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za oblikovanje cen storitev
obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb
varstva okolja
ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODAODVAJANJE ODPLAK

PRA VNA PODLAGA:

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obCinskih gospodarskih javnih
sluib varstva okolja (Ur. I. RS 87/2012, 109/2012, 76/17}
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OPIS DEJAVNOST/

Javni sistem odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod Obcine Starse s primarnimi cevovodi
povezuje vsa naselja v Obcini Starse (Loka, Rosnja, Zlatolicje, Prepolje, Marjeta na Dravskem polju,
Trnice, Brunsvik in Starse} v sku pen sistem, ki se na obcinski meji navezuje na sistem javne
kanalizacije Obcine Hajdina in preko omrezja Mestne obcine Ptuj na Centralno cistilno napravo Ptuj
(CCN Ptuj}.
Sekundarni sistem je v vseh naseljih Obcine Starse dokoncan. Ves sistem je grajen v locenem sistemu,
kjer se v javno kanalizacijo, povezano s cistilno napravo, odvajajo izkljucno komunalne odpadne
vode. Meteorne vode je potrebno na celotnem obmocju obcine urediti s ponikanjem ali odvajanjem
v bliznje odvodnike. Na kanalizacijskem sistemu obcine Starse je zgrajenih in v obratovanju 28
glavnih crpalisc.
Elaborat z obl ikova nje cen gospodarskih javnih sluzb odvajanja odpadnih in padavinskih vod je
izdelan izkljucno za obcino Starse .

I2.

OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBCINSK/H JAVNIH SLUZB VARSTVA OKOUA

v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluzb
varstva okolja ( Ur. I. RS, st. 87/2012, 109/2012 in 76/17} izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne sluzbe predlaga novo oz. spremenjeno ceno storitve javne sluzbe, ki jo potrdi
pristojen obcinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu iz tega clen, in o
skladnosti oblikovanja cene s tem predpisom podati strokovna sluzba obcine. Po potrditvi cene
posamezne javne sluzbe s strani pristojnega obCinskega organa, obcina s cenikom doloci zaracunano
ceno posamezne javne sluzbe in ga posreduje izvajalcu, ki mora cenik objaviti na svojih spletnih straneh
in na krajevno obicajen nacin.
Cena, ki jo potrdi pristojen organ obcine, se imenuje potrjena cena storitve javne sluzbe in je
sestavljena iz omreznine ali stroska javne infrastrukture ter cene, ki se nanasa na opravljanje storitev
javne sluzbe.
Pri oblikovanju cen javnih sluzb se upostevajo standardi in ukrepi za opravljanj posamezne javne
sluzbe, kot jih opredeljujejo drzavni in obcinski predpisi za posamezno javno sluzbo. Za namen
oblikovanja cen javnih sluzb je potrebno dolociti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se
uporablja za opravljanje javnih sluzb ter maksimalen donas na vlozena poslovno potrebna osnovna
sredstva za izvajanje storitev javne sluzbe. Enako se za namen oblikovanja cen javnih sluzb
upostevajo nacrtovane kolicine opravljenih storitev, nacrtovani stroski in prihodki izvajalca za
prihodnje obdobje .
Omenjena izhodisca za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.

3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA 0 OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUiBE V SKLADU Z
9. CLENOM UREDBE
•
•

obracunsko kolicino opravljenih storitev javne sluzbe za preteklo obracunsko obdobje,
obracunske stroske izvajanja storitev posamezne javne sluzbe za preteklo obracunsko
obdobje,

•

pojasnila odmikov obracunske cene od potrjene in zaracunane cene storitev posamezne
javne sluzbe za preteklo obracunsko obdobje,
primerjavo obracunskih cen posamezne javne sluzbe, za katero se obli kuje cena,
z obracunskimi cenami storitev javne sluzbe na primerljivih obmocjih,
primerjavo potrjenih cen posamezne javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi
cenami storitev javne sluzbe na primerljivih obmocjih, primerjavo obracunske cene javne
infrastrukture javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi obmocji,
primerjavo izvajalca javne sluzbe s povprecjem panoge tiste javne sluzbe, za katero se
oblikuje cena, s pomocjo kazalnikov, ki so: pospesena pokritost kratkorocnih obveznosti,
gospodarnost poslovanja, povprecna neto placa na zaposlenega in jih objavlja Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri cemer se za povprecje panoge
javne sluzbe oskrba s pitno vodo steje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami,
predracunsko kolicino opravljenih storitev javne sluzbe za prihodnje obracunsko obdobje,
predracunske stroske izvajanja storitev posamezne javne sluzbe za prihodnje obracunsko
obdobje,
obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne sluzbe za
preteklo in prihodnje obracunsko obdobje,
prikaz razdelitve splosnih stroskov v skladu z 10. clenom te uredbe za preteklo in prihodnje
obracunsko obdobje,
prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obracunsko obdobje,
donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obracunsko
obdobje,
stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluzbe za preteklo in prihodnje
obracunsko obdobje,
podatek o visini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture in podatek o njenem
delezu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture,
stopnjo izkoriscenosti javne infrastrukture,
izracun predracunske cene storitev posamezne javne sluzbe za prihodnje obracunsko
obdobje in izracun predracunskih stroskov javne infrastrukture ali omreznine za prihodnje
obracunsko obdobje,
prikaz sodil za razporejanje vseh stroskov in prihodkov po dejavnostih ter po obcinah.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

