
  

                   
 

 

             O B Č I N A  

  SLOVENSKA BISTRICA 

  O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 
 
 

 

 

 

 

5. redna seja občinskega sveta 

dne 11. julij 2019 
 

 

 

Gradivo za 11.a točko dnevnega reda 
 

 

 

 

 

 

ZADEVA: Potrditev cen storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno 

vodo na delu območja Občine Slovenska Bistrica - Komunala 

Slovenska Bistrica  

 

 
 

 

 

Poročevalci: Milan Ozimič, vodja oddelka za okolje in prostor 
 

 Blaž Gregorič, direktor Komunale Slovenska Bistrica, d.o.o. 

 

 
 

 



  

 

 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 

 
Kolodvorska ulica10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 30   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si 

Številka: /2019 

Datum: 19. 06. 2019 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Potrditev cen storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na delu 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 in 30/18); 

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 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 in 84/18 – 

ZIURKOE); 

• Uredba o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17); 
• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). 
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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 in 76/17) (v nadaljevanju: Uredba) je izvajalec 

obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu območja 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 oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: Elaborat). 

 

Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na delu območja 

Občine Slovenska Bistrica, v skladu z Odlokom o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 91/15 in 74/16) (v nadaljevanju: Odlok).  

 

Poglavitni razlog za predlagano uskladitev cen je povečanje stroškov najemnine za  

novozgrajeno občinsko gospodarsko javno infrastrukturo. 

Občina Slovenska Bistrica je s posameznimi investicijami predvsem pa z investicijo projekta 

»Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«, v okviru katerega so se 

zgradili vodohrani Črnec, Velenik in Bojtina ter vodovodna cevovoda Šikole - Slovenska Bistrica in 

Šmartno – Pokoše, izboljšala kvaliteto in količino pitne vode ter s tem omogočila zanesljivejšo 

izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo, 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 mesečni strošek, pri povprečni 4 članski družini, ki ima vodomer DN20 in 

mesečno porabo 12 m³, poveča za 1,00 EUR z DDV mesečno oziroma na 14,94 EUR z DDV 

mesečno.  

 

 

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 oskrbe s pitno vodo, 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 predlagane cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo izhajajoče iz Elaborata: 

 

 Cena omrežnine: 5,0847 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV). 

 

 Cena vodarine: 0,7130 EUR/m³ (brez DDV). 

 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 8. 2019. 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Pripravil: 

Simon Kotnik, dipl.upr.org. 

Strokovni sodelavec 

 

 

Milan OZIMIČ 

Vodja Oddelka za okolje in prostor  

 

 

 

 

Priloga: 

• Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

varstva okolja - Oskrba s pitno vodo, Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.. 





 

ELABORAT 

OBLIKOVANJE CENE IZVAJANJA 

STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBA S PITNO VODO

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Slovenska Bistrica, april 2019



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

Storitev javne službe
predračunska količina

(2013)
obračunska količina

(2018)

- dobavljena pitna voda

- število vodomerov

1.022.000 m3

faktorji letno 103.560 

1.049.188 m3

faktorji letno 114.464 

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

Storitev javne službe
predračunski stroški

(2013)
obračunski stroški

(2018)

- stroški izvajanja storitev (vodarina)

- stroški javne infrastrukture (omrežnina)

728.641 €

432.050 €

744.341 €

556.538 €

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

Količina  prodane  pitne  vode  je  bila  leta  2018  večja  za  2,66 %  v  primerjavi  s
predvideno v zadnjem potrjenem elaboratu leta 2013. Stroški izvajanja storitev pa so
bili  za  2,15 %  višji  od  predvidenih.  Ker  je  povišanje  stroškov  podobno  kot  je
povišanje količine in ker smo ustvarili tudi nekaj prihodkov, ki zmanjšujejo stroške, je
bila predračunska cena vodarine za 4,54 % previsoka.

