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11. OPIS DEJAVNOSTI 

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 skupen 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) . 
Poleg primarnega omrezja je v vseh naseljih Obcine Starse dokoncano tudi sekundarno omrezje. Ves 
sistem je grajen v locenem sistemu, kjer se v javno kanalizacijo, povezano s cistilno napravo, odvajajo 
izkljucno komunalne odpadne vode. Meteorne vade je potrebno na celotnem obmocju obcine urediti 
s ponikanjem ali odvajanjem v bliznje odvodnike. Na kanalizacijskem sistemu obcine Starse, v skupni 
dolzini preko 40 km omrezja, je zgrajenih in v obratovanju 30 glavnih crpalisc ter 6 minikompakt. 

Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb odvajanja 

odpadnih in padavinskih vod je izdelan izkljucno za obcino Starse . 

2. OBL/KOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBCINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUZB VARSTVA 
OKOUA 

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluzb 
varstva okolja (Ur. I. RS 87/2012, 109/2012, 76/17, 78/19 in 44/22- ZV0-2) izvajalec z elaboratom o 
oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne sluzbe predlaga novo oz. spremenjeno ceno 
storitve gospodarske 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 gospodarske 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 gospodarske javne sluzbe 
in je sestavljena iz omreznine ali stroska javne infrastrukture ter cene, ki se nanasa na opravljanje 
storitev gospodarske javne sluzbe. 

Pri oblikovanju cen gospodarskih javnih sluzb se upostevajo standardi in ukrepi za opravljanj 
posamezne gospodarske javne sluzbe, kat jih opredeljujejo drzavni in obCinski predpisi za posamezno 
gospodarsko javno sluzbo. Za namen oblikovanja cen gospodarskih javnih sluzb je potrebno dolociti 
vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje gospodarskih javnih sluzb ter 
maksimalen donas na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne sluzbe. 
Enako se za namen oblikovanja cen gospodarskih javnih sluzb upostevajo nacrtovane kolicine 
opravljenih sto ritev, nacrtovani stroski in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. 

Omenjena izhodisca za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata . 
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3. OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA 0 OBL/KOVANJU CENE STORITVE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUZBE V SKLADU Z 9. CLENOM UREDBE 

• obracunsko kolicino opravljenih storitev gospodarske javne sluzbe za preteklo obracunsko 
obdobje, 

• obracunske stroske izvajanja storitev posamezne gospodarske javne sluzbe za preteklo 
obracunsko obdobje, 

• pojasnila odmikov obracunske cene ad potrjene in zaracunane cene storitev posamezne 
gospodarske javne sluzbe za preteklo obracunsko obdobje, 

• primerjavo obracunskih cen posamezne gospodarske javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, 
z obracunskimi cenami storitev gospoda rske javne sluzbe na primerljivih obmocjih, 

• primerjavo potrjenih cen posamezne gospodarske javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev gospodarske javne sluzbe na primerljivih obmocjih, primerjavo 
obracunske cene javne infrastrukture javne sluzbe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi 
obmocji, 

• primerjavo izvajalca gospodarske javne sluzbe s povprecjem panoge tiste gospodarske 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 gospodarske javne sluzbe oskrba s pitno vodo steje dejavnost E37 Ravnanje 
z odplakami, 

• predracunsko kolicino opravljenih storitev gospodarske javne sluzbe za prihodnje obracunsko 
obdobje, 

• predracunske stroske izvajanja sto ritev posamezne gospodarske javne sluzbe za prihodnje 
obracunsko obdobje, 

• obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne gospodarske 
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, 

• donas na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obracunsko 
obdobje, 

• stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne gospodarske 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 gospodarske javne sluzbe za prihodnje 
obracunsko obdobje in izracun predracunskih stroskov javne infrastrukture ali om reznine za 
prihodnje obracunsko obdobje, 

• prikaz sodil za razporejanje vseh stroskov in prihodkov po dejavnostih ter po obcinah . 
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I 4. KOLICINA OPRAVUENE STORITVE IN PRIHODKI ZA LETO 2022 

LETO m3/skupaj prihodki skupaj v EUR (z ddv) 
2022 167.682,17 319.287,04 
SKUPAJ 167.682,17 319.287,04 

V skupnih prihodkih je za leto 2022 upostevan celoten prihodek od prodaje (okoljska, odvajanje), 
omreznine ter subvencije. 

I 5. ELABORAT 0 OBL/KOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA ODPLAK 

5.1 Obracunska kolicina opravljenih storitev javne sluzbe za preteklo obracunsko obdobje: 

V preteklem obracunskem obdobju (od 1. 1. 202022 do 31. 12. 2022) smo imeli doloceno ceno za 
odvajanje odpadnih komunalnih voda 0,5189 EUR/m3. Na CCN Ptuj je bilo do 31. 12. 2022 
odvedeno 167.682,17 m3 odplak. 

