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O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Potrditev cen storitev izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica - Komunala 

Slovenska Bistrica. 

 

 

I. PREDLAGATELJ 

Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.,  

Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
Odbor za okolje in urejanja prostora. 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

 

Enofazni. 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   
 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 

– ZIUOOPE)); 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 

84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

• Uredba o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2); 
• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19). 

mailto:obcina@slov-bistrica.si


  

 
V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
V skladu z Uredbo o metodologiji 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) je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica, Komunala Slovenska Bistrica, 

podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) poslal v 

potrditev Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: Elaborat). 

 

Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., izvaja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica, v skladu z Odlokom o odvajanju 

in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni 

list RS, št. 74/16) (v nadaljevanju: Odlok).  
 

Razlog za predlagano uskladitev cen je visoka rast cen električne energije, pogonskega goriva, 

stroškov dela, materiala in zunanjih storitev, zaradi česar je izvajalec javne službe, ob upoštevanjem 

navedenih vzrokov, poslal Elaborat v potrditev. 

 

V Uredbi je natančno opredeljena metodologija za oblikovanje cen, katere cilj je poenotiti način 

obračunavanja storitev, ki se izvajajo v okviru gospodarske javne službe. 

Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne 

službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu 

občinskemu organu v potrditev.  

 

Po podanem predlogu se spreminja cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, tako da se pri povprečni 4 članski družini, ki ima vodomer DN20 in mesečno porabo 

12 m³, gospodinjstvu, ki je priključeno na javno kanalizacijo in čistilno napravo poveča za 

3,48 EUR z DDV, gospodinjstvu, ki je priključeno na greznico se poveča za 2,44 EUR z DDV in 

gospodinjstvu z MKČN se poveča za 2,43 EUR z DDV. 

 

 

VI.     FINANČNE POSLEDICE 

 

S sprejetjem predlaganih cen storitev in predpisanega načina obračunavanja storitev, ni 

neposrednega vpliva na občinski proračun.  

 
 

VII.  PREDLOG SKLEPOV 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme 

naslednje sklepe: 

 

S K L E P  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je 

predložil izvajalec javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge 

storitve d.o.o..  

 

S K L E P  2 

 



  

Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode: 

 

1. Odvajanje komunalne odpadne vode: 

 Cena omrežnine:  5,5962 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

                                                         (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

 Subvencija omrežnine:  2,7981 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

  (ostaja v veljavi obstoječa potrjena subvencija) 

Cena storitve:  0,4879 EUR/m³ (brez DDV) 

  

 

2. Čiščenje komunalne odpadne vode: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

Cena storitve: 0,7521 EUR/m³ (brez DDV 

  

 

3. Storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: 

Cena omrežnine: 1,0920 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV) 

 (ostaja v veljavi obstoječa potrjena cena) 

Cena storitve: 0,5137 EUR/m³ (brez DDV) 

  

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 2. 2023. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker 

Vodja Oddelka za okolje in prostor  

 

                                                                                                                  Direktor občinske uprave: 

                                                                                                                     mag. Branko Žnidar 
 

 

 

 

Priloga: 

• Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode, Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.. 
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OBLIKOVANJE CEN IZVAJANJA STORITEV  

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
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1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje 

 

Storitev javne službe 
predračunska 

količina (2021) 

obračunska količina 

(2021) 

Odvajanje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - dobavljena pitna voda 

 - število vodomerov 

 

 

600.000 m3 

faktorji 70.000 

 

 

573.863 m3 

faktorji 71.965 

Čiščenje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - dobavljena pitna voda 

 - število vodomerov 

 

 

600.000 m3 

faktorji letno 70.000 

 

 

570.069 m3 

faktorji letno 72.885 

Storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 - dobavljena pitna voda 

 - število vodomerov 

 

 

 

1.100.000 m3 

faktorji letno 109.000 

 

 

 

1.160.414 m3  

faktorji letno 116.280 

  

 

 

 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne 

službe za preteklo obračunsko obdobje 

 

Storitev javne službe 
predračunski stroški 

(2021) 

obračunski stroški 

(2021) 

