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1. UVOD 
 
Z dnem 01.01.2013 je pričela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87 z dne 16.11.2012, v 
nadaljevanju Uredba). Ta Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih služb, med katere sodi tudi oskrba s pitno vodo. 
 
V 5. členu Uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in ga predloži 
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.  
Občina določi potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in 
na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za 
morebitno subvencijo.  
 
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno 
opravljenih storitev.  
Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih 
storitev v preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene 
za naslednje obdobje.  
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od 
potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek 
potrjevanja cene.  

1.1.  Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo 
 
Komuna Beltinci d.o.o. je na območju Občine Beltinci izvajalec obvezne občinske gospodarske službe 
oskrbe s pitno vodo. Območje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo predstavlja celotno območje 
Občine Beltinci. 
Javno službo oskrbe s pitno vodo v občini Beltinci opravlja Komuna Beltinci d.o.o. na podlagi Odloka o 
načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci (Ur. l. 
RS, 94/2011), zato v skladu z 5. členom Uredbe predlaga občinskemu svetu občine Beltinci ceno vode 
v skladu s tem elaboratom. 
 
Podatki o izvajalcu javne službe: 

NAZIV: KOMUNA BELTINCI d.o.o. 
NASLOV: MLADINSKA 2, 9231 BELTINCI 
ID DDV: SI 32876858  
ODGOVORNA OSEBA: JANEZ SENICA 
KONTAKTNA OSEBA: JANEZ SENICA 
TELEFONSKA ŠT: 02 541 35 47 
E-POŠTA: komuna@beltinci.si 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE : JAVNO PODJETJE 
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2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 
 
V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, 88/2012) v okviru storitev javne službe upravljavec 
javnega vodovoda zagotavlja naslednje obvezne storitve in naloge javne službe: 

1. oskrbo s pitno vodo  vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in 
normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, 

2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznosti in 
izvajanju javne službe, 

3. redno vzdrževanje javnega vodovoda, 
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje 

požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, 
5. redno vzdrževanje priključkov na vodovod, ki obsega: 

a. preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih 
vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek 
vodotesen, 

b. zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisom, ki urejajo 
meroslovje, in 

c. interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanja 
pitne vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno), 

6. vodenje evidenc o: - javnih vodovodih, s katerimi opravlja in območjih javnih vodovodov, - 
uporabnikih javne službe, - priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih, - zajetjih za pitno 
vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo, - vodnih pravicah za zajetja, - vodni bilanci javnega 
vodovoda, - vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe, in 
- stroških in cenah obveznih storitev javne službe, 

7. poročanje o izvajanju javne službe za preteklo leto v skladu s 26. členom uredbe o oskrbi s 
pitno vodo, 

8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. členom te uredbe o oskrbi s pitno vodo, 
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno 

vodo, 
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo, 
11. monitoring količine zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja 

za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki 
ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega 
dovoljenja ali koncesije, 

12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki 
urejajo vodovarstvena območja, 

13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, 
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s 

predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
15. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, 
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stav z 

dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda, in 
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe. 
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3. ELEMENTI ELABORATA, SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE 

3.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje 
(2014) 

 
Predračunska količina prodane vode za leto 2014 je znašala 340.000 m3. 
 
Obračunana količina vode za pretekla obdobja:  
LETO 2013 2014 
KOLIČINA (v m3) 348.018 347.596 
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3.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje 

 
Obračunski in predračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014 so v spodnji 
tabeli:  
 

 
Zap. 
št. 

 
STROŠKI/LETO 

PREDRAČUNSKI 
STROŠKI 2014 

OBRAČUNSKI 
STROŠKI 2014 

 
INDEKS 

 
INDEKS 

1 2 3 4 5=4:3*100 6=3:4*100 
I NEPOSREDNI STROŠKI 

(1+2+3+4+5) 
 

