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

KOLIČINE V LETU 2012

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 393.927 m3

uporabniki priključeni na centralno čistilno napravo 393.927 m3

uporabniki z greznicami in malimi čistilnimi napravami* 1.096.372 m3

*dobavljena  količina  pitne  vode na  področju  občin  Slovenska  Bistrica,  Makole,
Poljčane in Oplotnica, kjer izvajamo  storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

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

STROŠKI V LETU 2012

   OPIS
ČIŠČENJE ODPADNIH

VODA SLOV. BISTRICA

Stroški materiala za storitve 13.291,65

Stroški materiala za vzdrževanje OS 298,32

Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture 6.031,03

Stroški električne energije 46.898,33

Stroški pogonskega goriva 339,98

Stroški kurilnega olja, plina 1.467,91

DI, ZS, ostali material 688,87

 Stroški materiala, energije, DI 69.016,11

Stroški storitev analiz vode 7.318,92

Stroški storitev vzdrževanja OS 787,30

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture 8.537,89

Stroški ostalih storitev 204.037,62

Stroški zavarovalnih premij 552,83

Stroški dnevnic in kilometrine 0,00

Stroški reklame in reprezentance 0,00

Stroški najemnin infrastrukture 294.423,12

Stroški zavarovanj infrastrukture 5.751,86

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo 0,00

 Stroški storitev drugih 521.409,53

 Amortizacija OS 623,64

Bruto plače delavcev 35.140,99

Dajatve na plače 5.696,20

Stroški dodatnega PZ 608,47

Povračila delavcem 3.856,33

Ostala izplačila po kolektivni pogodbi 1.236,16

 Stroški dela 46.538,15
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Razne dajatve 75,06

Sodni stroški, upravne takse 18,35

Ostali poslovni stroški 608,57

 Drugi poslovni stroški 701,99

Prevrednotovalni poslovni odhodki OS 0,00

Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev 0,00

 Prevrednotovalni poslovni odhodki 0,00

 Finančni odhodki 0,00

 Drugi odhodki 0,00

INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI 879,47

INTERNA DELITEV UPRAVA 44.176,27

POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH STROŠKOV 638.289,41

POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 683.345,15

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

Na povišanje stroškov čiščenja odpadnih voda vplivajo:

a.) Sprejem neredno očiščenih grezničnih gošč in/ali gošč z neustrezno vsebino
in  odvedenih  odpadnih  vod  po  sistemu  javne  kanalizacije  (vsebujejo  komunalne
odpadke, maščobe, anorganske nečistoče, maščobe), ki zaradi:

– visoke  anorganske  obremenitve  povzročajo  povišanje  porabe  električne
energije,

– vsebnosti  raznih  odpadkov,  ki  ne  sodijo  v  greznice  povzročajo  zastoje  in
okvare črpalk oz. strojne opreme, 

– vsebnosti maščob, strojnih olj, kemikalij v najhujšem primeru povzročijo tudi
„uničenje“ pozitivnih mikroorganizmov v biološkem bazenu čistilne naprave. V
tem primeru je npr. potrebno dodatno prezračevanje bazena, ki znatno poviša
porabo električne energije ali pa čiščenje bazena, kar povzroči nekaj dnevni
zastoj na enem izmed bazenov.

Od leta 2009 naprej dalje izvajamo planska čiščenja grezničnih gošč. Sedaj redno
očistimo  ca.  70%  greznic  na  področju  izvajanja  javne  službe.  Po  uskladitvi
zakonodaje in predpisanih sankcij pričakujemo, da se bo odstotek redno očiščenih
greznic zvišal, kar bo znižalo stroške nastale zaradi nepravilno odloženih odpadkov.

b.) Poraba in cena električne energije: poraba električne energija največ zavisi
od obremenitve odpadne vode.  Kot je že navedeno v prejšnjih točkah lahko zaradi
neustrezne vsebine v odpadnih voda znatno povečamo porabo električne energije.

c.) Metanje  ostankov  hrane  v  sistem  javne  kanalizacije  in  greznice  povzroča
razmnoževanje podgan in posledično višje stroške storitve deratizacije.