Odvajanje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - stroški izvajanja storitev 

 - stroški javne infrastrukture (omrežnina) 

 

 

221.767 € 

358.511 € 

 

 

250.179 € 

332.515 € 

Čiščenje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - stroški izvajanja storitev 

 - stroški javne infrastrukture (omrežnina) 

 

 

378.873 € 

70.673 € 

 

 

309.110 € 

60.202 € 

Storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 - stroški izvajanja storitev 

 - stroški javne infrastrukture (omrežnina) 

 

 

 

361.539 € 

109.999 € 

 

 

 

369.163 € 

96.046 € 
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3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene 

storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 

 

Količina dobavljene pitne vode je bila za 4,36 % nižja pri odvajanju, za 4,99 % nižja 

pri čiščenju in za 5,49 % višja pri greznicah in MKČN v primerjavi s predvidenimi 

količinami. Stroški izvajanja storitev pa so bili za 12,81 % višji pri odvajanju, za 

18,41 % nižji pri čiščenju in za 2,11 % višji pri greznicah in MKČN od predvidenih.  

 

Vsota faktorjev omrežnin je bila za 2,81 % višja pri odvajanju, za 4,12 % višja pri 

čiščenju in za 6,68 % višja pri greznicah in MKČN v primerjavi s predvideno v 

zadnjem potrjenem elaboratu. Stroški javne infrastrukture pa so bili za 7,25 % nižji 

pri odvajanju, za 14,82 % nižji pri čiščenju in za 12,68 % nižji pri greznicah in MKČN 

od predvidenih. 

 

 

 

4. Primerjava: 

➔ obračunske cene posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, 

z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih; 

➔ obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se 

oblikuje cena, s primerljivimi območji; 

➔ potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih. 

   

 Ministrstvo za okolje in prostor do priprave tega elaborata še ni objavilo primerljivih 

območij za leto 2021. Zadnje primerljive cene je Ministrstvo objavilo oktobra 2015 za 

leto 2014. Zaradi tega je ta primerjava zaradi več let razlike neustrezna, lahko je 

celo zavajajoča. Kljub temu smo to primerjavo navedli v nadaljevanju v preglednici. 

 

 

OBRAČUNSKE CENE 

primerljiva območja  

po podatkih 

Ministrstva  

za okolje in prostor                

(za leto 2014) 

Komunala  

Slov. Bistrica 

(2021) 

Odvajanje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - cena izvajanja 

 - omrežnina (cena javne infrastrukture) 

 

 

 

0,6268 EUR/m3 

4,4151 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

0,4360 EUR/m3 

4,6205 EUR/mesec  

za faktor 1 

Čiščenje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - cena izvajanja 

 - omrežnina (cena javne infrastrukture) 

 

 

 

0,5975 EUR/m3 

2,8405 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

0,5422 EUR/m3 

0,8260 EUR/mesec  

za faktor 1 

Storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 - cena izvajanja 

 - omrežnina (cena javne infrastrukture) 

 

 

 

 

0,2932 EUR/m3 

1,0589 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

 

0,3181 EUR/m3 

0,8260 EUR/mesec  

za faktor 1 
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POTRJENE CENE 

primerljiva območja  

po podatkih 

Ministrstva  

za okolje in prostor                

(za leto 2014) 

Komunala  

Slov. Bistrica 

(2021) 

Odvajanje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - cena izvajanja 

 - omrežnina (cena javne infrastrukture) 

 

 

 

0,6339 EUR/m3 

4,4187 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

0,3441 EUR/m3 

5,5962 EUR/mesec  

za faktor 1 

Čiščenje komunalne odpadne vode in 

padavinske odpadne vode z javnih površin 

 - cena izvajanja 

 - omrežnina (cena javne infrastrukture) 

 

 

 

0,6038 EUR/m3 

2,6240 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

0,6315 EUR/m3 

1,0920 EUR/mesec  

za faktor 1 

Storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 - cena izvajanja 

 - omrežnina (cena javne infrastrukture) 

 

 

 

 

0,3020 EUR/m3 

0,9385 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

 