85.810 
 

73.238 
 

85 
 

117 
1. STROŠKI MATERIALA 22.410 18.055 81 124 
1.1 Stroški materiala, pomožnega 

materiala 
 

5.410 
 

4.172 
  

1.2 Stroški električne energije 16.385 13.215   
1.3 Drugi stroški materiala 615,00 668   
      
2. STROŠKI STORITEV 34.700 31.207 90 111 
2.1 Stroški tekočega vzdrževanja 12.500 8.687  
2.2 Stroški popisa vode 6.500 7.015   
2.3 Stroški analize vode 11.200 7.894   
2.4 Drugi stroški storitve 4.500 7.611   
      
3. STROŠKI DELA 18.300 17.157 94 107 
      
4. AMORTIZACIJA OS, ki ni javna 

infrastruktura 
 

10.400 
 

5.992 
 

58 
 

174 
      
5. STROŠKI LEASINGA – OBRESTI  828   
II POSREDNI STROŠKI 55.763 54.112 97 103 
III Donos     
IV Vodno povračilo 25.163 28.924 115 87 
V Skupaj vsi stroški 166.736 156.274 94 107 
VI Omrežnina iz naslova 

amortizacije javne 
infrastrukture, zavarovanja in 
odškodnin 

 
 
 

100.046 

 
 
 

101.609 

 
 
 

102 

 
 
 

102 
VII Omrežnina iz naslova 

vzdrževanja vodovodnih 
priključkov 

 
42.746 

 
43.664 

 
102 

 
102 

VIII SKUPAJ STROŠKI 309.528 301.547 97 103 
IX Količina vode (m3) 340.000 347.596 102  
X CENA VODE V EUR/m3 (V:IX) 0,4904 0,4496  109 
XI CENA VODE V EUR/m3 Z 

OMREŽNINO (VIII:IX) 
0,9104 0,8675 95 105 

 
Razlika med potrjeno oziroma predračunsko ceno in obračunsko ceno vode znaša 9,07 % (točka X). 
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3.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od 

potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za 
preteklo obračunsko obdobje 

 

V preteklem obračunskem obdobju je bila v veljavi predračunska cena storitve, ki je bila enaka 
potrjeni ceni od 1. 5. 2013 in to 0,49040 EUR/m3 z vodnim povračilom. Odstopanje med obračunsko 
(0,4496 €/m3) in predračunsko oziroma potrjeno ceno je nastalo zaradi nižjih stroškov materiala in 
stroškov storitev, nadalje nižje amortizacije in nižjih splošnih stroškov ter nižjih direktnih stroškov 
dela.  

3.4. Primerjava obračunskih cen javne službe oskrbe s pitno vodo z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih 
območjih 

 

 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečje primerljivih območij 
Obračunska cena vode 0,4496 €/m3 0,7204 €/m3 

 

3.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe oskrbe s pitno 
vodo s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih 
območjih 

 

 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečje primerljivih območij 
Potrjena cena vode 0,4904 €/m3 0,6600 €/m3 

 

3.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe 
oskrbe s pitno vodo s primerljivimi območji 

 
 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečje primerljivih območij 

Obračunska cena javne 
strukture za faktor F = 1 

3,7909 €/m3 4,2429 €/m3 
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3.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste 
javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 

3.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 
 
Pri pospešenem koeficientu merimo pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in 
kratkoročnimi terjatvami. Vrednosti večje od 1 so dobre, saj kažejo, da bo podjetje svoje kratkoročne 
obveznosti plačalo z likvidnimi sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev. 
Rezultat manjši od 1 kaže, da podjetje z unovčitvijo kratkoročnih terjatev in razpoložljivimi likvidnimi 
sredstvi ne bo uspelo poravnati kratkoročnih  obveznosti. 

 
- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za panogo E 36 za leto 2013 znaša 1,35. 

Izračun koeficienta na podlagi poslovanja v letu 2013:                                  v EUR brez stotinov 

LIKVIDNA 
SREDSTVA 

KRATKOROČNA 
TERJATVE 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI KOEFICIENT 

1 2 3 4 [(1+2)÷3] 

32.371 185.290 141.809 1,53 

 

3.7.2. Gospodarnost poslovanja 
 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja nam prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi 
odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov ima vrednost večjo od »1« in v primeru, da so 
odhodki večji od prihodkov vrednost manjšo od »1«. Dobre so vrednosti nad »1«.  