Vsota  faktorjev  omrežnin  je  bila  leta  2018  večja  za  10,53 %  v  primerjavi  s
predvideno v zadnjem potrjenem elaboratu leta 2013. Stroški javne infrastrukture pa
so bili kar za 28,81 % višji od predvidenih. Povišanje stroškov je predvsem zaradi
višje najemnine za novozgrajeno infrastrukturo. Ustvarili smo tudi nekaj prihodkov, ki
zmanjšujejo stroške. Predračunska cena omrežnine je bila za 8,90 % prenizka.

Količina prodane vode se ne povečuje enako kot količina priključkov. Razlog je v tem,
da  je  na  količino  porabljene  pitne  vode  vezan  tudi  obračun  storitev  odvajanja,
čiščenja  odpadne  vode,  storitev  povezanih  z  greznicami  in  MKČN  ter  okoljska
dajatev. Zato se uporabniki  obnašajo vedno bolj  racionalno. Razliko v cenah smo
upoštevali pri kalkulaciji nove cene. 

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 2018. 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.
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OBRAČUNSKE CENE

primerljiva območja 
po podatkih Ministrstva 

za okolje in prostor
(za leto 2014)

Komunala 
Slov. Bistrica

(2018)

vodarina
(cena izvajanja storitev)

0,6402 EUR/m3 0,6807 EUR/m3

omrežnina
(cena javne infrastrukture)

4,7013 EUR/mesec 
za faktor 1

4,5433 EUR/mesec 
za faktor 1

POTRJENE CENE

primerljiva območja 
po podatkih Ministrstva 

za okolje in prostor
(za leto 2014)

Komunala 
Slov. Bistrica

(2018)

vodarina
(cena izvajanja storitev)

0,6507 EUR/m3 0,7130 EUR/m3

omrežnina
(cena javne infrastrukture)

4,9337 EUR/mesec 
za faktor 1

4,1720 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 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov,  za  povprečje  panoge  javne  službe  obdelava  določenih  vrst
komunalnih odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih  odpadkov  šteje  dejavnost  38.21  Ravnanje  z  nenevarnimi
odpadki

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za našo družbo znaša: 1,12
E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode po podatkih AJPES-a: 1,50

Gospodarnost poslovanja za našo družbo znaša: 1,00
E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode po podatkih AJPES-a: 1,03

Povprečna mesečna plača na zaposlenca  v naši družbi znaša: 1.671 EUR
E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode po podatkih AJPES-a: 1.648 EUR

6. Predračunska  količina  opravljenih  storitev  javne  službe  za  prihodnje
obračunsko obdobje

 

Storitev javne službe predračunska količina

- dobavljena pitna voda

- število vodomerov

1.000.000 m3

faktorji letno 114.500

2



7. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje

Storitev javne službe predračunski stroški

- stroški izvajanja storitev (vodarina)

- stroški javne infrastrukture (omrežnina)

782.100 €

575.700 €

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

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Slov.
Bistrica je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev:

– javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 17.046.942 € in 
– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo 316.177 €, 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) 18,02 % 18,88 %

Odvajanje odpadnih voda (31) 7,08 % 6,64 %

Čiščenje odpadnih voda (32) 11,06 % 11,61 %

Ravnanje z odpadki (34) 34,69 % 35,94 %

Pokopališko pogrebna dejavnost (36) 2,45 % 2,46 %

Urejanje in vzdrževanje okolja (37) 5,42 % 5,43 %

Ogrevanje (33) 0,30 % 0,32 %

Gradbena dejavnost (38) 3,03 % 2,66 %

Upravljanje p. prost. in stanovanj (39) 0,65 % 0,72 %

Urejanje in vzdrževanje lokal. cest (40) 17,29 % 15,36 %

Skupaj 100,00 % 100,00 %

3



10. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo
in prihodnje obračunsko obdobje

V  preteklem  obračunskem  obdobju  smo  opravljali  posebno  storitev  dobavo
tehnološke vode podjetju Impol in smo s tem ustvarili smo 27.895 € prihodkov. V
prihodnjem  obdobju  načrtujemo  28.000 €  prihodkov  z  opravljanjem  te  posebne
storitve.

