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PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 

POROČEVALEC: Komunala Kranjska Gora d.o.o. 

  

 PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA  
TER CEN DELA TRŽNIH STORITEV  

Gradivo za 7. sejo Občinskega sveta, dne 13.11.2019 

  

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS. Št. 32/1993, 

15.7.2011), 

Statut Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS št. 31/2017), 

Akt o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranjska Gora 

d.o.o.  

 

UVOD IN OBRAZLOŽITEV 

 

Občinski svet Občine Kranjska Gora, v skladu s Statutom Občine Kranjska Gora in Aktom o 

ustanovitvi podjetja, določa cene in tarife za opravljanje dejavnosti javnega podjetja 
Komunala Kranjska Gora d.o.o..  

 

Komunala Kranjska Gora d.o.o. je pripravila nov cenik letnega in zimskega vzdrževanja. 

Cene letnega in zimskega vzdrževanja se niso spremenile že vse od 1.7.2008. Pojasnilo bo na 

seji podal direktor Komunalem Kranjska Gorad.o.o. 

  

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da potrdi nove cene letnega in 

zimskega vzdrževanja ter cene dela tržnih storitev. Predlagamo, da nove cene veljajo po 

potrditvi od 1.12.2019 dalje. 

 

PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da po obravnavi in razpravi sprejme 

naslednji  

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog novih cen letnega in zimskega 
vzdrževanja ter cene dela tržnih storitev za Občino Kranjska Gora po priloženem 
ceniku. Cenik začne veljati s 1. 12.2019. 

 

Številka:032-14/2019-7 

Datum:28.10.2019 

 

Pripravila:                                                                                               

Monika Lihteneger 

Blaž Knific                                                                          ŽUPAN 

       Janez Hrovat 

 

 Priloge: 

• Predlog cenika 



 

   

 



 

 

PREDLOG SPREMEMBE CENE LETNEGA IN ZIMSKEGA VZDRŽEVANJA V OBČINI 
KRANJSKA GORA 

 

I.UVOD IN OBRAZLOŽITEV 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora v potrditev pošiljamo predlog novih cen letnega in zimskega 
vzdrževanja. 

Cene proizvodov in storitev, v skladu z 19. členom Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo javno podjetje Komunala Kranjska Gora d.o.o., določa družbenik. 

Cene letnega in zimskega vzdrževanja se niso povečale že od 1.7. 2008.  

Izhodiščne plače so se od leta 2008 povečale, v skladu z določili Kolektivne pogodbe komunalnih 

dejavnosti, za 13, 85 %. Posledično so se v enoti vzdrževanja cest stroški dela zelo povečali. 

Tabela 1: Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo po: SKD DEJAVNOST , LETO 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

E Oskrba z 

vodo, 

ravnanje z 

odplakami in 

odpadki, 

saniranje 

okolja 1.912,91 1.928,07 1.968,34 1.959,70 2.160,35 2.173,17 2.202,73 2.244,98 2.211,33 2.295,98 

Vir: Statistični urad RS 

Iz tabele je razvidno, da se so stroški dela v dejavnostih po SKD v obdobju 2008 do 2017 povečali za 
20,02 %. 

Mesečni strošek dela delavca v enoti vzdrževanje cest v Komunali Kranjska Gora d.o.o., je leta 2018 

znašal 2.064,61 EUR. 

Za primerjavo prilagamo tabelo cen delavcev in strojnikov iz drugih komunalnih podjetij. 

Tabela 2:   Primerjava cen delavcev in strojnikov v evrih brez DDV 

POSTAVKA/ 

KOMUNALA 

BLED RADOVLJICA TRŽIČ SLOVENJ 

GRADEC 

JESENICE KRANJSKA 

GORA 

DELAVEC  

PKV,KV 
16,00 € 12,41 € 16,34 € 12,80 € 12,20 € 9,38 € 

STROJNIK  17,54 € 19,31 € 13,78 € 13,84 € 10,96 € 

 

Poslovanje podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. že več kot 10 let revidira pooblaščen revizor. Ker 
je enota vzdrževanje cest in javnih površin v letu 2018 izkazovala izgubo v višini 157.892 EUR, je 
revizor v pismu poslovodstvu opozoril na ureditev financiranja izvajanja te dejavnosti. Zapisal je, da 



 

 

podatki kažejo, da se storitve občini zaračunavajo po ceni, ki ne pokriva vseh stroškov izvajanja 
dejavnosti. 

Izgubo na javnih površinah je ob predstavitvi letnega poročila za leto 2018 obravnaval tudi Nadzorni 

svet in sprejel odločitev, da se s spremembami cene počaka do polletja 2019. Ker podjetje tudi v 
polletju 2019  pri izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja cest in javnih površin izkazuje 
izgubo v višini 55.193 EUR, je podjetje pripravilo predlog za spremembo cen dela.    V prvi polovici 

letošnjega leta smo zaključili postopek javnega naročila za najem delavcev.  Na omenjeni razpis se je 
prijavilo samo eno podjetje, ki  je ponudilo višjo ceno, kot je s cenikom določena za zaračunavanje 
storitev Občini.  Cena za najem delavca je  za 1,62€ višja od cene dela letnega in zimskega 
vzdrževanja za Občino Kranjska Gora. 

S povišanjem cene delavcev se bodo na letnem nivoju prihodki povečali za cca:70.000,00€ 

Le-ta pa ne bo imela vpliva na višine položnic občanov. 

II. PREDLOG SKLEPA: 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da predlog cene letnega in zimskega 
vzdrževanja obravnava in po razpravi sprejme  

SKLEP 

1. Občinski svet potrjuje cenik letnega in zimskega vzdrževanja ter cenik tržnih storitev: 

04.  Cena dela letnega in zimskega vzdrževana 

       za Občino Kranjska Gora   Enota Cena v EUR 

Delavec  ura 12,30 

Delavec - strojnik ura 14,30 

Delavec - delovodja ura 15,30 

Delavec - preglednik  ura 16,70 

Delavec VI. stopnje strokovnosti ura 18,00 

Pripravljenost na domu  ura 1,56 

 

04.  Cena dela tržne storitve Enota Cena v EUR 

Delavec  ura 13,30 

Delavec - strojnik ura 15,30 

Delavec - delovodja ura 16,30 

Delavec - preglednik  ura 17,70 

Delavec VI. stopnje strokovnosti ura 19,00 

Mehanik ura 27,00 

Pripravljenost na domu  ura 1,76 

 

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost. 



 

 

Cene veljajo od  1.12.2019 dalje na podlagi sklepa 7. redne seje Občinskega sveta občine Kranjska 
Gora z dne 13.11.2019 

Pripravila: 

Henrika Zupan 

Blaž Knific 

                                                                                                                            Direktor 

                                                                                                                          Blaž Knific 



 

 

 

 