Izračun koeficienta celotne gospodarnosti poslovanja: 
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Izračun koeficienta na podlagi poslovanja v letu 2013 za Komuno Beltinci d.o.o.:   

POSLOVNI 
PRIHODKI 

POSLOVNI 
ODHODKI KOEFICIENT 

1 2 3 [1÷2] 

454.321 617.139 0,74 
 
 
Primerjava kazalnika gospodarnost poslovanja s povprečjem panoge E. 36.000 – zbiranje, 
prečiščevanje in distribucija vode v letu 2013:  
 

Kazalnik Komuna Beltinci d.o.o. Povprečje panoge E. 36.000 

Gospodarnost poslovanja 2013 0,74 1.02 
 

Kazalnik Komuna Beltinci d.o.o. Panoga E. 36.000 distribucija 
vode 

Povprečna plača 2014 v EUR (SURS) 1426,53 € 1572,00€ 
 

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

 
Predračunska količina je načrtovana količina v prihodnjem obračunskem obdobju, v letu 2015, 
ocenjena na podlagi količin predhodnega obračunskega obdobja, leta 2014, ter predvidevanj za 
prihodnje obračunsko obdobje. 

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko 
obdobje za leto 2015, znaša 345.000 m3 dobavljene pitne vode.  

Predračunska količina prodane vode je v letu 2015 za 0,75 % manjša kot v letu 2014 zaradi 
pričakovane nižje porabe vode kot posledica uvedbe polne omrežnine na vodarini in dviga cen 
kanalščine v celi občini.   

3.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje. 

 
Predračunski stroški izvajanja storitev so stroški izračunani na podlagi načrtovane količine opravljenih 
storitev in načrtovanih stroškov. 

Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko 
obdobje, torej za leto 2015, znašajo skupno 315.623 EUR, od tega za vodarino 169.188 EUR (zajeta so 
vodna povračila upoštevajoč izgube vode v letu 2014) in za omrežnino v višini 146.435 EUR. 
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Predračunski stroški izvajanja javne službe: 
 

Z. 
št. 

Vrsta stroška Vrednost v € % 

I. Neposredni proizvajalni stroški skupaj 
(1+2+3+4+5) 

 
86.927 

51,38 

1. Stroški materiala 28.482 16,83 

1.1 Stroški materiala, pomožni materiala 11.801 6,98 

1.2 Stroški električne energije 15.901 9,40 

1.3 Drugi stroški materiala  780 0,46 

2. Stroški storitev 33.600 19,86 

2.1 Stroški tekoč. vzdrževanja 9.135 5,40 

2.2 Stroški popisa vode 7.365 4,35 

2.3 Stroški analize vode 9.480 5,60 

2.4 Drugi stroški storitev 7.620 4,50 

3. Stroški dela 18.015 10,65 

4. Amortizacija OS, ki ni javna 
infrastruktura 

6.000 3,55 

5. Obresti – stroški leasinga 830 0,49 

II. Splošni - posredni stroški skupaj 56.800 33,57 

III. Donos na vl. sredstva / 0,00 

IV. Vodno povračilo 25.461 15,05 

V. Skupaj vsi stroški (I+II+III+IV) 169.188 100 

VI. Omrežnina iz naslova amortizacije javne 
infrastrukture, zavarovanja in odškodnin 

102.600  

VII. Omrežnina iz naslova vzdrževanja 
vodovodnih priključkov 

43.835  

VIII. Vsega skupaj V+VI+VII 315.623  
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3.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 
storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

 
V preteklem obračunskem obdobju - letu 2014, so bila za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo 
uporabljena osnovna sredstva v skupni sedanji vrednosti 12.714,42 EUR oziroma v nabavni vrednosti 
14.640,22 EUR.  
Za prihodnje obračunsko obdobje - leto 2015, so načrtovana  osnovna sredstva za izvajanje 
dejavnosti v enakem obsegu kot v letu 2014. 
 

3.11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe 
za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 
Splošni stroški se na posamezno dejavnost razporedijo na podlagi sodil, ki temeljijo na aktivnostih, ki 
te stroške povzročajo. Sprejme jih Nadzorni svet Komune, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.  

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

 
V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca 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.  
 
