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1. POVZETEK 
 
Pravna podlaga 
Pravno podlago za oblikovanje predlaganih cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin ter 
storitve v zvezi z greznicami (v nadaljevanju: odpadne vode) predstavlja Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UL RS. št.87/2012 in 109/2012) in Zakon o varstvu okolja ZVO-1-UPB6 (Uradni list 
št.39/206, 70/08, 48/12,57/12). 
 
Vzrok za spremembo cen 
Nove cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda predlagamo v potrditev zaradi 
uskladitve z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju 
Uredba) in zaradi uskladitve cen s stroški, ki nastajajo z delovanjem nove kanalizacije v 
celotni občini Beltinci in pripadajoče čistilne naprave na Melincih.  
 
Razlike pri oblikovanju veljavnih cen in cen oblikovanih v skladu z Uredbo 
Razlike med veljavnimi cenami in cenami po Uredbi so naslednje: 

1. Cene v tem elaboratu so skladno z Uredbo oblikovane za naslednje storitve: 

a) odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin, 
b) storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami , 
c) čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. 
 

Odvajanje in čiščenje padavinskih voda s streh s tem elaboratom še ne oblikujemo, kajti 
najprej moramo v skladu s 31. členom Uredbe vzpostaviti evidence uporabnikov odvajanja 
in čiščenja padavinskih voda s streh, vključno z določitvijo površine strehe, s katere se voda 
odvaja in čisti.  

 
2. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
čistilnimi napravami Uredba ureja tako, da se tudi te storitve obračunavajo glede na 
porabo pitne vode, obračun se izvaja dvomesečno, tako kot pri porabi pitne vode. To 
pomeni, da se storitev praznjenja greznice in male čistilne naprave ter ravnanja z 
grezničnimi goščami in blatom iz malih čistilnih naprav ne zaračuna ob izvedbi storitve. 

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, 
prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih 
naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v 
m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v 
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. 
 
 
3. Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za posamezne velikosti 
vodomerov. 
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4. Novost, ki jo v zvezi z zaračunavanjem omrežnine prinaša Uredba je, da se v 
večstanovanjskih stavbah v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih 
vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 
omrežnine 1 (DN < / = 20). Do sedaj se je strošek omrežnine v večstanovanjskih objektih 
za skupni vodomer delil po številu stanovanjskih enot. 

V sklopu predlaganih cen odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter storitev 
povezanimi z greznicami je zajet tudi petletni finančni najem poltovornjaka v višini 
16.336,01 € (brez DDV) izključno za potrebe kanalizacije. 

Predlog novih cen! 
 
a) Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin: 

 
Cena odvajanja: 0,3354 EUR/m3 (brez DDV) 
 
Cena omrežnine: 4,6012 EUR/DN</ = 20/MESEC (brez subvencije) 
 
Cena omrežnine: 0,7470 EUR/DN< / = 20/MESEC (BREZ DDV), (z 87,36 % subvencijo) 
 
Znesek subvencije omrežnine znaša 3,8542 EUR za nazivni premer vodomera DN < / = 20 
 

 
Opis 

Predlagana cena 
(subvencionirana) 

Veljavna cena 
(subvencionirana) 

Omrežnina DN < / = 20  0,7470 EUR/mesec 1,0230 EUR/mesec 

Fiksni del cene: 0,7470 EUR/mesec 1,0230 EUR/mesec 

   

Odvajanje / EUR/m3 / EUR/mesec 

Skupaj variabilni del cene / EUR/m3 / EUR/mesec 
 

 
 

Opis 
Predlagana cena 
(brez subvencije) 

Veljavna cena 
(brez subvencije) 

Omrežnina DN < / = 20 4,6012 EUR/m3 4,6003 EUR/mesec 

Fiksni del cene: 4,6012 EUR/m3 4,6003  EUR/mesec 

   

Odvajanje 0,3354 EUR/m3 0,1481 EUR/m3 

Skupaj variabilni del cene 0,3354 EUR/m3 1,1481 EUR/m3 
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b) Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami 
Zaradi še vedno trajajočega poskusnega obratovanja čistilne naprave na Melincih, se 
omrežnina za čiščenje grezničnih vsebin na čistilni napravi ne oblikuje. 

       Cena omrežnine:              /        EUR/DN < / = 20/mesec (brez DDV) 
 
Cena povezana z greznicami oz. MKČN: 0,3945 EUR/m3 (brez DDV) 
 

Opis Predlagana cena 
 

Veljavna cena 
 

Omrežnina DN < / = 20 / EUR/mesec /  EUR/mesec 

Fiksni del cene: /  EUR/mesec /   EUR/mesec 

Cena storitve z greznicami oz. MKČN 0,3945 EUR/m3 0,2863 EUR/m3 

Skupaj variabilni del cene 0,3945 EUR/m3 0,2863 EUR/m3 
 
 
c) Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

Zaradi še vedno trajajočega poskusnega obratovanja čistilne naprave na Melincih, se 
omrežnina za čistilno napravo ne oblikuje. 
 

  Cena omrežnine:        /     EUR/DN < / = 20/mesec (brez DDV) 
 
  Cena čiščenja 0,6981 EUR/m3 (brez DDV) 

      
 
 

Opis 

 
Predlagana cena 
(subvencinirana) 

 
Veljavna cena- 

(subvencionirana) 
Omrežnina DN < / = 20                 /       EUR/mesec             /     EUR/mesec    
Fiksni del cene:                /        EUR/mesec        /     EUR/mesec 
Čiščenje          /              EUR/ m3      /           EUR/ m3 
Skupaj variabilni del cene /               EUR/m3 /           EUR/ m3 
 

 
Opis 

 
Predlagana cena 

Veljavna cena- 
Polna cena 

Omrežnina DN < / = 20               /        EUR/mesec            /      EUR/mesec    
Fiksni del cene:            /          EUR/mesec      /       EUR/mesec 
Čiščenje  0,6981      EUR/m3 0,3130     EUR/m3 
Skupaj variabilni del cene 0,6981      EUR/m3 0,3130     EUR/m3 
 
  



 
 

7 
 
 

2. UVOD 
 
Vlada Republike Slovenije je novembra 2012 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS,št. 87/2012, 
109/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki je pričela veljati 1. 1. 2013. Uredba določa natančna 
merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na 
lokalne skupnosti. 
Cilj uredbe je poenotiti način obračunavanja storitev, ki se izvajajo v okviru gospodarske 
javne službe.  
V skladu z Uredbo (6 - člen) izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o 
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ga predloži pristojnemu občinskemu organu 
v potrditev in to v kolikor razlika med obračunsko in potrjeno ceno glede na količino 
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju presega 10 (deset) odstotkov. V 
kolikor je razlika med potrjeno in obračunsko ceno manjša od 10 (deset) odstotkov se nova 
cena ne oblikuje. 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.  
Subvencija po Uredbi je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun 
občine. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve 
javne službe ne pokriva celotne najemnine infrastrukture potrebne za izvajanje javne službe, 
mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. 
Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.  
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3. OPIS OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN 
ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN 
 
Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode z javnih 
površin (Ur. l. RS št. 88/11, 8/12) javna služba obsega naslednje naloge: 
 odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
 prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic in obstoječih 

greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 
 čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na 

komunalni ali skupni čistilni napravi, 
 zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen 

obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjše od 50 PE, 
 odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z 

javnih površin 

 Odvajanje in čiščenje padavinskih voda s streh s tem elaboratom še ne oblikujemo, 
kajti najprej moramo v skladu s 31. členom Uredbe vzpostaviti evidence 
uporabnikov odvajanja in čiščenja padavinskih voda s streh, vključno z določitvijo 
površine strehe, s katere se voda odvaja in čisti.   

Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. opravlja dejavnost odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin (JP) na področju Občine Beltinci. 
Izvajalec javne službe upravlja z enim kanalizacijskim sistemom: 

- kanalizacijski sistem Občine Beltinci s čistilno napravo na Melincih  
 
Podjetje ima v upravljanju celotno kanalizacijsko omrežje v Občini Beltinci (gravitacijski in 
tlačni vodi ter prečrpališča kanalizacijskega omrežja). Odvajanje komunalnih in padavinskih 
voda z JP se na območju upravljanja vrši preko gravitacijskih in tlačnih kanalizacijskih 
sistemov (delno: v Beltincih) mešanega tipa.  
 
Vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja in objektov na sistemu javnega 
kanalizacijskega omrežja 
Dejavnost vzdrževanja infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode z 
JP se izvaja v posebej organizirani enoti za vzdrževanje, ki je locirana na čistilni napravi 
Melinci. 
Enota izvaja vse odprave okvar in ostala vzdrževalna dela na javnem kanalizacijskem omrežju 
in objektih ob asistenci pogodbenih izvajalcev (PGD Beltinci, Komunala M. Sobota). 
Storitve se evidentirajo po dejanski porabi delovnega časa in porabi materiala. Vzdrževanje 
in čiščenje objektov za odvajanje odpadnih voda obsega: 

- redne preglede kanalizacijskega omrežja, kjer ugotavljamo pretočnost kanala, 
količino usedlin v kanalu, fizične poškodbe kanala in objektov na omrežju, 

- vzdrževalna in interventna dela na kanalizacijskem sistemu in črpališčih, 
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- kontrolo priključkov na javno kanalizacijo, 
- čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi, 
- izpiranje kanalov pod pritiskom, kjer kanale očistimo nabranih usedlin, 
- izvajanje popravil na kanalizaciji, 
- nadzor na izvedbo novih priključitev, 
- nadzor nad izvedbo opustitve greznic. 

 
Za redne preglede kanalizacije pripravljamo letni plan, da vse kanale enkrat letno temeljito 
pregledamo. O rednih pregledih kanalizacije bomo vodili dnevnik, od koder se črpajo podatki 
za izdelavo planov vzdrževanja oziroma nujnih popravil, če to zahteva narava okvare. 
 
Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda z JP 
Osnovna naloga Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. na področju čiščenja 
komunalnih in padavinskih voda z JP je: 

- čiščenje komunalnih in padavinskih voda z JP 
- upravljanje komunalne čistilne naprave, 
- prevzem in obdelava blata z malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in gošč 

obstoječih pretočnih in nepretočnih greznic. 
 
Čiščenje komunalnih in padavinskih voda z JP izvajamo na okolju prijazen način (skladno z 
veljavno zakonodajo), na centralni čistilni napravi Melinci (ČN). 
Nadzor delovanja individualne MKČN bomo izvajali skladno z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave in zajema oceno obratovanja, 
prve meritve in obratovalni monitoring, evidence MKČN, prevzem in obdelava blata MKČN. 
Izvajali pa bomo tudi redni in izredni prevzem in obdelavo blata (gošč) iz obstoječih 
pretočnih in nepretočnih greznic. 
 
Redno vzdrževanje na čistilni napravi obsega: 
 redne preglede stanja delovanja čistilne naprave, 
 pregled in nadzor nad delovanjem čistilne naprave, 
 kontrola napeljave,  
 kontrola avtomatike, 
 redni pregled stanja ter delovanja mehanskega dela čistilnih naprav,   
 spremljanje kvalitete čiščenja in nadzor tehnoloških parametrov, 
 vzdrževalna in interventna dela na čistilni napravi, 
 odvoz blata, 
 pleskanje kovinskih delov in manjša popravila, 
 odvoz odpadkov, 
 izvajanje dehidracije blata čistilne naprave s predhodno anaerobno stabilizacijo, 
 vzdrževanje gnilišča. 



 
 

10 
 
 

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami 
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami bo izvajalo podjetje za območje Občine Beltinci. Obstoječi 
način izvajanja te storitve poteka neorganizirano.  
Odpadne vode in greznične gošče vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in 
dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov, zato je pomembno, da z njimi pravilno ravnamo. 
Malomarno izlitje v okolje lahko povzroča onesnaženje virov pitne vode, širjenje nalezljivih 
bolezni, evtrofikacijo stoječih ali počasi tekočih voda (cvetenje vode)… Greznične gošče se 
morajo zato obvezno prečrpavati in odvažati na dovolj zmogljivo komunalno čistilno 
napravo, kjer se ustrezno obdelajo in razgradijo. 
Zaradi vplivov na okolje državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in male 
komunalne čistilne naprave najmanj enkrat na tri leta oziroma po potrebi. 
Za izvajanje tovrstnih storitev bomo pogodbeno uredili črpanje in prevoz grezničnih vsebin, 
na ČN Melinci pa obstaja posebno mesto za prevzem in naknadno obdelavo prevzetih vsebin 
(gošč). 
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4. OBLIKOVANJE CEN OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA Z 
JP IN STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MALIMI ČISTILNIMI 
NAPRAVAMI 
 
Veljavne cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so bile 
uveljavljene v letu 2014 in so bile enake cenam, ki so bile sprejete 1. 7. 2007 in to zaradi 
poizkusnega obratovanja kanalizacijskega sistema občine Beltinci.  
 
Cene oblikovane v letu 2007 niso bile razdeljene na fiksni del – omrežnino, ki je namenjena 
pokrivanju stroškov najemnine za infrastrukturo in ostalih stroškov in variabilni del za 
pokrivanje stroškov izvajanja storitve odvajanja in čiščenja. 
 
Skladno z Uredbo oblikujemo cene za naslednje storitve: 

1) odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,  
2) storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in komunalno 
čistilno napravo 
3) čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in 

  4) odvajanje in čiščenje padavinskih voda s streh s tem elaboratom še ne oblikujemo, 
kajti najprej moramo v skladu s 31. členom Uredbe vzpostaviti evidence uporabnikov 
odvajanja in čiščenja padavinskih voda s streh, vključno z določitvijo površine strehe, s 
katere se voda odvaja in čisti.    

 
Storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin (1. in 3. točka prejšnjega odstavka) se uporabnikom obračunava 
dvomesečno glede na dobavljeno količino pitne vode in je izražena v m3 opravljene storitve. 
 
Storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih in obstoječih greznic in 
malih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male čistilne naprave (2. točka) se 
uporabnikom obračunava dvomesečno glede na dobavljeno količino pitne vode in je 
izražena v m3 opravljene storitve.  
 
Če stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, nima vodomera za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovodnega 
sistema, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob 
upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. 
 
Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se storitev obračuna glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe 
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pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere 
priključka se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine. 
 
Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode se prikažejo za 
storitev odvajanja komunalne odpadne vode in za storitve, povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malo komunalno čistilno napravo in se prikažejo 
ločeno ter se obračunajo v skladu z predpisom. 
 
Cene odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z JP ter storitev, 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in komunalno čistilno napravo 
oblikovane skladno z Uredbo so sestavljene iz: 
1. omrežnine, ki vključuje: 
 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 

infrastruktura, 
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe in 
 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 

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

 
2. cene storitev javne službe, ki vključuje: 
 neposredne stroške materiala in storitev,  
 neposredne stroške dela,  
 druge neposredne stroške, 
 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
 splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 
 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
 neposredne stroške prodaje, 
 druge poslovne odhodke in 
 donos iz 16. točke 2. člena Uredbe (to je donos na vložena poslovno potrebna 

osnovna sredstva izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe). 

 
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe, ki je 
sestavljena iz omrežnine, cene storitve in okoljske dajatve. 
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Uredba spreminja faktorje za izračun omrežnine za vodomere z različnimi premeri. V tabeli 1 
so prikazani faktorji po Uredbi v primerjavi s faktorji po Pravilniku. 
 