I 4.

KOL/CINA OPRAVUENE STORITVE IN PRIHODKI ZA LETO 2018
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-. ··prihodki skupaj v EUR (~ ddv)
251.838,30
251.838,30

V skupnih prihodkih je za leto 2018 upostevan celoten prihodek od prodaje (okoliska, odvajanje),
omreznine ter subvencije.

I 5.

ELABORA T 0 OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA ODPLAK
5.1

Obracunska kolicina opravljenih storitev javne sluzbe za preteklo obracunsko obdobje:

v preteklem obracunskem obdobju (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018} smo ime li doloceno ceno za
odvajanje odpadnih komunalnih voda 0,2010 EUR/ m3. Na CCN Ptuj je bilo do 31. 12. 2018
odvedeno 156.467,24 m3 odplak.
5.2

Obracunski stroski izvajanja storitev posamezne javne sluzbe za preteklo obracunsko
obdobje:

Obracunski stroski opravljenih storitev odvajanja odplak v letu 2018 so 43.183,26 EUR (brez DDV} .
5.3

Pojasnila odmikov obracunske cene od potrjene in zaracunane cene storitev posamezne
javne sluzbe za preteklo obracunsko obdobje:

Odmikov ni bilo!
5.4

Primerjava obracunskih cen posamezne javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, z
obracunskimi cenami storitev javne sluzbe na primerljivih obmocjih:

Ker se kanalizacija iz naselij v obcin i Starse izteka v CCN Ptuj, primerjamo cene javne sluzbe
Komunal
·d. d., za nase a:

Glede na stevilo prikljuckov na kanalizacijsko omrezje v vseh naseljih Obcine Starse je cena za
o d vaja nje odpa dnih v od a {0,5189 eur/m3/mesec) primerna glede na primerljiva obmocja.
S strani Ministrstva za okolje in prostor objavljena tabela primerljivih obmocij in povprecnih
potrjenih zaracunanih in obracunanih cen storitev obveznih obCinskih gospodarskih javnih sluzb
va rstva okolja, trenutno ne predstavlja pravilne primerjave (podatka za odvajanje odplak sploh ni },
zato se bo njena prava uporabnost pokazala scasoma.

5.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi
cenami storitev javne sluzbe na primerljivih obmocjih:
Ker se kanalizacija iz naselij v obcini Starse izteka v CCN Ptuj, primerjamo cene javne sluzbe
Komunalnega podjetja Ptuj d. d ., za naselja :

Cena odvajanja
odpadnih110da

OMREZNINA/m3/mesec
(za ON20)

na m3}mesec v ElJR
Obcina Majsperk
Mestna Obcina Ptuj
Obcina Hajdina
Obcina Kidricevo (veljaven elaborat v letu
2017)
Primerjava MOP

0,2699
0,1919
0,3653
0,4701

7,4774
3,4195
8,6246
5,0888

Ni locenega podatka za
odvajanj e od lak

Ni locenega podatka za
odva·an·e odplak

Glede na stevilo prikljuckov na kanalizacijsko omrezje v vseh naseljih Obcine Starse je cena za
odvajanje odpadnih voda (0,5189 eur/m3/mesec) primerna glede na primerljiva obmocja.
s strani Ministrstva za okolje in prostor objavljena tabela primerljivih obmocij in povprecnih
potrjenih zaracunanih in obracunanih cen storitev obveznih obCinskih gospodarskih javnih sluzb
varstva okolja, trenutno ne predstavlja pravilne primerjave (podatka za odvajanj e odpla k sploh ni),
zato se bo njena prava uporabnost pokazala scasoma.