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

Obracunski stroski opravljenih storitev odvajanja odplak v letu 2022 so 100.966,97 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 obcini Starse izteka v CCN Ptuj, primerjamo cene javne sluzbe 
Komunalnega podjetja Ptuj d. d., za naselja: 

OBCINA Cena odvajanja OM REZNI NA/m3/mesec 
odpadnih voda (za DN20) 
na m3/mesec v 
EUR brez DDV 

Obcina Majsperk (veljaven cenik od 01.12.2021) 0,2234 8,2078 
Mestna Obcina Ptuj (veljaven cenik od 0,2625 3,9910 
01.01.2022) 
Obcina Hajdina (veljaven cenik od 01 .03.2022) 0,3881 10,5961 

Primerjava MOP Ni locenega podatka Ni locenega podatka za 
za odvajanje odplak odvajanje odplak 

Glede na stevilo prikljuckov na kanalizacijsko omrezje v vseh naseljih Obcine Starse je cena za 
odvajanje odpadnih voda (0,7854 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 odvajanje odplak sploh ni), 
zato se bo njena prava uporabnost pokazala scasoma. 
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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 abcini Starse izteka v CCN Ptuj, primerjama cene javne sluzbe 
Kamunalnega padjetja Ptuj d. d., za naselja : 

OBCINA Cena advajanja OM REZN INA/m3/mesec 
adpadnih voda (za DN20) 

na m3/mesec v EUR 
Obcina Majsperk 0,2234 8,2078 
Mestna Obcina Ptuj 0,2625 3,9910 

Obcina Hajdina 0,3881 10,5961 

Primerjava MOP Ni locenega podatka za Ni locenega podatka za 
odvajanje odplak odvajanje odplak 

Glede na stevilo prikljuckov na kanalizacijsko omrezje v vseh naseljih Obcine Starse je cena za 
advajanje adpadnih vada (0,7854 eur/m3/mesec) primerna glede na primerljiva abmacja. 
S strani Ministrstva za akalje in prastar abjavljena tabela primerljivih abmacij in pavprecnih 
patrjen ih zaracunanih in abracunanih cen staritev abveznih abcinskih gaspadarskih javnih sluzb 
varstva akalja, trenutna ne predstavlja pravilne primerjave (padatka za advajanje adplak splah ni), 
zata se ba njena prava uparabnast pakazala scasama. 

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 kazalnikav paslavanja s pavprecjem panage E37 -Ravnanje z adplakami: 

Kazalnik GRADNJE PANOGA (leto 2020) 
STARSE d. o. o. 

(leto 2022) 

paspesena pakritast kratkaracnih abveznosti 0,8396 1,4800 

gaspadarnast paslavanja 1,0141 1,0300 
pavprecna mesecna placa na zapaslenega (0,5 zaposlenega) 925,63 835,00 

5.7 Predracunska kolicina opravljenih storitev javne sluzbe za prihodnje obracunsko obdobje: 

Predracunska kolicina apravljenih storitev advajanja adplak za leta 2023 znasa 173.000 m3
• 

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

Predracunski straski za izvajanje staritve advajanja adplak za leta 2023 znasaja 135.881,00 EUR 
(brez DDV). 

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

Za apravljane javne sluzbe advajanja imama oradje za asnavna vzdrzevanje (2x paltavarnjak, 
prikalica, min i bager - delavni stroj, tlacni cistilec, pretacne crpalke, gasilske cevi, agregat, 
reflektarji...) v skupni vrednasti pribl. 100.000,00 EUR pa nabavni vrednasti. Za vecja dela pa 
imama sklenjeno pagadba z zunanjim izvajalcem. 
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5.10 Prikaz razdelitve splosnih stroskov v skladu z 10. clenom te uredbe za preteklo in 
prihodnje obracunsko obdobje: 

Razdelitev splosnih stroskov- stroski rezije na dejavnost javne sluzbe odvajanja odplak je 
izvedena skladno s sod iii. 

5.11 Prihodki in odhodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obracunsko obdobje: 

V preteklem obracunskem obdobju v okviru javne sluzbe odvajanja odplak ni bilo ustvarjenih 
prihodkov z opravljanjem posebnih storitev. Ne nacrtujemo jih tudi v prihodnje. 

5.12 Donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obracunsko obdobje: 

Danos na vlozena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vracunan v ceno izvajanja storitve, 
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev za opravljanje javne sluzbe odvajanja odplak. 
Donas ni upostevan v izracunu cene storitve- odvajanja odplak. 

5.13 Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluzbe za preteklo in prihodnje 
obracunsko obdobje: 

V preteklem obracunskem obdobju {2022) je bilo za neposredno operativno izvajanje storitev 
javne sluzbe odvajanja odplak zaposlenih 0,50 delavcev po delovnih urah, v prihodnjem 
obracunskem obdobju {leta 2023) bo za izvajanje storitev javne sluzbe zaposlenih enako stevilo 
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 preteklo leto 2022 znasa 181.177,10 EUR (brez DDV), za 
prihodnje leto 2023 bo znasala najemnina 185.000 EUR (brez DDV) in se bo prenesla na 
uporabnike . Pri izracunu je upostevano, da je prikljuceno na kanalizacijsko omrezje okoli 90% 
gospodinjstev. 