Tabela 1 

 
Premer vodomera 

                       Faktor omrežnin  

 
Uredba 

 
Pravilnik 

DN 13 1 1 
DN 20 1 1,67 
DN 25 3 2,5 
DN 32 3 4 
DN 40 10 6,67 
DN 50 15 10 
DN 65 30 16,67 
DN 80 50 33,33 

DN 100 100 50 
DN 150 200 100 

 
Novost, ki jo v zvezi z zaračunavanjem omrežnine prinaša Uredba je tudi ta, da se v 
večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih 
vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 
omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico. 
Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov javne službe ne smejo biti različne, zato 
mora biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo.  
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5. VZROKI ZA SPREMEMBO CEN JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA Z JAVNIH POVRŠIN 
 
Cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z JP so bile 
občine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012 – v nadaljevanju 
Uredba) dolžne uskladiti z določbami uredbe do 1. 4. 2014. Zaradi poizkusnega obratovanja 
kanalizacijskega sistema občine Beltinci, bodo cene do 31. 4. 2015 ostale enake sprejetim v 
letu 2007. Poizkusno obcestovanje ČN Melinci je še vedno v teku.  
 
Na spremembo cen javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih 
voda so vplivali stroški obratovanja kanalizacije in ČN Melinci.   
 
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi 
napravami se obračunavajo glede na porabo pitne vode, obračun se izvaja dvomesečno, tako 
kot pri porabi pitne vode. To pomeni, da se storitev praznjenja greznice in komunalne čistilne 
naprave ter ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz komunalne čistilne naprave ne 
zaračuna ob izvedbi storitve (odvozu grezničnih vsebin). 
Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, 
prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali male komunalne čistilne 
naprave ter obratovalnega monitoringa za komunalno čistilno napravo je izražena v m3  

opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v 
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.  
 
Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za posamezne velikosti vodomerov. 
 
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih 
vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem    1 
(DN < / = 20). Do 1. 4. 2014 se je strošek omrežnine v večstanovanjskih objektih za skupni 
vodomer delil po številu stanovanjskih enot.  

 
Navedene razlike vplivajo na spremembo cen omrežnine kot cene izvajanja javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda z JP.  
 
Drugi dejavnik, ki bi lahko vplival na spremembo cen je povečanje vrednosti najemnine 
komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda. Ko so se 
veljavne cene oblikovale, bi najemnina oz. takrat še amortizacija komunalne infrastrukture 
za odvajanje odpadnih voda znašla 65.443 EUR (samo kanalizacija v Beltincih), medtem ko 
znaša predvidena najemnina za prihodnje obračunsko obdobje 234.280 € upoštevajoč 
izkoriščenost (50,15 %) kanalizacije pa 135.000 EUR letno.  
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Omrežnina infrastrukture čiščenja odpadnih voda se deli na omrežnino čiščenja komunalne 
odpadne vode in čiščenja grezničnih gošč in blata iz MKČN, vendar se v letošnjem letu ne bo 
obračunavala in to zaradi še vedno trajajočega poizkusnega obratovanja ČN Melinci. 
 
Pojasnilo zaračunavanja storitev javne službe prevzema in ravnanja z vsebino iz greznic ali 
malih komunalnih čistilnih naprav  
 
Na območju občine Beltinci smo v letu 2014 skladno z uredbo uvedli sistematično in 
interventno  praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) najmanj enkrat 
na tri leta ter hkrati uvedli dvomesečni obračun te storitve, kot to določa Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. št. 87/2012 in 109/2012). To pomeni, da bo Komuna, javno komunalno 
podjetje Beltinci d.o.o. zagotovila izpraznitev greznice ali MKČN najmanj enkrat v treh letih, 
strošek te storitve pa bo razdeljen na 18 obrokov in bo tako dvomesečno prištet ostalim 
postavkam na računu.  
Osnova za zaračunavanje izvajanja storitve je količina dobavljene pitne vode, za omrežnino 
pa velikost vodomera (ta se letos še ne bo obračunavala).  
V primeru, ko objekt ni priključen na javno vodovodno omrežje in ni merjenja porabe pitne 
vode, se bo storitev zaračunala na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev, 
ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan, kar pomeni, da se 
bo storitev obračunala dvomesečno za eno osebo za 9,0 m3 vode. Omrežnina pa bi se v tem 
primeru v skladu s 4. točko 20. Člena Uredbe obračunala glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka in faktorjem omrežnine (za enkrat se v tem obdobju ne bo 
obračunavala). 
Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine organskih snovi in okolju ter zdravju 
škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo in tako ne onesnažujejo 
našega okolja. Zaradi vpliva, ki ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno 
praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta. 
Gospodinjstva bi morala poskrbeti za redno praznjenje in obdelavo gošč na čistilni napravi 
Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. pa je kot izvajalec službe odvajanja in 
čiščenja odpadne vode dolžan zagotavljati prevzem grezničnih gošč iz obstoječih greznic ter 
blata iz MKČN ter o tem voditi ustrezne evidence in poročati na Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje. Obstoječi način praznjenja navedenih naprav se je izvajal neorganizirano.  
Sistematično in interventno praznjenje greznic in MKČN velja samo za območja, kjer NI 
JAVNE KANALIZACIJE in kjer se še občani niso priključili na javno kanalizacijo. 
Potek praznjenj  
Praznjenja se izvajajo dopoldne in popoldne po posameznih naseljih po vnaprej predvidenem 
programu. Gospodinjstva bodo obveščena o dnevu in uri praznjenja greznice oz. MKČN. Na 
dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oziroma MKČN (omogočiti dostop – 
odstraniti morebitne ovire…) 
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6. VSEBINA ELABORATA 
Na podlagi 9. člena Uredbe mora elaborat vsebovati: 

1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje, 
2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje, 
3. pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 
4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 
6. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s primerljivimi območji, 
7. primerjavo 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 za 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 dejavnosti 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, 
8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za leto 2015, 
9. predračunske stroške izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih 
voda za leto 2015, 
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo (2014) in prihodnje (2015) obračunsko obdobje, 
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje,  
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje, 
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje,  
14. število zaposlenih, za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje, 
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture, 
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16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in 
stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev, 
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnin za prihodnje 
obračunsko obdobje, 
18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in 
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 
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7. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE, 
ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ODPADNIH VODA Z JAVNIH 
POVRŠIN 
V skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. št. 87/2012 in 109/2012 –v nadaljevanju 
Uredba), smo pripravili elaborat za storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda. 
 

7.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje - 2014 

 
Količine komunalne odpadne vode - 2014 
 
 Predračunska količina v m3 Obračunska količina m3 
Količina komunalne odpadne vode 230.500 240.521 
 
Število vodomerov – preračunano število (omrežnina) 
 
 Predračunska količina v F Obračunska količina v F 

Preračunano število vodomerov 2.128 2.131 
F je vsota faktorjev preračunanih vodomerov na DN 20. 
 

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

           
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV  
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

OBRAČUNSKI 
2014 (v EUR) 

PREDRAČUNSKI 
2014 (v EUR) 

1. Stroški materiala 4.748 16.502 
2. Stroški storitev 11.739 7.613 
 - stroški storitev vzdrževanja 5.328 6.343 
 - stroški drugih storitev 6.411 1.270 
3. Stroški dela 6.089 5.177 
4. Odpisi vrednost / 460 
 - amortizacija / 460 
 - popravki vrednosti terjatev do kupcev / / 
5. Drugi stroški 241 360 
6.  SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 13.527 4.025 
7.  Izredni odhodki / / 
8.  STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 36.344 34.137 
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7.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje  

 
Cene storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode  

- obračunska cena                                    0,1511 EUR/m3 
- predračunska cena storitve                  0,1481 EUR/m3 
- potrjena cena storitve      0,1481 EUR/m3 

    

Obračunska cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode je višja od potrjene cene in 
predračunske cene, to pa iz razloga, ker je bilo odvajanje fekalnih vod speljano na novo 
zgrajeno kanalizacijsko omrežje, katerih stroški v poskusnem obratovanju strukturno 
odstopajo od stroškov v strukturi potrjene cene. Največje odstopanje je v splošnih stroških, 
kjer je zajeto12% le-teh, od katerih se del stroškov razporedi na greznice.  
 