0,3287 EUR/m3 

1,0920 EUR/mesec  

za faktor 1 

 

 

 

5. Primerjava 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 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 E38.110 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 E38.210 Ravnanje z nenevarnimi 

odpadki 

 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za našo družbo znaša: 1,71 

E37 Ravnanje z odplakami po podatkih AJPES-a: 1,44 
 

Gospodarnost poslovanja za našo družbo znaša: 1,03 

E37 Ravnanje z odplakami po podatkih AJPES-a: 1,04 
 

Povprečna mesečna plača na zaposlenca  v naši družbi znaša: 2.055 EUR 

E37 Ravnanje z odplakami po podatkih AJPES-a: 1.772 EUR 
 
*Vir: Komunala Slovenska Bistrica - Letno poročilo 2021 in AJPES – podatki iz letnih poročil za leto 2021 
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6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

  

 

Storitev javne službe 
predračunska 

količina 

Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 

vode z javnih površin 

 - dobavljena pitna voda 

 - število vodomerov 

 

 

580.000 m3 

faktorji 72.000 

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 

vode z javnih površin 

 - dobavljena pitna voda 

 - število vodomerov 

 

 

580.000 m3 

faktorji 73.000 

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 - dobavljena pitna voda 

 - število vodomerov 

 

 

1.150.000 m3 

faktorji letno 118.000 

 

 

 

 

7. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

 

Storitev javne službe 
predračunski  

stroški 

Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 

vode z javnih površin 

 - stroški izvajanja storitev 

 - stroški javne infrastrukture (omrežnina) 

 

 

283.000 € 

375.000 € 

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 

vode z javnih površin 

 - stroški izvajanja storitev 

 - stroški javne infrastrukture (omrežnina) 

 

 

436.200 € 

76.690 € 

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 - stroški izvajanja storitev 

 - stroški javne infrastrukture (omrežnina) 

 

 

590.800 € 

121.310 € 
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8. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev 

posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

 Za izvajanje storitev gospodarske javne službe Odvajanje in čiščenje komunalne in 

padavinske odpadne vode v Občini Slov. Bistrica je obseg poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev: 

– javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 22.344.576 € in  

– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 195.519 €, ki pa jih 

uporabljamo tudi pri izvajanju te javnosti po ostalih občinah. 

 

 

 

9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

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

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

 Pristojni organ Komunale Slovenska Bistrica d.o.o., ki potrjuje poslovni načrt  

izvajalca, je nadzorni svet. Ta je na svoji 14. seji dne 18. 4. 2013 sprejel naslednji 

sklep: Splošni stroški in prihodki se na posamezno dejavnost razporedijo glede na 

delež proizvajalnih stroškov posamezne storitve v celotnih proizvajalnih stroških.  
 

 Ta delitev je enaka kot je bil določena v 7. členu Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 63/2009), ki je veljal do 31. 12. 2012. 

 

 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV: 

 

Dejavnost 
preteklo obr. 

obdobje 
prihodnje obr. 

obdobje 

Oskrba s pitno vodo (30) 21,50 % 19,75 % 

Odvajanje odpadnih voda (31) 4,87 % 5,16 % 

Čiščenje odpadnih voda (32) 10,99 % 11,59 % 

Ravnanje z odpadki (34) 37,66 % 38,57 % 

Pokopališko pogrebna dejavnost (36) 2,15 % 1,86 % 

Urejanje javnih površin (37) 6,17 % 6,80 % 

Vzdrževanje lokalnih cest in ulic (40) 16,66 % 16,27 % 

SKUPAJ 100,00 % 100,00 % 

 

 
 

 

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

in prihodnje obračunsko obdobje 

 

 V preteklem obračunskem obdobju smo opravljali posebne storitve odvajanje in 

čiščenje industrijske odpadne vode ter odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih 

površin (večja privat parkirišča) in s tem ustvarili 373.082 € prihodkov. V prihodnjem 

obdobju načrtujemo 370.000 € prihodkov z opravljanjem teh posebnih storitev. 
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11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

 Donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v preteklosti ni bilo, za 

prihodnje obračunsko obdobje v izračunu predračunske lastne cene storitev javnih 

služb donos na sredstva izvajalca ni vračunan.  