5.6

Primerjavo izvajalca javne sluzbe s povprecjem panoge tiste javne sluzbe, za katero se
oblikuje cena, s pomocjo kazalnikov, ki so: pospesena pokritost kratkorocnih obveznosti,
gospodarnost poslovanja, povprecna mesecna placa na zaposlenega in jih objavlja
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri cemer se za
povprecje panoge javne sluzbe za odvajanje in ciscenje komunalne in padavinske
odpadne vode steje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami:

Primerjava predpisanih kaza lnikov poslovanja s povprecjem panoge E37 -Ravnanje z
Od la kami:

5.7

Predracunska kolicina opravljenih storitev javne sluzbe za prihodnje obracunsko obdobje :

Predracunska kolicina opravljenih storitev odvajanja odplak za leto 2019 znasa 160.000 m 3 •
5.8

Predracunski stroski izvajanja storitev posamezne javne sluzbe za prihodnje obracunsko
obdobje:

Predracunski stroski za izvajanje storitve odvajanja odplak za leto 2019 znasajo 83.018 EUR (brez
ddv).

5.9

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne
sluzbe za preteklo in prihodnje obracunsko obdobje:

Za opravljane javne sluzbe odvajanja imamo orodje za osnovno vzdrzevanje (mini bager - delovni
stroj, tlacni cistilec, pretacne crpalke, ...) v skupni vrednosti pribl. 60.000,00 EUR po nabavni
vrednosti. Za vecja dela pa imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem.

5.10 Prikaz razdelitve splosnih stroskov v skladu z 10. clenom te uredbe za preteklo in
prihodnje obracunsko obdobje:
Razdelitev splasnih stroskav- straski rezije na dejavnast javne sluzbe advajanja adplak je
izvedena skladna s sadili.

5.11 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obracunsko obdobje:
V preteklem abracunskem abdabju v akviru javne sluzbe advajanja adplak ni bila ustvarjenih
prihadkav z opravljanjem pasebnih storitev. Ne nacrtujema jih tudi v prihadnje.

5.12 Donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obracunsko obdobje:
Danos na vlazena poslovna patrebna sredstva izvajalca, vracunan v ceno izvajanja storitve,
skladna s predpisano metodologijo ne sme presegati 5 % vrednasti paslavno potrebnih asnavnih
sredstev za apravljanje javne sluzbe advajanja odplak.
Donas ni upastevan v izracunu cene storitve- odvajanja odplak.

5.13 Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluzbe za preteklo in prihodnje
obracunsko obdobje:
V preteklem abracunskem abdabju (2018) je bila za nepasredna operativno izvajanje storitev
javne sluzbe advajanja odplak zaposlenih 0,50 delavcev po delovnih urah, v prihodnjem
abracunskem abdabju (leta 2019) ba za izvajanje staritev javne sluzbe zaposlenih enako stevila
kat prejsnja leta.

5.14 Podatek o visini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem delezu, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture:
Omreznina javne infrastrukture za leta 2019 znasa 185.000 EUR {brez DDV)
in se prenese na uporabnike, oziroma jo za gospodinjstva in abjekte javnega pomena delna
subvencianira abCina. Pri izracunu je upastevana, da je prikljuceno na kanalizacijsko amrezje le
akoli 87% gaspodinjstev.

5.15 Stopnja izkoriScenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluzbe in
stopnjo izkoriscenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev:
Javna infrastruktura, upostevana v izracunih predracunskih in obracunskih cen izvajanja javne
sluzbe in namenjena izvajanju javne sluzbe, je izkoriscena 100%.
lzkariscenast je izracunana kat delez trenutnega stevila izvedenih prikljuckav (trenutno 87%) v
primerjavi s koncnim stevilom prikljucenih objektov na javno kanalizacijo.

5.16 lzracun predracunske cene storitev posamezne Javne sluzbe za prihodnje obracunsko
obdobje in izracun predracunske cene javne infrastrukture ali omreznine za prihodnje obracunsko
obdobje 2019:
IZRACUN PREDRACUNSKE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE ZA LETO
2019

vse cene so brez DDV
1.) STROSKIIZVAJANJA STORITEV GJS

letna kolicina
odpadne vode [m3 ]:

160.000

1. NEPOSREDNI STROSKI MATERIALA
IN STORITEV

16.173

- stroski energentov

11.913 €

- stroski pogonskega goriva
- drugi stroski materiala (telefon sporocanje ala rmov na crpaliscih)