7.4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 

 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečje primerljivih območij 

Obračunska cena 0,1511 €/m3 0,3209 €/m3 

 

7.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih  območjih 
 

 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečje primerljivih območij 

Potrjena cena 0,1481 €/m3 0,3209 €/m3 

 

7.6. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena s primerljivimi območji 
 

 Komuna Beltinci d.o.o. v 
€/mesec  

Povprečje primerljivih območij v 
€/mesec ±=1 

Obračunska cena javne 
infrastrukture za DN 20 

4,6003 €/m3 4,1371 €/m3 
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 Komuna Beltinci d.o.o. 

subvencionirana cena 
€/mesec  

Povprečje primerljivih območij 
v €/mesec  

Obračunska cena javne 
infrastrukture za DN 20 

1,0230 €/m3 4,1371 €/m3 

 
 

7.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
 
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. 

 
koeficient pospešene pokritost                  =    vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve 
kratkoročnih obveznosti    kratkoročne obveznosti 
 

 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti panoge E 37 Ravnanje z 
odplakami za leto 2013 po podatkih AJPES znaša: 1,93 

 

Izračun koeficienta na podlagi poslovanja v letu 2013 za Komuno, javno 
komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 

LIKVIDNA 
SREDSTVA 

KRATKOROČNE 
TERJATVE 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 

KOEFICIENT 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
        4 [(1+2)÷3] 

 
32.371 

 
185.290 

 
141.809 

 
1,53 

 

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«. 
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koeficient gospodarnosti            =    poslovni prihodki 
poslovanja                       poslovni odhodki 
 

 gospodarnost poslovanja panoge E 37 Ravnanje z odplakami za leto 2013 po 
podatkih AJPES znaša: 1,05 
 

Izračun koeficienta na podlagi poslovanja v letu 2013 za Komuno, javno    
komunalno podjetje Beltinci d.o.o.: 

 
POSLOVNI PRIHODKI 

 
POSLOVNI ODHODKI 

 
KOEFICIENT 

 
1 

 
2 

 
3 [1÷2] 

 
454.321 

 
617.139 

 
0,74 

  
 

Povprečna plača na zaposlenca  
 
 povprečna plača na zaposlenca panoge E 37 Ravnanje z odplakami za leto 2014 po 

podatkih SURS znaša: 1.481,00 EUR 
 povprečna plača na zaposlenca v Komuni, javno komunalno podjetje d.o.o.                        

za leto 2014 znaša: 1.426,53 EUR 

 

7.8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 2015 
 
Odvajanje komunalne odpadne vode  
Predračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 
na območju občine Beltinci za leto 2015 bo odvisna od dinamike priključevanja na 
kanalizacijo in je ocenjena na 255.500 m3. 
 
Predračunsko število vodomerov na območju občine Beltinci 

ZAP.  
ŠTEV. 

PREMER 
 

ŠTEVILO 
VODOMEROV 

FAKTOR 
OMREŽNINE 

F = ŠTEVILO 
VODOMEROV ZA 
OBRAČUN DN 20 

OMREŽNINA V 
€ NA 

VODOMER 
1 2 3 4 5 = 3x4 6 

1 DN < / = 20 2084 1 2084 4,6012 
2 20 < / = 40 62 3 186 13,8036 
3 40 < / = 50 2 10 20 46,0120 
4 50 < / = 65 7 15 105 69,0180 
5 65 < / = 80 0 30 0 138,0360 
6 80 < / = 100 1 50 50 230,0600 
7 100 < / = 150 0 100 0 460,1200 
8 SKUPAJ 2156  2445  
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7.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih 
voda za leto 2015 

 
Predračunski stroški izvajanja storitev odvajanja odpadne vode na območju občine Beltinci 
za leto 2015 znašajo:   
            
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE 
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE 

PREDRAČUNSKI 
STROŠKI 2015  v EUR 

1. Stroški materiala in električne energije 43.780 
2. Stroški storitev 17.050 
 - stroški storitev vzdrževanja 13.550 
 - stroški drugih storitev 3.500 
3. Stroški dela 9.133 
4. Odpisi vrednosti 1.900 
 - amortizacija 1.900 
 - popravki vrednosti terjatev do kupcev / 
5. Drugi stroški 300 
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 13.530 
 STROŠKI IZVAJANJA STORITEV 85.693 
 
Obrazložitev posameznih vrst stroškov – kalkulativnih elementov odvajanja odpadne vode 
 
Cena izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 
 
Stroški materiala so stroški surovin ter pomožnega in potrošnega materiala – za tekoče 
vzdrževanje ter električne energije za prečrpališča. Stroški storitev vzdrževanja so stroški 
odprave okvar na kanalizacijskem omrežju, stroški rednega vzdrževanja objektov in naprav 
na kanalizacijskem omrežju – v večji meri zunanji izvajalci (PGD Beltinci, Komunala d.o.o. 
Murska Sobota) in servis črpalk v prečrpališčih enkrat na dve leti oz. 4000 ur dela (po 
ponudbi). Stroški drugih storitev so stroški poštnih in telefonskih storitev (internet – 
telemetrija), stroški izobraževanja, ipd.  
Stroški dela se nanašajo na stroške dela zaposlenih delavcev na področju odvajanja 
komunalnih odpadnih voda. (½ delavca). 
Odpisi vrednosti so stroški amortizacije osnovnih sredstev v lasti podjetja, ki se uporabljajo 
za dejavnost odvajanja komunalne odpadne vode. Drugi stroški so stroški za varstvo okolja. 
Splošni upravni stroški so stroški režije, ki se delijo po ključu opravljenega dela na dejavnosti 
in jih sprejema Nadzorni svet Komune Beltinci d.o.o. 
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7.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo (2014) in prihodnje (2015) obračunsko obdobje 
 
Za izvajanje storitev javne službe odvajanje komunalne odpadne vode je obseg potrebnih 
osnovnih sredstev za preteklo obračunsko obdobje: 

- javna infrastruktura z nabavno vrednostjo v višini 12.961.793,00 EUR in 
- lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo v višini 3.500 EUR. 

Za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode je obseg 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obdobje (2015): 

-  javna infrastruktura z nabavno vrednostjo 11.714.022,00 EUR,  
-  lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo v višini 8.578,62 EUR. 

 

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

 
Splošni stroški se na posamezno dejavnost razporejajo na podlagi sodil, ki temeljijo na 
aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Sprejema jih Nadzorni svet Komune, javno komunalno 
podjetje Beltinci d.o.o.. 
 
Razdelitev splošnih stroškov za leto 2014 

Dejavnost Delež 
Oskrba s pitno vodo 42 % 
Odvajanje odpadnih voda in greznice 12 % 
Čiščenje odpadnih voda 14 % 
Javna dela 3 % 
Tržna dejavnost 10 % 
Vzdrževanje priključkov in vodomerov 13 % 
Vzdrževanje pokopališč 5% 
Plakatiranje 1% 
Skupaj 100% 
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Predvidena razdelitev splošnih stroškov za leto 2015 

Dejavnost Delež 
Oskrba s pitno vodo 42 % 
Odvajanje odpadnih voda 10 % 
Čiščenje odpadnih voda 14 % 
Javna dela 3 % 
Tržna dejavnost 10 % 
Vzdrževanje priključkov in vodomerov 13 % 
Pokopališča 5% 
Storitve z greznicami 2 % 
Plakatiranje 1% 
Skupaj 100% 

 

7.12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 
 
Na dejavnosti odvajanja odpadnih voda ne izvajamo posebnih storitev. 
 

7.13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva lahko prestavlja največ 5 % od 
nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev odvajanja 
odpadnih voda.  
V izračunu predračunske cene storitve javne službe odvajanja komunalnih voda, donos na 
sredstva izvajalca ni vračunan. 
 

7.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
V preteklosti (2014) je v času poizkusnega obratovanja za izvajanje dejavnosti odvajanja 
odpadnih voda evidentirano delo ene tretjine delavca, za prihodnje obračunsko obdobje je 
na tej dejavnosti predvidena polovica delavca. Ta polovica delavca je vključena v dva delavca 
na ČN Melinci, ki sorazmerni delovni čas porabita za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in 
objektov.  
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7.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture  
 

  
Najemnina infrastrukture            

Delež, ki se prenese na uporabnike 
javne infrastrukture 

 v EUR v % 
Leto 2014 259.236 45,2 
Leto 2015 234.280 50,15 

 

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

 
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture v letu 2015, ki je namenjena izvajanju javne službe 
je 50,15 %.  
Upoštevajoč deveti odstavek 19. člena Uredbe predlagamo v letu 2015 amortizacijsko 
stopnjo 1,003 % namesto 2 %. Posebnih storitev ne izvajamo.  
 