Posebnih storitev iz 11. člena Uredbe v preteklem obračunskem obdobju nismo izvajali, prav tako ne 
načrtujemo prihodkov, ustvarjenih z opravljanjem posebnih storitev v prihodnjem obračunskem 
obdobju. 

3.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve, skladno s 
predpisano metodologijo ne sme presegati 5 % vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 
opravljanje javne službe.  

V izračunu predračunske lastne cene storitev javne službe, donos na sredstva izvajalca ni vračunan. 
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3.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe 
za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 
V preteklem obračunskem obdobju sta bila za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo zaposlena 2 
(dva) delavca. V prihodnjem obračunskem obdobju se  za izvajanje javne službe število zaposlenih ne 
bo spremenilo.  

3.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o 
njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015 
znaša 97.070,00 € in se v celoti prenese na uporabnike javne službe. 

3.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena 
izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne 
infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 

 
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je 100 %. 

3.17. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vod je sestavljena iz omrežnine in vodarine. 
Na računu se prikaže zaračunana cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in vodarino. 
 
Predlagane cene v elaboratu ostanejo enake dosedanjim cenam tudi v tem obračunskem obdobju.  

3.17.1 Predračunska cena vodarine 
 
Predračunska cena za vodarino za leto 2015 znaša 0,49040 EUR/ m3 vode. (vključno z vodnim 
povračilom) 
 

Cena vodarine  =  (stroški 2015 : prodana voda 2015) 
=  169.188 € : 345.000 m3 
= 0,4904 €/m3 

 
Oblikovana je na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov. V 
predračunsko ceno vodarine so vključeni le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev 
javne službe.  
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Izračun predračunske cene vodarine za leto 2015 je prikazan v naslednji tabeli: 
Z. št. Vrsta stroška Vrednost v € % 

I. Neposredni proizvajalni stroški skupaj (1+2+3+4+5)  
86.927 

51,38 

1. Stroški materiala 28.482 16,83 

1.1 Stroški materiala, pomožni materiala 11.801 6,98 

1.2 Stroški električne energije 15.901 9,40 

1.3 Drugi stroški materiala  780 0,46 

2. Stroški storitev 33.600 19,86 

2.1 Stroški tekoč. vzdrževanja 9.135 5,40 

2.2 Stroški popisa vode 7.365 4,35 

2.3 Stroški analize vode 9.480 5,60 

2.4 Drugi stroški storitev 7.620 4,50 

3. Stroški dela 18.015 10,65 

4. Amortizacija OS, ki ni javna infrastruktura 6.000 3,55 

5. Obresti – stroški leasinga 830 0,49 

II. Splošni - posredni stroški skupaj 56.800 33,57 

III. Donos na vl. sredstva / 0,00 

IV. Vodno povračilo 25.461 15,05 

V. Skupaj vsi stroški (I+II+III+IV) 169.188 100 

VI. Cena vodarine z vod. povr. (€/m3) (V:IX) 0,4904  

VII. Cena vodarine brez vod. povračila (€/m3) (VI – VII) 0,4166  

VIII. Vodno povračilo  0,0738  

IX. Prodana voda  345.000  

X. Omrežnina skupna 146.435  

XI. Skupaj stroški (V+X) 315.623  

XII. Cena vode z omrežnino (XI:IX) 0,9148  
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3.17.2. Predračunska cena omrežnine 
 
 
Število vodomerov v vzdrževanju v prihodnjem obdobju (2015): 

 
 

PREMER  
1 

 
ŠTEVILO VODOMEROV 

2 

 
FAKTOR OMREŽNINE 

3 

PONDER  

4 = 2 X 3 

DN < / = 20 2692 1 2729 

20 < DN < 40 84 3 240 

40 < / = DN < 50 4 10 30 

50 < / = DN < 65 9 15 120 

65 < / = DN < 80 0 30 0 

80 < / = DN 100 2 50 100 

100 < / = DN 150 0 100 0 

SKUPAJ 2791  3219 
 
Po uvedbi omrežnine se je več lastnikov priključkov dim 1" (ena cola) odločilo za zamenjavo teh z 
malimi 3/4". 
 
