obsegom pogodbenih odvozov 
oz. k

višji stroški dela in sorazmerni del splošnih stroškov po sodilu mase 
posamezne vrste odpadkov.

-

Ob pripravi elaborata je bilo n dinamiko odvozov 
in opremljenostjo Režijskega obrata odvoze odpadkov, z izjemo stekla, izvajal 
Režijsko obrat sam. 
Standardi izvajanja storitve zbiranja odpadkov v okviru javne službe so se v 

Nabavljeno je bilo novo smetarsko vozilo in zaposlen dodatni delavec, kar v 
.

Med stroški materiala in storitev se je strošek najema pogodbenih izvajalcev 
za redno zbiranje komunalnih odpadkov 
odvoz odpadkov v obdelavo in odlaganje in drugi stroški storitev ter stroški 
obratovanja obeh vozil. Potrebno je omeniti razmeroma visoke stroške 
vzdrževanja starejšega smetarskega vozila in s tem povezane storitve 
zagotavljanja odvoza odpadkov. 

-

zbiranja komunalnih odpadkov je sprememba tudi v tem, da izvajalec javne 
službe vsako prevzemno mesto opremi z zabojnikom. Nabava zabojnikov je 
torej element cene zbiranja komunalnih odpadkov. Režijski obrat je nabavil 

dodatno najemnino za najem zabojnikov.
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- predvsem zaradi zaposlitve dodatnega delavca na 

skladu s kolektivno pogodbo zaradi odprave anomalij na delovnih mestih, ki 

napredovanj, dviga zneska regresa za letni dopust ter glede na spremenjen 

munalnih odpadkov. 
-

drugi neposredni stroški) in sicer z nabavo novega smetarskega vozila 
(18.935 EUR) in zabojnikov ter ostalih osnovnih sredstev. 

- Stroški infrastrukture so bili v elaboratu ocenjeni v višini amortizacije za zbirni 

infrastrukture in naknadnih vlaganj v zbirni center, poleg tega je bila 

- Režijski obrat je med realiziranimi stroški zbiranja komunalnih odpadkov 
evidentiral tudi stroške zbiranja 

(
ter kosovnih odpadkov), katere smo v 

teh odpadkov upoštevali kot del javne službe. Navedeno temelji 

odpadov razporejeni stroški med dejavnosti. 

Cene javne službe zbiranja bioloških odpadkov:
-

2.000 EUR, dejanski stroški v letu 2018 so bili višji. Storitev izvaja v celoti 
pogodbeni izvajalec, tako da stroške storitve temeljijo na stroških pogodbenih 
izvajalcev za storitve zbiranja odpadkov po sistemu od vrat do vrat in 
predelave teh odpadkov.  

Cene javne službe obdelave komunalnih odpadkov:
- Stroški v celoti obsegajo stroške storitev pogodbenega izvajalca obdelave 

mešanih komunalnih odpadkov. Pogodbena cena storitve je na tono 

k Pogodbi o obdelavi in odlaganju odpadkov.

Cene javne službe odlaganja komunalnih odpadkov:
-

javne službe kot stroške opravljanja storitev, kar pa ne vpliva na skupne 
stroške javne službe.

- Stroški v celoti obsegajo stroške storitev pogodbenega izvajalca odlaganja 

odloženih odpadkov. Stroški se zato spreminjajo glede na strukturo 
odpadkov. 
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4.5.7

petih let in spremembe pri posameznih vrstah odpadkov v tem obdobju. Skupne 

zadnjih let, kosovni odpadki pa nekaj nižje (med leti zelo nihajo). 

Tabela 36 20 (v kg)

Vrsta odpadkov

2.308.000

Embalaža 350.000

875.000

Mešani komunalni odpadki 875.000

Kosovni odpadki 208.000

Zbiranje bioloških odpadkov 167.520

875.000

Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 470.500

4.5.8 ravnanja z odpadki za 

Tabela 37
komunalnih odpadkov za leto 2020

Vrsta stroška EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS 12.339

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture 12.339

- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 341.407

- neposredni stroški materiala in storitev 107.497

- neposredni stroški dela 137.847

- drugi neposredni stroški 23.439

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 18.100

- splošni nabavno-prodajni stroški 15.538
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- splošno upravni stroški 38.986

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva 
izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS 12.500

4=1+2-3 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 341.246

5 2.308.000

6 Cena 0,14781

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,00530

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,14251

-
oceno stroškov 

je bilo preteklo leto, predvidene spremembe in uskladitve podatkov s strani 
Režijskega obrata za namen priprave elaborata.