7.17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnin za prihodnje 
obračunsko obdobje 
Javna služba odvajanja komunalnih odpadnih voda  

 
ZAP. 
ŠT.  

 
VRSTA STROŠKOV 

CENA odvajanja – 
PLAN za l. 2015 v 

EUR 

% 

I. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV   
1. Stroški materiala 43.780 51,09% 

1.1 Stroški električne energije 41.980 48,99% 
1.2 Stroški materiala 1.800 2,10% 
2. Stroški storitev 17.050 19,90% 

2.1 Stroški vzdrževanja infrastrukture  13.550 15,81% 
2.2 Stroški drugih storitev 3.500 4,08% 
3. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 9.133 10,66% 
4. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI - AMORTIZACIJA 1.900 2,22% 
5. DRUGI STROŠKI 300 0,35% 
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 13.530 15,79% 
7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA – DO 5 

% 
/  

8. STROŠKI SKUPAJ 85.693 100% 
9. Količina komunalne odpadne vode v m3: 255.500  

10. CENA odvajanja V EUR/m3 0,3354  
 
  



 
 

26 
 
 

 
 
 
 
ZAP. ŠT. 

 
 
 

VRSTA STROŠKOV 

 
 
CENA OMREŽNIN 
PLAN 2015 
(EUR) 

CENA 
OMREŽNINE –
PLAN za l. 2015 
(z subvencijo) 
(EUR) 

II. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE 139.500 32.200 
1. Stroški javne infrastrukture 139.500 32.200 

1.1. Stroški amortizacije ali najema infrastrukture 117.500 10.200 
1.2. Stroški zavarovanja infrastrukture 2.000 2.000 
1.3. Stroški povezani z odškodninami 20.000 

 
20.000 

1.4. Finančni odhodki – stroški obresti / / 
2. Uskladitev z 6. Členom Uredbe -4.500 -4.500 
3. STROŠKI INFRASTRUKTURE SKUPAJ: 135.000 27.700 
4. Število (preračunano) vodomerov – vsi: ∑ 	F 2.445 / 
5. CENA OMREŽNINE V EUR/ mesec/DN ≤ 20 4,6012 / 
6. DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ STORITEV 

JS 
/ / 

7. STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE  135.000 27.700 
 Število (preračunano) vodomerov javne službe:   
 CENA OMREŽNINE V EUR/mesec/DN ≤ 20 4,6012 / 

 
Predlaga se subvencioniranje omrežnine za občane in neprofitne dejavnosti v višini 83,76 % 
oziroma 3,8542 EUR za vodomer DN ≤ /20. Na porabnika za faktor 1 se prenese omrežnina v višini 
0,7470 €/mesec. Znesek subvencije s strani občine Beltinci tako znaša 107.300 € (brez DDV).  
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Pregled omrežnine po dimenzijah vodomerov in uporabnikih 
 

Zap. 
št. 

Premer 
vodomera 

Število 
vodomerov 

Faktor 
omrežnine 

Število 
vodomerov* 

faktor 
omrežnine 

Omrežnina v 
€/vodomer 

Omrežnina 
skupaj €/leto 

Število 
vodomerov 
neprofitni 

(kom) 

Subv. 
omrežnina 
€/vodom. 

Subvencionirana 
omrežnina €/leto 

Število 
vodomerov 

profitni 
(kom) 

Nesub. 
omrežnina 

€/leto 

Skupaj 
omrežnina 

€/leto 

  1 2 3=1*2 4 5=1*4*12m 6 7=0,74705*2 8=6*7*12m 9 10=4*9*12m 11=8+10 
1 DN ≤ 20 2.084 1 2.084 4,6012 115.067 2020 0,747 18.107 64 3.534 21.641 

2 
20 ≤ DN < 

40 62 3 186 13,8036 10.270 55 2,2412 1.479 7 1.160 2.640 

3 
40 ≤ DN < 

50 2 10 20 46,012 1.104 1 7,4705 90 1 552 642 

4 
50 ≤ DN < 

65 7 15 105 69,018 5.798 5 11,2058 672 2 1.656 2.328 

5 
65 ≤ DN < 

80 0 30 0 138,036 0 0 22,4115 0 0 0 0 

6 
80 ≤ DN < 

100 1 50 50 230,06 2.761 1 37,3525 449 0 0 449 

7 
100 ≤ DN < 

150 0 100 0 460,12 0 0 74,7050 0 0 0 0 
  Skupaj 2.156   2.445   135.000 2082   20.798 74 6.902  27.700 

 
Opomba: Znesek subvencije s strani občine Beltinci znaša brez DDV 135.000 – 27.700 je 107.300 €. Bruto znesek subvencije z (DDV) tako znaša 107.300 * 1,095 = 
117.494 €, kateri je predviden v proračunu občine za leto 2015. 
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7.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih 
 

Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih 
dejavnostih potrjuje Nadzorni svet podjetja Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o..  
Najosnovnejša določila tega sistema so naslednja: 
 Vsi stroški in prihodki se ob nastanku knjižijo po stroškovnih mestih.  
 Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti ločevati na neposredne in posredne (splošne). Večina 

prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti 
se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi faktur knjižijo neposredno na posamezno 
dejavnost. Pri poslovanju podjetja pa nastaja tudi nekaj t. i. posrednih ali splošnih prihodkov 
(zlati prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo skupnemu 
stroškovnemu mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na 
dejavnosti. 

  Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa na storitve, izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in 
obračuna plač po delovnem nalogu, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški 
nanašajo. Vsi taki stroški, ki so razporejeni na stroškovna mesta že ob knjiženju na konte 
razreda 4 in 7, imajo značaj neposrednih stroškov. 

 Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna 
storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na dejavnosti, imajo značaj 
splošnih stroškov in se  knjižijo na skupno stroškovno mesto. 

 Na skupnem stroškovnem mestu se zbirajo tiste vrste stroškov, ki jih ni bilo mogoče       
    že v prvi fazi knjižiti na stroškovno mesto in stroški uprave 
 Stroški, zbrani na skupnem stroškovnem mestu, se na stroškovna mesta dejavnosti  
     razporejajo na podlagi sklepa Nadzornega sveta podjetja Komuna, javno komunalno         
     podjetje Beltinci, d.o.o. 
 

7.19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 
 
Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 za leto 2014 so zapisana in 
javno objavljena v letnem poročilu za letu 2014, za pretekla leta pa so objavljena na spletnih straneh 
AJPES-a. 
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8. PREGLED CEN ODVAJANJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V DRUGIH OBČINAH 
   
V spodnji tabeli je pregled cen javne infrastrukture in javne službe odvajanja komunalnih  odpadnih 
voda v občini, ki je ceno že oblikovala skladno z novo metodologijo, predpisano z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(UL RS, št. 87/2012 in 109/2012). 
 
Pregled cen odvajanja komunalnih odpadnih voda za nekatere občine 

 
OBČINA 

 
Cena omrežnine za 

DN 20 v EUR na 
mesec 

Cena storitve odvajanja 
komunalne odpadne vode v 

EUR/m3 

Pivka 4,1632 0,3131 
Kidričevo 3,0073 0,2665 
Celje 2,1000 0,1264 
Piran 3,0087 0,4380 
Logatec 3,2600 0,2805 
Murska Sobota 2,1271 0,2432 
Črenšovci 8,43 0,13 
Razkrižje 3,7742 0,5000 
Gornja Radgona 2,0400 0,1640 
Beltinci (SUBV. OMR.) 0,7470 / 
Beltinci (NESUBV. OMR.) 4,6012 0,3354 
Turnišče 2,5908 0,2640 
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9. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA IN ODPADNIH VODA Z JAVNIH POVRŠIN TER 
STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI 
IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 
 

V skladu z 9. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva (Ur. l. št. 87/2012 in 109/2012; v nadaljevanju Uredba), smo 
pripravili elaborat za potrditev cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda ter cene storitev, 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malo komunalno čistilno napravo. 
V podjetju Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. smo začeli opravljati storitev čiščenja 
odpadnih komunalnih voda 1. 7.2012 in to s prevzemom dejavnosti in veljavnih cen s strani podjetja 
Komunala d.o.o. Murska Sobota. Storitev z greznicami pa smo začeli opravljati 1. 4. 2015.  
 