 

 

 

12. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo 

in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Število zaposlenih* 
preteklo 

obdobje 

prihodnje 

obdobje 

Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode 
9 9 

 
* javno službo izvajamo v Občinah Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica, Poljčane in Rače-
Fram in to je skupno število zaposlenih za vse občine 
 

 

 

13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 

deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

   

Ocenjena višina najemnine najemnina 
prenos na 

uporabnike 

Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode z javnih površin 
390.000 € 94 % 

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode z javnih površin 
190.000 € 98 % 

 

 

 

14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 

službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za 

izvajanje posebnih storitev 

 

 Ocenjujemo, da je stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture: 

• ki je namenjena izvajanju gospodarske javne službe Odvajanje komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, 94 %. 

• ki je namenjena izvajanju gospodarske javne službe Čiščenje komunalne 

odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, 98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

15. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali 

omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 

 

 

ODVAJANJE ODPADNE VODE                                          (vse cene so brez DDV) 

 
 

I.) STROŠKI (CENA IZVAJANJA STORITEV)  

letna količina dobavljene pitne vode: 580.000 m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 160.000 € 

elektrika 31.000 € 

pogonsko gorivo 3.000 € 

2. Neposredni stroški dela 170.000 € 

3. Drugi neposredni stroški 3.000 € 

4. Splošni proizvajalni stroški 0 € 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0 € 

6. Splošni upravni stroški 30.000 € 

7. Obresti zaradi financiranja 0 € 

8. Drugi poslovni odhodki 0 € 

9. Donos 0 € 

a) SKUPAJ STROŠKI 363.000 € 

b) Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 80.000 € 

ZMANJŠANI STROŠKI (a-b) 283.000 € 

    

predračunska cena izvajanja storitev za m3 0,4879 € 

obstoječa potrjena cena 0,3441 € 

razlika v % 41,80 % 

cena se SPREMENI (več kot 10 %) 

  

II.) OMREŽNINA (CENA JAVNE INFRASTRUKTURE)  

količina zaračunane omrežnine (faktorjev): 72.000 

1. Stroški amortizacije/najemnine infrastrukture 390.000 € 

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 10.000 € 

3. Stroški odškodnin 0 € 

4. Odhodki financiranja 0 € 

a) SKUPAJ STROŠKI 400.000 € 

b) Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 25.000 € 

ZMANJŠANI STROŠKI (a-b) 375.000 € 

    

predračunska cena omrežnine za faktor 1 5,2083 € 

obstoječa potrjena cena 5,5962 € 

razlika v % -6,93 % 

cena se NE SPREMENI (manj kot 10 %) 
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ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN GREZNICE                                       (vse cene so brez DDV) 

 
 

 

I.) STROŠKI (CENA IZVAJANJA STORITEV)  

letna količina dobavljene pitne vode (direktno priključenih na ČN): 580.000 m3 

letna količina dobavljene pitne vode (greznice in MKČN): 1.150.000 m3 

 
direktno 

priključeni 
greznice 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 384.000 € 556.000 € 

elektrika 140.000 € 60.000 € 

pogonsko gorivo 700 € 300 € 

2. Neposredni stroški dela 156.000 € 104.000 € 

3. Drugi neposredni stroški 1.200 € 800 € 

4. Splošni proizvajalni stroški 0 € 0 € 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0 € 0 € 

6. Splošni upravni stroški 51.000 € 34.000 € 

7. Obresti zaradi financiranja 0 € 0 € 

8. Drugi poslovni odhodki 0 € 0 € 

9. Donos 0 € 0 € 

a) SKUPAJ STROŠKI 592.200 € 694.800 € 

b) Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 156.000 € 104.000 € 

ZMANJŠANI STROŠKI (a-b) 436.200 € 590.800 € 

      

predračunska cena izvajanja storitev za m3 0,7521 € 0,5137 € 

obstoječa potrjena cena 0,6315 € 0,3287 € 

razlika v % 19,09 % 56,29 % 

 ceni se SPREMENITA (več kot 10 %) 