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%. 
lzkoriscenost je izracunana kat delez trenutnega stevila izvedenih prikljuckov (trenutno 90%) v 
primerjavi s koncnim stevilom prikljucenih objektov na javno kanalizacijo. 
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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 2023: 

IZRACUN PREDRACUNSKE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE 
ODPADNE ZA LETO 2023 
vse cene so brez DDV 

I.) STROSKI IZVAJANJA 
STORITEV GJS 

1.NEPOSREDNISTROSKI 
MATERIALA IN STORITEV 
- stroski energentov 

- stroski pogonskega goriva 

- drugi stroski materiala 

- stroski drugih storitev 
2.NEPOSREDNISTROSKI 
DELA 
3.DRUGINEPOSREDNI 
STROSKI 
- stroski amortizacije lastnih 
osnovnih sredstev 
- stroski vzdrzevanja javne 
i nfrastru ktu re 
- stroski vzdrzevanja lastnih 
osnovnih sredstev 
4.SPLOSNIPROIZVAJALNI 
STROSKI 
5. SPLOSNI NABAVNO 
PRODAJNI STROSKI 
6. SPLOSNI UPRAVNI 
STROSKI 
7. OBRESTI ZARADI 
FINANCIRANJA 
8. DRUGI POSLOVNI 
ODHODKI 
9.DONOS 

SKUPAJ STROSKI 

cena za m3 

7 

letna 
kolicina 

odpadne 
vode [m 3 ]: 173.000 

34.781 c 
10.181 € 

0€ 
3.000 € 

21.600 € 

17.000 c 

84.100 c 

6.500 € 

77.600 € 

0€ 

oc 

oc 

oc 

oc 

oc 
oc 

135.881 c 

0,7854 c 



II.) OMREZNINA 

vodomer 

DN ~ 20 

20 < DN < 40 

40 ~ DN < 50 

50~ DN < 65 

65 ~ DN < 80 

80 ~ DN < 100 

100 ~ DN < 150 

150 ~ DN 

skupaj 

Izracun letnih stroskov 
omreznine 

stroski amortizacije/najemnine 

stroski zavarovanja 

stroski odskodnin 

odhodki financiranja 

skupaj 

III.) OKOLJSKA DAJATEV ZA 
ODPADNO VODO 

prikljuceni na javno kanalizacijo 
prikljuceni na javno kanalizacijo 
in cistilno napravo 
prikljuceni na malo komunalno 
cistilno napravo 
brez prikljucka na javno 
kanalizacijo 

faktor 

1 

3 

10 

15 

30 

50 

100 

200 

stevilo st. X faktor na mesec 
1.292 1.292 10,5887 c 

39 117 31,7661 c 
0 0 105,8870 c 
0 0 158,8305 c 
1 30 317,6610 c 
1 50 529,4350 c 
1 100 1.058,8700 c 
0 0 2.117,7400 c 

1.334 1.589 

185.000 

15.000 

0 

0 let no mesecno 
200.000 125,87 10,5887 

cena za m3 
0,5283 c 

0,0528 c 

0 0528 c 

0,5283 c 

Simulacija 5troskov za go5podinj5tvo ob povprecni porabi 20m3 pitne vade na me5ec ob 
upostevanju obstojecih in predlaganih cen: 

5trosek pred priklopom na 
5trosek po priklopu Stro~ek po prlklopu 

ka nalizacijo 
na kanalizacijo na kanallzacljo 

{obstojece cene) (predlagane cene) 
Opis m3 Cena I enoto {€} Skupoj {€} Cena I enoto {€} Skupaj {€] Cena I enoto {€] Skupaj[€] 

Odvajanje odplak 20 I - 0,5189 10,3780 0,7854 15,7080 
Okoljska dajatev ** 20 **0,5283 **10,566 **0,0528 **1,0560 **0,0528 **1,0560 
Omreznina za vod. prikljucek DN 20 1 I - 10,3911 10,3911 10,5887 10,5887 
Skupaj brez DDV 10,566 21,8251 27,3527 
DDV£9,5%} 0,000 1,9731 2,4982 

SKUPAJ z DDV 10,566 23,7982 29,8509 
** storitev ni predmet DDV. 
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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 2023: 

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, spremenljivi 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- kadrovski stroski, 

• racunovodski stroski in 

• ostali splosni stroski. 

Prosimo za izdajo sog/asja pristojnega obcinskega organa k ceni izvajanja storitev javne sluibe 
(odvajanja odplak) ink ceni javne infrastrukture (omreinina). 

Lep pozdrav! 
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