d.) Odlaganje odpadkov (komunalnih odpadkov, ki prispejo po javni kanalizaciji in
v grezničnih  goščah ter peska s  cest,  ki  jih  odstranimo na čistilni  napravi  preko
naprave  za  fine  grablje,  peskolova  in  maščobolovilca  ter  odvoz  in  predelava
proizvedenega dehidriranega mulja) v skladu z zakonodajo. Zaradi izrednih zimskih
razmer v zimi 2012/2013 smo iz kanalizacije izčrpali znatno večjo količino peska, kar
vpliva na povišanje stroškov storitev: to so  za nas  stroški  podizvajalca in stroški
odlaganja  odpadkov  ter okoljske  dajatve  za  odlaganje.  Zakonodaja na  področju
odlaganja  odpadkov  se  zaostruje  in  zaradi  vsebnosti  organskih  snovi  (ogljika)  v
odpadkih, ki prispejo na čistilno napravo  teh ne bo  več  mogoče odlagati na lastno
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odlagališče nenevarnih odpadkov Pragersko, ampak bomo primorani poiskati druge
načine odstranitve teh odpadkov.

e.) Neugodne vremenske razmere kot  so nalivi  in neurja, ki  lahko povzročijo
dodatno škodo predvsem na objektih javne kanalizacije (potrebna dodatna čiščenja
in sanacije  sistemov).  Udari  strele pa  povzročijo  škodo na elektro opremi čistilne
naprave. V primeru izpada električne energije škoda ne nastane, saj se avtomatsko
vključi  elektroagregat,  ki  se ob ponovni vzpostavitvi  sistema z električno energijo
avtomatsko izklopi.

Znižanje stroškov pri procesu čiščenja odpadne vode:

Z izvedbo  manjših investicij, tehnološko disciplino in tržno dejavnostjo,  s katero
zapolnjujemo proste  kapacitete,  smo v  enoti  pripomogli  tudi  k  znižanju  stroškov
javne služne na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

a.) Investicija v hidroforno postajo: očiščeno odpadno vodo sedaj uporabljamo
za  delovanje  naprave  za  mehansko  predčiščenje,  naprave  za  sprejem grezničnih
gošč, izvajamo pa tudi testiranja za uporabo te vode pri  pripravi polielektrolita v
procesu dehidracije odvečnega blata. Investicijo vgradnje hidroforne postaje z vsemi
priključki smo zaključili v mesecu maju 2012 in se bo povrnila v enem letu. Z uvedbo
uporabe očiščene odpadne vode bomo na navedenih treh področjih prihranili ca. 70%
pitne  vode,  kar  ne  predstavlja  samo  finančni  prihranek  ampak  tudi  ekološki
prihranek.  Očiščeno  vodo  iz  čistilne  naprave  sedaj  uporabljamo  tudi  za  strojno
čiščenje kanalizacije, zadrževalnih bazenov deževnih voda ter ostalih objektov javne
kanalizacije.

b.) Izobraževanja delavcev  (razni  seminarji  s področja dela in tečaji  izvajanja
kemijskih  analiz  s  hitrimi  metodami,  tečaj  računalništva,  tečaj  tujega  jezika),  ki
pripomorejo k večji učinkovitosti, natančnosti  in vestnosti pri izvajanju dela.

c.) Odlaganje  odpadkov  oz.  mulja:  z  izgradnjo  kompostarne  na  odlagališču
nenevarnih odpadkov bo možno nekaj dehidriranega mulja tudi kompostirati, kar bo
znižalo stroške odvoza in predelave mulja (ocenjujemo, da bo v kompostarno možno
odlagati  10  do 20%  proizvedenega  mulja  - v  letu  2012  smo  proizvedli  960 t
dehidriranega mulja). Trenutno ta storitev predstavlja najvišji odstotek stroškov pri
čiščenju odpadnih voda. Na osnovi javnega razpisa je bil za izvedbo te storitve izbran
najugodnejši ponudnik.

d.) Koriščenje  prostih  kapacitet: proste  kapacitete  na  čistilni  napravi
zapolnjujemo  z  izvajanjem  tržne  dejavnosti.  Trenutno  sprejemamo  tudi  blato  in
izcedne vode, kjer nismo imenovani za izvajalca javne službe.

e.) Redno  vzdrževanje  naprav  in  objektov s  katerim  znižujemo  možnost
nepredvidenih okvar in zastojev pri procesu čiščenja in odvajanja odpadnih voda.

f.) Sledilne naprave: vgradnja sledilnih naprav v vozila za izvajanje javne službe. Z
vgrajeno napravo je uporabnikom možno dokazati kdaj in koliko časa se je vozilo za
čiščenje gošč zadrževalo pri posameznemu uporabniku. S tem preprečujemo pritožbe
glede časovne izvedbe oziroma tudi navedb, da vozila pri uporabniku sploh naj ne bi
bilo.  S  seznanitvijo  vgradnje  sledilnih  naprav  v  službena  vozila  so  se  znižali  oz.
preprečili tudi poskusi neupravičenih storitev oz. prevozov.