Omrežnina iz naslova amortizacije znaša 97.070 EUR, najemnina za prostor črpališča v Dokležovju 
znaša 980 EUR ter zavarovanje GJi 4450 EUR – skupno torej 102.600 EUR. Stroški vzdrževanja 
priključkov so ocenjeni v višini 55.000,00 EUR. Večji del stroškov vzdrževanja priključkov pokrijemo iz 
naslova omrežnin za vzdrževanje vodovodnih priključkov in to v višini 43.835,00 EUR, razliko v višini 
11.165,00 EUR pa iz naslova odloženih prihodkov iz preteklosti.  
 
Predračunska cena omrežnine iz naslova amortizacije javnega vodovoda, zavarovanja vodovoda ter 
odškodnin v letu 2015 za PONDERJE 2791 vodomerov za obračun znaša 2,6561 EUR/mesec  za 
vodomer DN 20. 
 
A1) Omrežnina iz naslova amortizacije, stroškov zavarovanja in odškodnin za vodomer DN 20:  
 

OMR1  =  (102.600 : 3219) : 12 = 2,6561 €/mesec 
 
Predračunska cena omrežnine iz naslova vzdrževanja vodovodnega priključka za leto 2015 znaša 
1,4238 EUR/mesec za vodomer DN 20. Upoštevajoč kritja dela stroškov iz naslova odloženih 
prihodkov znaša končna vrednost omrežnine za vodomer DN 20 1,1348 €/mesec. 
 
A2) Omrežnina iz naslova vzdrževanja priključkov za ponder vodomerov DN 20: 
  
 OMR2  =  (43.835 : 3219) : 12 = 1,1348 €/mesec 
 
A3) Izračun omrežnine skupaj za ponder vodomerov DN 20: 
 
 OMR  =  (146.435 : 3219) : 12  =  3,7909 €/mesec 
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Detajlni pregled omrežnine po dimenzijah vodomerov je razviden v naslednji tabeli: 
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OMREŽNINA BREZ SUBVENCIJE 
 

Zap. 
št 

Vodomer (DN) Število 
vodomerov 

(DN) 

Faktor 
omrežnina 

(OMR) 

Št. 
vodomerov 

x faktor 
OMR 

OMR za 
vzdrževanje 
vodovodnih 
priključkov 

(€/vodomer/ 
mesec) 

OMR 
skupaj za 

vzdrževanje 
vodovodnih 
priključkov 

(€/leto) 

OMR za 
vzdrževanje 

javnega 
vodovoda 

(€/vodomer/ 
Mesec) 

OMR – 
skupaj na 

javni 
vodomer 
(€/letno) 

OMR – 
skupaj na 

enoto 
vodomera 
(€/mesec) 

OMR skupaj 
(€/letno) 

1 2 3 4 5 = 3*4 6 7 = 3*6*12 8 9 = 3*8*12 10 = 6 + 8 11=5*10*12 
1 DN ≤ 20 < 2692 1 2692 1,1348 36.658,58 2,6561 85.802,65 3,7909 122.458,00 
2 20 ≤ DN < 40 84 3 252 3,4045 3.431,74 7,9681 8.031,84 11,3726 34.390,74 
3 40 ≤ DN < 50 4 10 40 11,3484 544,72 26,5602 1.274,89 37,9086 18.196,13 
4 50 ≤ DN < 65 9 15 135 17,0226 1.838,44 39,8403 4.302,75 56,8629 92.117,90 
5 65 ≤ DN < 80 0 30 0 34,0451 0 79,6806 0 113,7257 0 
6 80 ≤ DN < 100 2 50 100 56,7419 1.361,81 132,801 3.187,22 189,5429 227.451,48 
7 100 ≤ DN < 150 0 100 0 113,4838 0 265,602 0 379,0858  
Skupaj   2791  3219  43.835,00  102.600,00  146.435,00 
 
 
Opomba: dejansko število vodomerov je 2726. V številki 2791 je zajeto število stanovanj. Objekt ima en vodomer, omrežnina pa se obračuna za vsako 
stanovanje DN 20.