- Na oceno stroškov pomembno vpliva dinamika odvozov posameznih vrst 
o ravnanju s komunalnimi 

javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
-

2018 in 2019 z upoštevanem sprememb (tudi dodatni stroški ravnanja z 
embalažo 10.000 EUR). 

-
neposredno na zbiranju odpadkov in 1,1 kot splošni posredni proizvajalni 
stroški). Režijski obrat je vzpostavil vodenje razporeditve delovnih ur po 

, ki 
od 1. 1. 

2020 dalje ter ostale uskladitve elementov stroškov dela).
-

niso predvidene. 

Tabela 38 bioloških odpadkov za leto 2020

Vrsta stroška EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture
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- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 44.581

- neposredni stroški materiala in storitev 39.310

- neposredni stroški dela

- drugi neposredni stroški

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 1.314

- splošni nabavno-prodajni stroški 1.128

- splošno upravni stroški 2.830

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva 
izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS

4=1+2-3 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 44.581

5 167.520

6 Cena 0,2661

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0000

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,26612

- Storitev zbiranja bioloških odpadkov v celoti izvaja pogodbeni izvajalec. V 
elaborata je dogovorjena cena 560 EUR za odvoz v zimskem 

obdobju brez pranja (16-krat) in 750 EUR s pranjem v ostalem obdobju (36-
krat) ter predelava odpadov 20 EUR / tono.

- Splošni stroški na dejavnosti zbiranja odpadkov so na storitev razporejeni 
sorazmerno ob upoštevanju mase posameznih vrst zbranih odpadkov. 

za 2020

Vrsta stroška EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture

- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 120.313

- neposredni stroški materiala in storitev 120.313

- neposredni stroški dela
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- drugi neposredni stroški

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 

- splošni nabavno-prodajni stroški 

- splošno upravni stroški 

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS

4=1+2-3 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS

5 875.000

6 Cena 0,1375

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0000

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,1375

-
dogovorjena cena 137,50 EUR za tono mešanih komunalnih odpadkov.

Tabela 40 odlaganja komunalnih odpadkov 
za leto 2020

Vrsta stroška EUR

1 Stroški javne infrastrukture GJS

- stroški amortizacije oz. najema infrastrukture

- stroški zavarovanja infrastrukture

- stroški odškodnin

- odhodki financiranja

2 Stroški opravljanja storitve GJS 30.520

- neposredni stroški materiala in storitev 30.520

- neposredni stroški dela

- drugi neposredni stroški

- splošni (posredni) proizvajalni stroški 

- splošni nabavno-prodajni stroški 

- splošno upravni stroški 

- obresti zaradi financiranja

- neposredni stroški prodaje 

- drugi poslovni odhodki

-
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva 
izvajalca

3 Prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitev GJS
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4=1+2-3 Skupaj stroški opravljanja storitve GJS 30.520

5 kg) 470.500

6 Cena 0,0649

- cena javne infrastrukture (EUR/kg) 0,0000

- lastna cena storitve javne službe (EUR/kg) 0,0649

- Po podatkih izvajalca obdelave in odlaganja odpadkov se ocenjuje odlaganje 
mešanih komunalnih odpadkov v deležu 30 % oddanih v obdelavo. 
Dogovorjena cena je 60,8 EUR / tono odloženih odpadkov.

- Kosovni odpadki se odložijo v celoti. Dogovorjena cena je 70 EUR / tono.
- Za odlaganje azbestnih odpadkov je dogovorjena cena 140 EUR / tono. 

Cene storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki se v skladu z Uredbo 

odp
prostornino zabojnika za mešane komunalne oz. biološke odpadke in pogostost 
odvoza zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora 

e opravljenih storitev javne službe med uporabnike. 

dostopno na spletni strani izvajalca javne službe. Izvajalec je dolžan tudi 
razdeliti maso v zadnjem 