Z navedeni ukrepi  smo dosegli, da se lastna cena storitev izvajanja odvajanja in
čiščenja odpadnih voda za uporabnike ne spremeni.
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4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje
cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Do opredelitve primerljivih območij iz 28. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS,
št.  87/2012)  elaborat  ne  vsebuje  zahtev  iz  četrte,  pete  in  šeste  alineje  prvega
odstavka 9. člena te uredbe. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za
katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih
območjih je četrta alineja prvega odstavka 9. člena te uredbe.

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

Do opredelitve primerljivih območij iz 28. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS,
št.  87/2012)  elaborat  ne  vsebuje  zahtev  iz  četrte,  pete  in  šeste  alineje  prvega
odstavka 9. člena te uredbe. Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za
katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih
območjih je peta alineja prvega odstavka 9. člena te uredbe.

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

Do opredelitve primerljivih območij iz 28. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS,
št.  87/2012)  elaborat  ne  vsebuje  zahtev  iz  četrte,  pete  in  šeste  alineje  prvega
odstavka 9. člena te uredbe. Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne
službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji je šesta alineja prvega
odstavka 9. člena te uredbe.

 

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe,
za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost
kratkoročnih  obveznosti,  gospodarnost  poslovanja,  povprečna  mesečna
plača  na  zaposlenca  in  ki  jih  objavlja  Agencija  Republike  Slovenije  za
javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne
službe oskrba s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje prečiščevanje in
distribucija vode, za povprečje panoge javne službe odvajanje in čiščenje
komunalne  in  padavinske odpadne  vode  šteje  dejavnost  E37 Ravnanje  z
odplakami,  za  povprečje  panoge  javne  službe  zbiranje  določenih  vrst
komunalnih odpadkov šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov,  za  povprečje  panoge  javne  službe  obdelava  določenih  vrst
komunalnih odpadkov, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih  odpadkov  šteje  dejavnost  38.21  Ravnanje  z  nenevarnimi
odpadki

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti za našo družbo znaša: 0,87
E37 Ravnanje z odplakami po podatkih AJPES-a:2,00

Gospodarnost poslovanja za našo družbo znaša:0,99
E37 Ravnanje z odplakami po podatkih AJPES-a:1,02

Povprečna mesečna plača na zaposlenca  v naši družbi znaša:1.549 EUR
E37 Ravnanje z odplakami po podatkih AJPES-a:1.466 EUR
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8. Predračunska  količina  opravljenih  storitev  javne  službe  za  prihodnje
obračunsko obdobje

 
PREDRAČUNSKE KOLIČINE V LETU 2013

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 1.493.000 m3

uporabniki priključeni na centralno čistilno napravo 393.000 m3

uporabniki z greznicami in malimi čistilnimi napravami* 1.100.000 m3

*količina  pitne  vode na  področju  občin  Slovenska  Bistrica,  Makole,  Poljčane  in
Oplotnica, kjer izvajamo  storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

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

PREDRAČUNSKI STROŠKI V LETU 2013

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 697.750 €

stroški izvajanja gospodarske javne službe 498.550 €

stroški javne infrastrukture 199.200 €

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

Za  izvajanje storitev gospodarske javne službe čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev:

– javna infrastruktura z  nabavno  vrednostjo  na  dan  31.12.2012  v  višini
3.085.739,70  EUR in 

– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo na dan 31.12.2012 v višini
18.720,32  EUR,  ki  pa  jih  uporabljamo tudi  pri  izvajanju  te  dejavnosti  po
ostalih občinah.

11. Prikaz  razdelitve  splošnih  stroškov  v  skladu  z  10.  členom  Uredbe  o
metodologiji  za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012) za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje

Pristojni  organ  Komunale  Slovenska  Bistrica  d.o.o.,  ki  potrjuje  poslovni  načrt
izvajalca, je nadzorni svet. Ta je na svoji 14. seji dne 18. 4. 2013 sprejel naslednji
sklep:  Splošni stroški in prihodki se na posamezno dejavnost razporedijo glede na
delež proizvajalnih stroškov posamezne storitve v celotnih proizvajalnih stroških. 