   

II.) OMREŽNINA (CENA JAVNE INFRASTRUKTURE)  

količina zaračunane omrežnine (faktorjev): 190.000  

1. Stroški amortizacije/najemnine infrastrukture 190.000 €  

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 12.000 €  

3. Stroški odškodnin 0 €  

4. Odhodki financiranja 0 €  

a) SKUPAJ STROŠKI 202.000 €  

b) Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 5.000 €  

ZMANJŠANI STROŠKI (a-b) 197.000 €  

     

predračunska cena omrežnine za faktor 1 1,0368 €  

obstoječa potrjena cena 1,0920 €  

razlika v % -5,05 %  

cena se NE SPREMENI (manj kot 10 %) 
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16. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter 

po občinah 

 

 Pri stroških že v fazi likvidacije dokumentacije ugotavljamo, zakaj je posamezni 

strošek nastal in na katero dejavnost se nanaša. V okviru dejavnosti, ki jih 

opravljamo v več občinah, pa ugotavljamo še za katero občino je nastal. V skladu s 

tem stroške direktno knjižimo na pravilno stroškovno mesto. 

 

 Kljub temu nekaterih stroškov, ki nastajajo v zvezi z osnovno dejavnostjo ni mogoče 

razporejati na določena stroškovna mesta znotraj te dejavnosti na podlagi 

knjigovodske listine, saj se nanašajo na izvajanje dejavnosti v več občinah ali pa gre 

za druge skupne stroške dejavnosti. Takšne stroške knjižimo kot skupne stroške 

dejavnosti. Za razporejanje takšnih stroškov uporabljamo enak ključ kot za 

razporeditev splošnih stroškov na temeljna stroškovna mesta. 

 

 Splošni (posredni) stroški so stroški uprave in finančno računovodske službe. Ti 

stroški se nanašajo na vse dejavnosti, ki jih izvajamo. Delitev teh stroškov je 

pojasnjena v točki 11 tega elaborata. Splošni stroški in prihodki se na posamezno 

dejavnost razporedijo glede na delež proizvajalnih stroškov posamezne storitve v 

celotnih proizvajalnih stroških.  

 

 Temeljna podlaga za razporejanje prihodkov po dejavnosti v okviru vsake občine je 

organizacijska shema družbe. Iz organizacijske sheme so razvidne posamezne 

dejavnosti. Znotraj posameznih dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta, ki so že 

razdeljena na gospodarske javne službe in na druge dejavnosti ter po občinah. Naša 

družba evidentira prihodke ločeno glede na izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih 

služb in ločeno na storitve tržnih dejavnosti.  

 

 Vsi prihodki iz poslovanja se v naši družbi razporejajo v obliki neposrednih prihodkov. 

Ti se preko delovnega naloga v okviru programa fakturiranja evidentirajo na temeljna 

stroškovna mesta glede na dejavnost in občino. 

 

 

 

17. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 

 

 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 so zapisana, 

revidirana in javno objavljena v Letnem poročilu za posamezno leto in so objavljena 

(JOLP) na spletnih straneh AJPES-a. 
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PRIMERJAVA NOVA/OBSTOJEČA CENA – Slovenska Bistrica – odvajanje in čiščenje odpadne vode

NOVA CENA ZA DN 20 1 m
3

4 m
3

8 m
3

12 m
3

14 m
3

16 m
3

cena storitve odvajanje 0,4879 € 1,9516 € 3,9032 € 5,8548 € 6,8306 € 7,8064 €

omrežnina odvajanje 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 €

subvencija (50 % omrežnine) -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 €

cena storitve čiščenje 0,7521 € 3,0084 € 6,0168 € 9,0252 € 10,5294 € 12,0336 €

omrežnina čiščenje 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,0528 € 0,2112 € 0,4224 € 0,6336 € 0,7392 € 0,8448 €