9.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje (2014) 
 
Količine komunalne odpadne vode, ki se čisti na ČN – Beltinci.  
 

 Predračunska količina m3 Obračunska količina v m3 
Količina komunalne odpadne vode 230.500 240.521 

 
Število vodomerov – preračunano število (omrežnina) – se v letu 2015 ne obračunava za čiščenje 
fekalnih vod in ne za storitev z greznicami.  
 

 Predračunska količina m3  Obračunska količina m3  
Storitve z greznicami in MKČN 109.500 55.042 
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9.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje (2014) 

 
STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA  

OBRAČUNSKI 
STR.2014 
 (v EUR)  

PREDRAČUNSKI 
STR.2014 
 (v EUR) 

1. Stroški materiala 18.855 21.223 
 - stroški materiala 5.345 830 
 - stroški električne energije, goriv 13.510 20.393 
2. Stroški storitev 13.933 20.380 
 - stroški storitev vzdrževanja 11.675 9.900 
 - stroški monitoringa / 6.300 
 - stroški odvoza blata / 3.450 
 -  stroški drugih storitev 2.258 730 
3. Stroški dela 27.703 18.100 
4. Odpisi vrednosti 4.304 2.100 
 - amortizacija, drobni inventar 4.304 2.100 
 - popravki vrednosti terjatev do kupcev / / 
5. Drugi stroški  0 440 
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI  18.037 9.903 
 STROŠKI IZVAJANJA STORITEV: 82.831 72.146 

 
STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POVEZANIH Z 
GREZNICAMI IN KČN 

OBRAČUNSKI STR. 
2014 (v EUR) 

PREDRAČUNSKI 
STR. 2014 (v EUR) 

1.  Stroški materiala - 6.595 
 - stroški električne energije, goriv - 260 
 - drugi stroški materiala - 6.335 

2. Stroški storitev  9.977 15.265 
 - stroški storitev vzdrževanja - 3.075 
 - stroški monitoringa - 1.960 
 - stroški odvoza blata - 1.070 
 - stroški dostave vsebin na ČN 9.975 8.935 
 - stroški drugih storitev 2 225 

3. Stroški dela 2.740 5.620 
4. Odpisi vrednosti 983 650 
   -amortizacija 983 650 

5. DRUGI STROŠKI - 205 
6. Splošni upravni stroški 1.932 3.015 
 STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 15.632 31.350 
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9.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne 
javne službe za preteklo obračunsko obdobje (2014) 
 
Cene storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 
Obračunska cena storitve                                             0,3444 EUR/m3 
Predračunska cena storitve                                          0,3130 EUR/m3 
Potrjena cena storitve                                                   0,3130 EUR/m3  
 
Cene storitev z greznicami  
Obračunska cena storitve                                             0,2840 EUR/m3 
Predračunska cena storitve                                          0,2863 EUR/m3 
Potrjena cena storitve                                                 0,2863 EUR/m3  
       
Povprečna dosežena oz. obračunska cena čiščenja odpadnih voda je znašala 0,3444 EUR/m3.  
Ta je nekoliko višja od potrjene cene zaradi začetka poizkusnega obratovanja nove čistilne naprave v 
občini. Tako je del stroškov poizkusnega obratovanja kril izvajalec, del stroškov je krila Občina 
Beltinci, del stroškov pa Komuna Beltinci d.o.o. Največja odstopanja so nastala v stroških storitev, 
stroških dela in splošnih upravnih stroških. 
 

9.4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih  
 
 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečno na primerljivih 

območjih 
Obračunska cena-čiščenje 0,3444 €/m3 0,6351 €/m3 

Obračunska cena - greznice 0,2840 €/m3 0,3083 €/m3 
 

9.5. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi 
cenami storitev javne službe na primerljivih območjih  
 
 Komuna Beltinci d.o.o. Povprečno na primerljivih 

območjih 
Potrjena cena - čiščenje 0,3130 €/m3 0,6100 €/m3 
Potrjena cena - greznice 0,2863 €/m3 0,3037 €/m3 
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9.6. Primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
primerljivimi območji 
 
Zaradi poizkusnega obratovanja ČN Melinci, cene javne infrastrukture nismo oblikovali in in ne 
zaračunavali. 

 

9.7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se 
oblikuje cena 
 
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 
 
 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti panoge E37, ravnanje z odplakami za leto 2013 

po podatkih AJPES znaša: 1,93  
 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za leto 2013 v Komuna Beltinci d. o. o. znaša: 

1,53 

Gospodarnost poslovanja 
 
 gospodarnost poslovanja panoge E 37 Ravnanje z odplakami za leto 2013 po podatkih AJPES 

znaša: 1,05 
 gospodarnost poslovanja v Komuni d. o. o. znaša: 0,74 

 
Povprečna plača na zaposlenca 
 
 povprečna plača na zaposlenca panoge E 37 Ravnanje z odplakami za leto 2014 po podatkih 

SURS znaša: 1.572 EUR 
 povprečna plača na zaposlenca v Komuni Beltinci d. o. o. za leto 2014 znaša: 1.426 EUR 
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9.8.  Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 2015 
Predračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na 
območju Občine Beltinci za leto 2015 znaša 255.500 m3. 
 
 
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malo komunalno čistilno 
napravo 
 
Predračunska količina opravljenih storitev javne službe izvajanja storitev, povezanih  z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malo komunalno čistilno napravo na območju Občine Beltinci 
za leto 2015 znaša 40.000 m3. 
 

9.9. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda in 
storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malo komunalno čistilno 
napravo za leto 2015 
 
Ključ delitve stroškov izvajanja storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda in storitev greznic je 
količina opravljenih storitev izražena v m3 porabljene vode. 
Pri storitvah povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malo komunalno 
čistilno napravo se k deležu stroškov čiščenja na ČN Melinci dodajo še stroški črpanja in prevoz 
grezničnih vsebin na ČN Melinci ter stroški fekalne postaje (prevzem grezničnih vsebin). 
       

 
ZAP. 

ŠT 

 
STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 

ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA 

CENA čiščenja voda – 
 PLAN za l. 2015 v EUR 

I. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 137.640 
1. Stroški materiala 73.611 
 - stroški električne energije, goriv (elektrika in kurilno olje) 55.999 
 - drugi stroški materiala 17.612 

2. Stroški storitev  64.029 
 - stroški monitoringa 5.323 
 - stroški odvoza blata, grablje-odpadki 34.184 
 - stroški vzdrževanja infrastrukture 21.116 
 - stroški drugih storitev 3.406 

3. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 23.478 
4. ODPIS VREDNOSTI 1.485 
 -amortizacija 1.485 

5. DRUGI STROŠKI 360 
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 15.401 
7.  DONOS NA UDELEŽENCA SREDSTEV / 
8 SKUPAJ STROŠKI 178.364 
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ZAP. 