Ta  delitev  je  enaka kot  je  bil  določena v  7.  členu  Pravilnika  o  metodologiji  za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/2009), ki je veljal do 31. 12. 2012 in smo ga uporabljali v letu
2012.
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RAZDELITEV SPLOŠNIH STROŠKOV V LETU 2012

DEJAVNOST proizvajalni
stroški v EUR

delež splošni
stroški v EUR

Oskrba s pitno vodo (30) 1.144.398,98 € 25,99 % 166.159 €

Odvajanje odpadnih voda (31) 258.965 € 5,88 % 37.600 €

Čiščenje odpadnih voda (32) 374.463 € 8,50 % 54.370 €

Odlaganje odpadkov (34) 435.112 € 9,88 % 63.175 €

Zbiranje in odvoz odpadkov (35) 912.204 € 20,72 % 132.446 €

Pokopališko pogrebna dejavnost (36) 79.308 € 1,80 % 11.515 €

Urejanje in vzdrževanje okolja (37) 207.470 € 4,71 % 30.123 €

Ogrevanje (33) 33.498 € 0,76 % 4.864 €

Gradbena dejavnost (38) 46.543 € 1,06 % 6.758 €

Upravljanje posl. prostorov in stanovanj (39) 38.368 € 0,87 % 5.571 €

Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest (40) 872.675 € 19,82 % 126.707 €

S K U P A J 4.403.005 € 100,00 % 639.288 €

PREDVIDENA RAZDELITEV SPLOŠNIH STROŠKOV V LETU 2013

DEJAVNOST
proizvajalni

stroški v EUR
delež

splošni
stroški v EUR

Oskrba s pitno vodo (30) 1.107.016 € 24,60 % 166.200 €

Odvajanje odpadnih voda (31) 249.778 € 5,55 % 37.500 €

Čiščenje odpadnih voda (32) 362.345 € 8,05 % 54.400 €

Odlaganje odpadkov (34) 479.574 € 10,66 % 72.000 €

Zbiranje in odvoz odpadkov (35) 1.065.719 € 23,68 % 160.000 €

Pokopališko pogrebna dejavnost (36) 77.265 € 1,72 % 11.600 €

Urejanje in vzdrževanje okolja (37) 200.488 € 4,46 % 30.100 €

Ogrevanje (33) 31.306 € 0,70 % 4.700 €

Gradbena dejavnost (38) 45.293 € 1,01 % 6.800 €

Upravljanje posl. prostorov in stanovanj (39) 37.300 € 0,83 % 5.600 €

Urejanje in vzdrževanje lokalnih cest (40) 843.917 € 18,75 % 126.700 €

S K U P A J 4.500.000 € 100,00 % 675.600 €

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

V preteklem obračunskem obdobju posebnih storitev, ki so opredeljene v 11. členu
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012), nismo opravljali. 

Tudi  v prihodnjem  obračunskem  obdobju  posebnih  storitev  ne  nameravamo
opravljati,  zato tudi ne načrtujemo prihodkov ustvarjenih z opravljanjem posebnih
storitev.
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13. Donos  na  vložena  poslovno  potrebna  osnovna  sredstva  za  preteklo  in
prihodnje obračunsko obdobje

Donosa  na vložena  poslovno potrebna  osnovna  sredstva  v  preteklosti  ni  bilo,  za
prihodnje obračunsko obdobje v izračunu predračunske lastne cene storitev javnih
služb donos na sredstva izvajalca ni vračunan. 

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

ŠTEVILO ZAPOSLENIH LETO 2012 LETO 2013

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode*

4 5**

*  javno  službo  odvajanje  in  čiščenje  komunalne  in  padavinske  odpadne  vode
izvajamo v Občinah Slovenska Bistrica, Makole,  Poljčane,  Oplotnica in to je skupno
število zaposlenih za vse občine
**  v primeru izgradnje in prevzema nove infrastrukture prispevnega področja CČN
Pragersko  

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

OCENJENA VIŠINA NAJEMNINE V LETU 2013 najemnina
prenos na

uporabnike v
%

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 188.200 € 100 %

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

Ocenjujemo,  da  je  stopnja  izkoriščenosti  javne  infrastrukture,  ki  je  namenjena
izvajanju gospodarske javne službe, 100%.