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

Oskrba s pitno vodo 23 24

* javno službo oskrba s pitno vodo izvajamo v Občinah Slovenska Bistrica, Makole, Oplotnica,
Kidričevo 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

Oskrba s pitno vodo 450.000 € 100 %

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, 90 %.
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15. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

vse cene so brez DDV

I.) VODARINA (CENA IZVAJANJA STORITEV)

letna količina dobavljene pitne vode: 1.000.000 m3

1. Neposredni stroški materiala in storitev 218.300 €

2. Neposredni stroški dela 274.600 €

3. Drugi neposredni stroški 21.500 €

4. Splošni proizvajalni stroški 91.000 €

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0 €

6. Splošni upravni stroški 81.000 €

7. Obresti zaradi financiranja 0 €

8. Neposredni stroški prodaje 0 €

9. Stroški vodnega povračila 95.700 €

10. Drugi poslovni odhodki 0 €

11. Donos 0 €

a) SKUPAJ STROŠKI 782.100 €

b) Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 30.000 €

c) Poračun za leto 2018 -33.925 €

ZMANJŠANI STROŠKI (a-b+c) 718.175 €

predračunska cena vodarine s poračunom za m3 0,7182 €

obstoječa potrjena cena 0,7130 €

razlika v % 0,73 %

cena se NE SPREMENI (manj kot 10 %)

II.) OMREŽNINA (CENA JAVNE INFRASTRUKTURE)

količina zaračunane omrežnine (faktorjev): 114.500

1. Stroški amortizacije/najemnine infrastrukture 450.000 €

2. Stroški zavarovanja infrastrukture 40.700 €

3. Stroški obnove in vzdrževanja priključkov 85.000 €

4. Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka 0 €

5. Plačilo za vodno pravico 0 €

6. Odhodki financiranja 0 €

a) SKUPAJ STROŠKI 575.700 €

b) Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 36.000 €

c) Poračun za leto 2018 42.499 €

ZMANJŠANI STROŠKI (a-b+c) 582.199 €

predračunska cena omrežnine s poračunom za faktor 1 5,0847 €

obstoječa potrjena cena 4,1720 €

razlika v % 21,88 %

cena SE SPREMENI (več 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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Priloga 1: PRIMERJAVA NOVA/OBSTOJEČA CENA - Slovenska Bistrica - oskrba s pitno vodo

NOVA CENA ZA DN 20

vodarina 0,7130 € 2,8520 € 5,7040 € 8,5560 € 11,4080 € 14,2600 €

omrežnina 5,0847 € 5,0847 € 5,0847 € 5,0847 € 5,0847 € 5,0847 €

subvencija 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €

skupaj 5,80 € 7,94 € 10,79 € 13,64 € 16,49 € 19,34 €

skupaj z DDV 6,35 € 8,69 € 11,81 € 14,94 € 18,06 € 21,18 €

OBSTOJEČA CENA ZA DN 20

vodarina 0,7130 € 2,8520 € 5,7040 € 8,5560 € 11,4080 € 14,2600 €

omrežnina 4,1720 € 4,1720 € 4,1720 € 4,1720 € 4,1720 € 4,1720 €

subvencija 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 €

skupaj 4,89 € 7,02 € 9,88 € 12,73 € 15,58 € 18,43 €

skupaj z DDV 5,35 € 7,69 € 10,81 € 13,94 € 17,06 € 20,18 €

1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €

1 m3 4 m3 8 m3 12 m3 16 m3 20 m3

1 m3 4 m3 8 m3 12 m3 16 m3 20 m3

RAZLIKA NOVA / OBSTOJEČA CENA 
(skupaj z DDV)