skupaj 5,18 € 9,06 € 14,23 € 19,40 € 21,99 € 24,57 €

skupaj z DDV 5,67 € 9,90 € 15,54 € 21,19 € 24,01 € 26,83 €

OBSTOJEČA CENA ZA DN 20 1 m
3

4 m
3

8 m
3

12 m
3

14 m
3

16 m
3

cena storitve odvajanje 0,3441 € 1,3764 € 2,7528 € 4,1292 € 4,8174 € 5,5056 €

omrežnina odvajanje 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 € 5,5962 €

subvencija omrežnina odvajanje (50 %) -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 € -2,7981 €

cena storitve čiščenje 0,6315 € 2,5260 € 5,0520 € 7,5780 € 8,8410 € 10,1040 €

omrežnina čiščenje 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,0528 € 0,2112 € 0,4224 € 0,6336 € 0,7392 € 0,8448 €

skupaj 4,92 € 8,00 € 12,12 € 16,23 € 18,29 € 20,34 €

skupaj z DDV 5,38 € 8,74 € 13,23 € 17,71 € 19,95 € 22,20 €

RAZLIKA NOVA / OBSTOJEČA CENA (z DDV) 0,29 € 1,16 € 2,31 € 3,48 € 4,06 € 4,63 €

NOVA CENA ZA DN 20 1 m
3

4 m
3

8 m
3

12 m
3

14 m
3

16 m
3

cena storitve greznice in MKČN 0,5137 € 2,0548 € 4,1096 € 6,1644 € 7,1918 € 8,2192 €

omrežnina čiščenje 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,5283 € 2,1132 € 4,2264 € 6,3396 € 7,3962 € 8,4528 €

skupaj 2,13 € 5,26 € 9,43 € 13,60 € 15,68 € 17,76 €

skupaj z DDV 2,29 € 5,56 € 9,92 € 14,29 € 16,47 € 18,65 €

OBSTOJEČA CENA ZA DN 20 1 m
3

4 m
3

8 m
3

12 m
3

14 m
3

16 m
3

cena storitve greznice in MKČN 0,3287 € 1,3148 € 2,6296 € 3,9444 € 4,6018 € 5,2592 €

omrežnina čiščenje 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,5283 € 2,1132 € 4,2264 € 6,3396 € 7,3962 € 8,4528 €

skupaj 1,95 € 4,52 € 7,95 € 11,38 € 13,09 € 14,80 €

skupaj z DDV 2,08 € 4,75 € 8,30 € 11,85 € 13,63 € 15,41 €

RAZLIKA NOVA / OBSTOJEČA CENA (z DDV) 0,21 € 0,81 € 1,62 € 2,44 € 2,84 € 3,24 €

NOVA CENA ZA DN 20 1 m
3

4 m
3

8 m
3

12 m
3

14 m
3

16 m
3

cena storitve greznice in MKČN 0,5137 € 2,0548 € 4,1096 € 6,1644 € 7,1918 € 8,2192 €

omrežnina čiščenje 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,0528 € 0,2112 € 0,4224 € 0,6336 € 0,7392 € 0,8448 €

skupaj 1,66 € 3,36 € 5,62 € 7,89 € 9,02 € 10,16 €

skupaj z DDV 1,81 € 3,66 € 6,12 € 8,58 € 9,81 € 11,04 €

OBSTOJEČA CENA ZA DN 20 1 m
3

4 m
3

8 m
3

12 m
3

14 m
3

16 m
3

cena storitve greznice in MKČN 0,3287 € 1,3148 € 2,6296 € 3,9444 € 4,6018 € 5,2592 €

omrežnina čiščenje 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,0528 € 0,2112 € 0,4224 € 0,6336 € 0,7392 € 0,8448 €

skupaj 1,47 € 2,62 € 4,14 € 5,67 € 6,43 € 7,20 €

skupaj z DDV 1,61 € 2,85 € 4,50 € 6,15 € 6,97 € 7,80 €

RAZLIKA NOVA / OBSTOJEČA CENA (z DDV) 0,20 € 0,81 € 1,62 € 2,43 € 2,84 € 3,24 €

* gospodinjstvo plačuje samo po eni izmed spodnjih možnosti (1, 2 ali 3)

2) GREZNICE

1) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE (PRIKLJUČENI JAVNO KANALIZACIJO IN ČN) - gospodinjstva

3) MKČN