ŠT 

 
VRSTA STROŠKOV 

CENA STORITVE - 
 PLAN za l. 2015 v 

EUR 
II. STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI IN KČN  
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV  

1.1. Stroški materiala 2.039 
 - stroški električne energije, goriv 1.551 
 - drugi stroški materiala 488 

1.2. Stroški storitev  9.661 
 - stroški monitoringa 147 
 - stroški odvoza blata 946 
 - stroški vzdrževanja infrastrukture 584 
 - stroški dostave grezničnih vsebin 7.890 
 - stroški drugih storitev 94 

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 2.182 
3. ODPIS VREDNOSTI 159 
 - amortizacija 159 

4. DRUGI STROŠKI 120 
5. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 1.619 
6. STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE   15.780 

 
 

Stroški materiala in storitev vzdrževanja ČN so porabljeni material in storitve v zvezi z delovanjem 
ČN. Pretežni del predstavlja električna energija in kurilno olje za gretje gnilišča. Drugi stroški 
materiala so stroški kemikalij (polielektrolit za dehidracijo, fenilklorid in hitri testi) ter ostali 
materialni stroški (po ponudbi). 
Stroški monitoringa so stroški laboratorijskih analiz odpadne vode, ki jih izvaja zdravstveni zavod in 
izdelava poročil o rezultatih analiz. Stroški vzdrževanja infrastrukture so stroški vzdrževanja EX 
opreme, vzdrževanja KSB črpalk (30 kom.), vzdrževanje puhal, kompresorjev nadzornega sistema, 
vzdrževanje aktivne požarne zaščite, tehnično protivlomno vzdrževanje, rezervni deli in servisne ure. 
(Podlaga za oceno stroškov so pridobljene ponudbe izvajalcev storitev). 
Splošni stroški so stroški režije, ki se delijo po ključu med dejavnosti.  
Stroški drugih storitev so stroški poštnih in telefonskih storitev (internet – telemetrija), stroški 
izobraževanja, deratizacije. 
Stroški dela se nanašajo na stroške dela zaposlenih delavcev na področju čiščenja komunalnih 
odpadnih voda ter storitev, povezanih z greznicami in malimi ČN. (1,5 delavca) 
Odpisi vrednosti so stroški amortizacije osnovnih sredstev v lasti podjetja, ki se uporabljajo za 
dejavnost čiščenja odpadnih voda in storitev greznic. Drugi stroški so stroški za varstvo okolja. 
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9.10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe 
za preteklo (2014) in prihodnje (2015) obračunsko obdobje 
 
Za izvajanje storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami je obseg poslovno  potrebnih osnovnih sredstev za preteklo obračunsko obdobje: 

- javna infrastruktura z nabavno vrednostjo v višini 800.333 EUR in 
- lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo v višini 0,0 EUR. 

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev, 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za prihodnje obračunsko obdobje: 

- javna infrastruktura z nabavno vrednostjo v višini 5.458.569 EUR in 
- lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo v višini 12.850 EUR. 

 

9.11. 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 povzročijo. Sprejema jih Nadzorni svet Komuna Beltinci d.o.o.  
   
Razdelitev splošnih stroškov za leto 2014 

Dejavnost Delež 
Oskrba s pitno vodo 42 % 
Odvajanje odpadnih voda z greznicami 12 % 
Čiščenje odpadnih voda 14 % 
Javna dela 3 % 
Tržna dejavnost 10 % 
Vzdrževanje priključkov in vodomerov 13 % 
Vzdrževanje pokopališč 5% 
Plakatiranje 1% 
Skupaj 100% 
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Predvidena razdelitev splošnih stroškov za leto 2015 
Dejavnost Delež 
Oskrba s pitno vodo 42 % 
Odvajanje odpadnih voda 10 % 
Čiščenje odpadnih voda 14 % 
Javna dela 3 % 
Tržna dejavnost 10 % 
Vzdrževanje priključkov in vodomerov 13 % 
Pokopališča 5% 
Storitve z greznicami 2 % 
Plakatiranje 1% 
Skupaj 100% 

 
 

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

 
Posebne storitve v preteklem obdobju nismo izvajali, zato iz tega naslova ni realiziranih prihodkov. 
Tudi za prihodnje obdobje za enkrat ne načrtujemo izvajanje posebnih storitev. 
 

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

 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva lahko predstavlja največ 5 % od nabavne 
vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev odvajanja odpadnih voda. 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva ni bil zajet v stroške ne v preteklem in tudi ni 
zajet v prihodnjem obračunskem obdobju.  
 

9.14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

 
Za izvajanje javne službe, čiščenje komunalne odpadne vode ter storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, za preteklo obdobje 
je bilo zaposlenih 1,67delavca, za prihodnje obdobje pa planiramo 1,5 zaposlenega delavca. Storitve 
povezane z dovozom grezničnih vsebin, imamo urejeno s pogodbenimi izvajalci.    
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9.15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 
  

Najemnina infrastrukture            
Delež, ki se prenese na uporabnike 

javne infrastrukture 
 v EUR v % 
Leto 2014 / / 
Leto 2015 / / 

 
Najemnino za čistilno napravo v letu 2015 ne bomo obračunavali, kajti čistilna naprava je še vedno v 
fazi poizkusnega obratovanja. 
 

9.16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnjo 
izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 
 
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe je 50,15 %. 
Posebnih storitev ne izvajamo.   
 

9.17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnin za prihodnje obračunsko 
obdobje 
Javna služba čiščenja komunalnih odpadnih voda  

 
ZAP. 

ŠT 

 
VRSTA STROŠKOV 

CENA čiščenja 
voda - 

 PLAN za l. 2015 v 
EUR 

 
 

% 

I. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 137.640 77 
1. Stroški materiala 73.611 41 
 - stroški električne energije, goriv 55.999  
 - drugi stroški materiala 17.612  

2. Stroški storitev  64.029 36 
 - stroški monitoringa 5.323  
 - stroški odvoza blata, grablje-odpadki 34.184  
 - stroški vzdrževanja infrastrukture 21.116  
 - stroški drugih storitev 3.406  

3. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 23.478 13 
4. ODPIS VREDNOSTI 1.485 1 
  -amortizacija 1.485  

5. DRUGI STROŠKI 360 0 
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 15.401 9 
7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA – DO 5 % /  
8. STROŠKI SKUPAJ 178.364 100 
9. Količina vode, ki se čisti na ČN m3: 255.500  

10. CENA ČIŠČENJA KOM. ODPADNIH VODA V EUR/M3 0,6981 
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Zaradi še vedno trajajočega poizkusnega obratovanja, v letu 2015 omrežnina za čiščenje komunalnih 
odpadnih voda ne bomo obračunavali in zaračunavali uporabniških storitev. 
 
Javna služba izvajanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napravami 
 

 
ZAP. 

ŠT 

 
VRSTA STROŠKOV 

CENA STORITVE - 
 PLAN za l. 2015 v 

EUR 

 
 

% 
II. STROŠKI IZVAJANJA STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI IN KČN   
1. NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 11.700 74 

1.1. Stroški materiala 2.039 13 
 - stroški električne energije, goriv 1.551  
 - drugi stroški materiala 488  

1.2. Stroški storitev  9.661 61 
 - stroški monitoringa 147  
 - stroški odvoza blata 946  
 - stroški vzdrževanja infrastrukture 584  
 - stroški dostave grezničnih vsebin 7.890  
 - stroški drugih storitev 94  

3. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 2.182 14 
4. ODPIS VREDNOSTI 159 1 
 - amortizacija 159  

5. DRUGI STROŠKI 120 1 
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 1.619 10 
7. DONOS NA VLOŽENA OSNOVNA SREDSTVA – DO 5 % -  
8. STROŠKI SKUPAJ 15.780 100 
9. Obračunska količina vode v m3 40.000  

10. CENA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE EUR/m3 0,3945  
  

Zaradi še vedno trajajočega poizkusnega obratovanja ČN Melinci, omrežnine za storitve z greznicami 
in malimi čistilnimi napravami ne bomo obračunavali in zaračunavali. 
 

9.18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih  
 

Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih 
dejavnostih potrjuje Nadzorni svet Komune, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o. 
Najosnovnejša določila sistema so naslednja: 
 Vsi stroški in prihodki se ob nastanku knjižijo po stroškovnih mestih.  
 Prihodke je mogoče z vidika dejavnosti ločevati na neposredne in posredne (splošne). Večina 

prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati na katere dejavnosti 
se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi faktur knjižijo neposredno na posamezno 
dejavnost. Pri poslovanju podjetja pa nastaja tudi nekaj t.i. posrednih ali splošnih prihodkov 
(zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo skupnemu 
stroškovnemu mestu, s tega splošnega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na 
dejavnosti.  
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 Tudi za večino stroškov velja, da jih je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine 
(likvidiranega računa za storitve, izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in 
obračuna plač po delovnem nalogu ipd.) knjižiti na tisto dejavnost, na katero se taki stroški 
nanašajo. Vsi taki stroški, ki so razporejeni na stroškovna mesta že ob knjiženju na konte 
razreda 4 in 7, imajo torej značaj neposrednih stroškov. 

 Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna 
storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na dejavnosti, imajo značaj 
splošnih stroškov in se najprej knjižijo na skupno stroškovno mesto. 

 Na skupnem stroškovnem mestu se zbirajo vrste stroškov, ki jih ni bilo mogoče že v prvi fazi 
knjižiti na stroškovno mesto in stroški uprave (kot neposredne stroške dejavnosti). 

 Stroški, zbrani na skupnem stroškovnem mestu, se na stroškovna mesta dejavnosti 
razporejajo na podlagi sklepa Nadzornega sveta Komune, javno komunalno podjetje Beltinci 
d.o.o. glede. 
 

9.19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 
 
Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 za leto 2012 so zapisana, 
revidirana in javno objavljena v Letnem poročilu za leto 2012, za pretekla leta pa so objavljena 
(JOLP) na spletnih straneh AJPES-a. 
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10. PREGLED CEN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA TER CEN STORITEV POVEZANIH Z 
GREZNICAMI IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V DRUGIH OBČINAH  
 
V spodnjih tabelah je pregled cen javne infrastrukture – omrežnine in javne službe čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v občinah, ki so cene že oblikovale skladno z novo metodologijo, 
predpisano z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012). 
 
Pregled cene čiščenja  odpadne vode za nekatere občine 

 
OBČINA 

Cena omrežnine za DN 
20 v EUR na mesec 

(brez DDV) 

Cena storitve čiščenja kom. 
odpadne vode v EUR/m3 

(brez DDV) 
Pivka 3,7390   1,6207 
Ptuj 8,2093 0,4936 
Celje 1,4100 0,5286 
Piran 2,5797 0,4794 
Lendava / 0,625 
Murska Sobota / 1,1350 
Črenšovci 6,2200 0,4350 
Razkrižje 2,7722 1,1000 
Videm 4,5588 0,9052 
Odranci 2,2100 0,3600 
Črenšovci 5,2300 0,4400 
Beltinci  / 0,6981 

 
Pregled cen storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za 
nekatere občine 

 
OBČINA 

Cena omrežnine za DN 
20 v EUR na mesec 

(brez DDV) 

Cena storitve z greznicami v 
EUR/m3 (brez DDV) 

Pivka 0,5294   0,3382 
Kidričevo 0,3918 0,2655 
Celje 0,11 0,3614 
Piran 2,5797 0,3330 
Logatec 0,31 0,1869 
Beltinci / 0,3945 
Koper 0,3717 0,3754 
Kočevje 3,3647 0,3488 
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11. IZRAČUN DVOMESEČNEGA STROŠKA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA  ODPADNIH 
VODA TER STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV 
 
Pri izračunu so upoštevani subvencionirani (gospodinjstva in neprofitne dejavnosti) ter ne 
subvencionirani (ostali uporabniki) komunalnih storitev.  
 

 
A) Simulacija dvomesečnih stroškov gospodinjstva v stanovanjski hiši ob predpostavki 

 
 

4 člansko gospodinjstvo, poraba vode 24 m3 (2 mes), 

 
 

števec velikosti DN 20, priključenost na kanalizacijo 

 
               
 1) ODVAJANJE 

Stare cene  Nove cene 

 

 
cena kol. st. DDV brez DDV DDV z DDV cena kol. st.DDV brez DDV DDV z DDV 

 

 
Odvajanje odplak (EUR m3) 0,1481 24 9,5 3,5544 0,3377 3,8921 0,3354 24 9,5 8,0496 0,7647 8,8143 

 

 

Omrežnina za odvajanje - s subvenc. 
(gospodinjstva) 1,023 2 mes. 9,5 2,0460 0,1944 2,2404 0,747 2 mes. 9,5 1,4940 0,1419 1,6359 

 

 

Okoljska dajatev (priklopljene na 
čistilno napravo) ( m3) 0,05283 24 0 1,2679 0,0000 1,2679 0,05283 24 0 1,2679 0,0000 1,2679 

 

  
  

Skupaj 6,8683 0,5320 7,4004 
  

Skupaj 10,8115 0,9066 11,7182 

 
               
               
 

2) ČIŠČENJE 
Stare cene  Nove cene 

 

 
cena kol. st. DDV brez DDV DDV z DDV cena kol. st.DDV brez DDV DDV z DDV 

 

 
Cena storitev čiščenja 0,313 24 9,5 7,512 0,7136 8,2256 0,6981 24 9,5 16,7544 1,5917 18,3461 

 

               
               
  

Povečanje v odstotkih 

       
  

Stara cena z DDV (1+2) 15,6260 

       
  

Nova cena z DDV (1+2) 30,0643 

       
  

ODSTOTEK 92,40% 
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B) Simulacija dvomesečnih stroškov gospodarskega objekta ob predpostavki 

 
 

 poraba vode 24 m3 (2 mes), 

 
 

števec velikosti DN 20, priključenost na kanalizacijo 

 
               
 1) ODVAJANJE 

Stare cene  Nove cene 

 

 
cena kol. st. DDV brez DDV DDV z DDV cena kol. st.DDV brez DDV DDV z DDV 

 

 
Odvajanje odplak (EUR m3) 0,1481 24 9,5 3,5544 0,3377 3,8921 0,3354 24 9,5 8,0496 0,7647 8,8143 

 

 

Omrežnina za odvajanje brez subve. 
(gospodarski objekti) 4,6003 2 mes. 9,5 9,2006 0,8741 10,0747 4,6012 2 mes. 9,5 9,2024 0,8742 10,0766 

 

 

Okoljska dajatev (priklopljene na 
greznico) (m3) 0,05283 24 0 1,2679 0,0000 1,2679 0,05283 24 0 1,2679 0,0000 1,2679 

 

  
  

Skupaj 14,0229 1,2117 15,2346 
  

Skupaj 18,5199 1,6389 20,1589 

 
               
               
 2) ČIŠČENJE 

Stare cene  Nove cene 

 

 
cena kol. st. DDV brez DDV DDV z DDV cena kol. st.DDV brez DDV DDV z DDV 

 

 
Cena storitev čiščenja 0,313 24 9,5 7,512 0,7136 8,2256 0,6981 24 9,5 16,7544 1,5917 18,3461 

 

               
               
  

Povečanje v odstotkih 

       
  

Stara cena z DDV (1+2) 23,4602 

       
  

Nova cena z DDV (1+2) 38,5050 

       
  

ODSTOTEK 64,13 % 
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C) Simulacija enomesečnih stroškov gospodinjstva v stanovanjski hiši ob predpostavki 

 
 

4 člansko gospodinjstvo, poraba vode 24 m3 (2 mes), 

 
 

števec velikosti DN 20, priključenost na greznico 

 
               
 1) ODVAJANJE 

Stare cene  Nove cene 

 

 
cena kol. st. DDV brez DDV DDV z DDV cena kol. st.DDV brez DDV DDV z DDV 

 

 
Storitev greznice (EUR m3) 0,2863 24 9,5 6,8712 0,6528 7,5240 0,3945 24 9,5 9,4680 0,8995 10,3675 

 

 

Okoljska dajatev (priklopljene na 
greznico) (m3) 0,5283 24 0 12,6792 0,0000 12,6792 0,5283 24 0 12,6792 0,0000 12,6792 

 

  
  

Skupaj 19,5504 0,6528 20,2032 
  

Skupaj 22,1472 0,8995 23,0467 

 
               
  

Povečanje v odstotkih 

       
  

Stara cena z DDV 20,2032 

       
  

Nova cena z DDV 23,0467 

       
  

ODSTOTEK 14,07 % 

       
               
               
               
 

  

 
  

 
  

 
              

 
 
 
 
Datum: MAREC, 2015     Žig in podpis odgovorne osebe: 
       Janez SENICA 
       direktor podjetja Komuna Beltinci d.o.o. 
 
 
 
 

 