0€
1.760 €
2.500 €

- stroski drug ih storitev
2.NEPOSREDNISTROSKIDELA

15.000

3.DRUGINEPOSREDNISTROSKI
- stroski amortizacije lastnih osnovnih
sredstev
- stroski vzdrievanja j avne infrastru kture

51.845

48.345 €
0€

oc
oc
oc
oc
oc
oc
83.018 c

7. 08RESTI ZARADI FINANCIRANJA
8.DRUGIPOSLOVNIODHODKI
9.DONOS
SKUPAJ STROSKI
_.;_
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c
c

3.500 €

- stroski vzdrievanja lastn ih osnovnih
sredstev
4 . SPLOSNIPROIZVAJALNISTROSKI
5. SPLOSNI NA8AVNO PRODAJNI
STROSKI
6.SPLOSNIUPRAVNISTROSKI
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II.} OMRE NINA

vodomer

faktor

Stevilo

st.

X

f aktor

na mesec

ON !> 20

1

1.250

1.250

20 < ON < 40

3

39

117

40 < ON < 50

10

0

0

c
31, 1733 c
10 3911

50< ON < 65

15

0

0

c
155,8665 c

6 5 <ON < 80

30

0

0

311 7330€:

80 !> ON < 100

50

1

50

100 < ON < 150

100

1

100

c
1 .039 1100 c

0

2.078 2200C

150 $ ON
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lzracun letnih stroskov omreznine
stroski amortizacii e/najemnine

185.000

stroski zavarovanja

4 .160

stroski odskodnin
odhodki financiranja
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III.) OKOUSKA DAJATEV ZA ODPADNO
VODO
cena za m3

c

prikljuceni na javno kanalizacijo
prikljuceni na javno kanalizacijo in cisti lno
napravo
prikljuceni na malo komunalno cistilno
napravo

0 5283

brez prikljucka na javno kanalizacijo

0 5283 €

0 0528C
0 0528C

Simulacija stroskov za gospodinjstvo ob povprecni porabi 20 m3 pitne vade na mesec ob
upostevanju obstojecih in predlaganih cen:

Opis

Odvajanje odplak
Okoljska dajatev
Omreznina za vod. prikljucek ON 20
Skupaj brez DDV
DDV£9,5%]

SKUPAJ

z DDV

m3

Cena I enoto [€]

20
20
1

I

-

0,5283

10,566

I

S~k po priklopu

Strosek po priklopu
na kanalizacijo
(obstojeee cene)

Strosek pred priklopom na
kanalizacijo
Skupaj [€]

Cena I enoto [€]

Skupaj [€]

10,566
1,0037

4,02
1,056
10,3911
15,4671
1,4693

11,5697

16,9364

-

0,2010
0,0528
10,3911

na kai1allzacijo

'

Cena/enoto (€]
:

··.

ame)

Slcupoj[€]

0,5189

10,3780

0,0528
10,39U

1,0560
10,3911
21,8251
2,0734

..
.".

:.

5.17 lzracun predracunske cene storitev posamezne Javne sluzbe za prihodnje obracunsko
obdobje in izracun predracunske cene javne infrastrukture ali omreznine za prihodnje
obracunsko obdobje 2019:
Neposredne stroske, ki se nanasajo na dejavnost odvajanja odplak, evidentiramo na stroskovno
mesto odvajanja direktno iz knjigovodskih listin in obracunov. To so neposredni stroski materiala,
energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev. Neposredne stroske dela (bruto place
in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo direktno na
stroskovno mesto odvajanja odplak na osnovi opravljenih ur dela.
Posredne proizvajalne stroske, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti odvajanja odplak, razporejamo
na stalne in spremenljive. Stalni stroski predstavljajo stroske, ki se praviloma pojavljajo neodvisno
od obsega poslovanja, spremen ljivi oz. variabilni pa se spreminjajo glede na povecanje oz.
zmanjsanje obsega dejavnosti.
Del stroskov poslovanja, za katere je znacilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja
posameznih dejavnosti in jih ni mogoce neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, knjizimo
na loceno stroskovno mesto splosnih dejavnosti. Ti stroski vkljucujejo stroske, ki so povezani s
poslovanjem druzbe in so:
• splosno - kad rovski stroski,
•
racunovodski stroski in
•
osta li splosni stroski.
Prosimo za izdajo soglasja pristojnega obcinskega organa k ceni izvajanja storitev javne sluibe
(odvajanja odplak) ink ceni javne infrastrukture (omreinina).

Lep pozdrav!
Javno podjetje Gradnje Starse d. o. o.

Direk~;:~EKART, ;~;~:
Starse 93.

Tel:
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