 
 

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci  

     

18 
 

3.18.  Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po 
dejavnostih ter po občinah in druga razkritja na podlagi 
Slovenskega računovodskega standarda 35 

 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so pri 
izvajanju storitev dejansko nastali. Podlaga je torej ocena dobljena na podlagi dejansko opravljenega 
dela za posamezno dejavnost.  
 
Komuna Beltinci izvaja storitve javne službe samo v občini Beltinci.  

3.19. Primerjava cen oskrbe s pitno vodo 
 

Primerjave cen oskrbe s pitno vodo ter omrežnine brez subvecije za nekaj občin je v spodnji tabeli.  

 
Zap. 

številka 

 
Občina 

Podjetje 

 
Cene v EUR/m2 

z vodnim 
povračilom 

 
Omrežnina za 

vodomer DN ≤ 20 
brez subvencije 

 
Cenik 

veljaven od 

1. Celje 0,4367 5,1900 01. 08. 2013 
2. Dobrovnik 0,3768 0,42 2014 
3. Lendava 0,4858 2,7577 2014 
4. M. Toplice 0,4024 4,1849 2014 
5. V. Polana 0,3300 / 2014 
6. Kobilje 0,4000 1,5000 2014 
7. M. Sobota 0,4345 5,7662 2015 
8. Krško 0,6957 3,6816 2015 
9. Beltinci 0,4904 3,7909 01. 07. 2013 
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4. ZAKLJUČNA UGOTOVITEV 
 
Ker  v skladu z 6. členom Uredbe ugotovljena razlika med potrjeno oziroma predračunsko ceno in 
obračunsko ceno, ne presega 10 % od  potrjene cene, se ne pristopi k potrjevanju nove cene. 
Ukinja se le subvencioniranje omrežnine za fizične osebe in neprofitne porabnike vode. 
Zato cene storitve vodooskrbe (vodarina in omrežnina javne infrastruktrue in vzdrževanja priključkov) 
ostanejo nespremenjene, ukinja se le subvencija s strani Občine Beltinci za javno infrastrukturo za 
fizične osebe in neprofitne uporabnike storitev v višini 1,2529 EUR na mesec za vodomer DN 20 oz. za 
47,17 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: MAREC, 2015     Žig in podpis odgovorne osebe: 
       Janez SENICA 
       direktor podjetja Komuna Beltinci d.o.o. 
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PRIMERJAVA MED STARIMI IN NOVIMI CENAMI  
         Simulacija dvomesečnih stroškov gospodinjstva v stanovanjski hiši ob predpostavki, 4 člansko gospodinjstvo,   

  poraba vode 24 m3 (2 mes), števec velikosti DN 20 
         

             Z SUBVENCIJO  OMREŽNINE 
           

             

  

Stare cene v EUR Nove cene v EUR 

cena/m3 kol. m3 
st. 
DDV brez DDV DDV z DDV cena/m3 kol. m3 st. DDV 

brez 
DDV DDV z DDV 

vodarina 0,4904 24 9,5 11,7696 1,1181 12,8877 0,4904 24 9,5 11,7696 1,1181 12,8877 

omrežnina (2 meseca) 2,538 2 9,5 5,076 0,4822 5,5582 3,7909 2 9,5 7,5818 0,7203 8,3021 

        Skupaj   18,4459       Skupaj   21,1898 

             
BREZ SUBVENCIJE OMREŽNINE  

           
             

  

Stare cene v EUR Nove cene v EUR 

cena/m3 kol. m3 
st. 
DDV brez DDV DDV z DDV cena/m3 kol. m3 st. DDV 

brez 
DDV DDV z DDV 

vodarina 0,4904 24 9,5 11,7696 1,1181 12,8877 0,4904 24 9,5 11,7696 1,1181 12,8877 

omrežnina (2 meseca) 3,7909 2 9,5 7,5818 0,7203 8,3021 3,7909 2 9,5 7,5818 0,7203 8,3021 

        Skupaj   21,1898       Skupaj   21,1898 
 
Opomba: Zaradi ukinitve subvencije omrežnine, se za fizične osebe in neprofitne dejavnosti poveča storitev oskrbe s pitno vodo za 14,87%. 
                                                                                  % povečanja = (21,1898/18,4459 – 1) x 100 % = 14,87 % 
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