Posebnih storitev, opredeljenih v 11. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev  obveznih  občinskih  gospodarskih  javnih  služb  varstva  okolja  (UL  RS,  št.
87/2012), ne nameravamo opravljati. 
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17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje
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KALKULACIJA CENE OCENE OBRATOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN):
vse cene so brez DDV

enota količina cena/enoto skupaj

prevoz, ogled in kontrola, vzorčenje  delovanja h 2 14,15 € 28,30 €

hitri testi kos 4 3,00 € 12,00 €

izvedba analize in poročila (KPK, BPK5, PH, prevodnost) h 0,5 11,45 € 5,72 €

priprava ocene in vpis v evidenco MOP h 1 21,59 € 21,59 €

skupaj cena ocene delovanja MKČN storitev 67,61 €

Vsak izvajalec javne službe mora v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz MKČN (Uradni list RS št.
98/07, 30/2010) za malo komunalno čistilno napravo (do 50 PE) izvesti oceno obratovanja na obrazcih
izstavljenih s strani MOP. Prav tako mora MKČN vnesti v evidenco MKO. V oceni je potrebno preveriti
delovanje MKČN, popisati lokacijo, način odvajanja vode iz MKČN, izvesti kontrolo izhodne vode, velikost
in hidravliko, število priključenih prebivalcev, porabo vode. Storitev se izvaja vsaka tri leta.

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter
po občinah

Pri  stroških  že  v  fazi  likvidacije  dokumentacije  ugotavljamo  zakaj  je  posamezni
strošek  nastal  in  na  katero  dejavnost  se  nanaša.  V  okviru  dejavnosti,  ki  jih
opravljamo v več občinah, pa ugotavljamo še za katero občino je nastal. V skladu s
tem stroške direktno knjižimo na pravilno stroškovno mesto.

Kljub temu nekaterih stroškov, ki nastajajo v zvezi z osnovno dejavnostjo ni mogoče
razporejati  na  določena  stroškovna  mesta  znotraj  te  dejavnosti  na  podlagi
knjigovodske listine, saj se nanašajo na izvajanje dejavnosti v več občinah ali pa gre
za  druge skupne stroške  dejavnosti.  Takšne stroške  knjižimo kot  skupne stroške
dejavnosti.  Za  razporejanje  takšnih  stroškov  uporabljamo  enak  ključ  kot  za
razporeditev splošnih stroškov na temeljna stroškovna mesta.

Splošni  (posredni)  stroški  so  stroški  uprave  in  finančno  računovodske  službe.  Ti
stroški  se  nanašajo  na  vse  dejavnosti,  ki  jih  izvajamo.  Delitev  teh  stroškov  je
pojasnjena v točki 11 tega elaborata.  Splošni stroški in prihodki se na posamezno
dejavnost  razporedijo glede na delež proizvajalnih stroškov  posamezne storitve v
celotnih proizvajalnih stroških. 

Temeljna podlaga za razporejanje prihodkov po dejavnosti v okviru vsake občine je
organizacijska  shema  družbe.  Iz  organizacijske  sheme  so  razvidne  posamezne
dejavnosti. Znotraj posameznih dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta, ki so že
razdeljena na gospodarske javne službe in na druge dejavnosti ter po občinah. Naša
družba evidentira prihodke ločeno glede na izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih
služb in ločeno na storitve tržnih dejavnosti. 

Vsi prihodki iz poslovanja se v naši družbi razporejajo v obliki neposrednih prihodkov.
Ti se preko delovnega naloga v okviru programa fakturiranja evidentirajo na temeljna
stroškovna mesta glede na dejavnost in občino.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35

Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35  za leto 2012
bodo 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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Priloga 2: PRIMERJAVA NOVA/OBSTOJEČA CENA – odvajanje in čiščenje odpadne vode

STORITEV VEZANA NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MKČN

Občine Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

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

cena storitve 0,2557 € 1,0228 € 2,0456 € 3,0684 € 4,0912 € 5,1140 €

1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,5283 € 2,1132 € 4,2264 € 6,3396 € 8,4528 € 10,5660 €

skupaj 1,88 € 4,23 € 7,36 € 10,50 € 13,64 € 16,77 €

skupaj z DDV 1,99 € 4,41 € 7,63 € 10,85 € 14,08 € 17,30 €

1 2 3 4

OBSTOJEČA CENA NA ODVOZ 1 m3 2 m3 3 m3 4 m3

cena storitve odvoz 55,0826 € 55,0826 € 55,0826 € 55,0826 € 1,5301 €

cena storitve črpanje 18,3609 € 18,3609 € 18,3609 € 18,3609 € 0,5100 €

cena storitve čiščenje 3,7556 € 7,5112 € 11,2668 € 15,0224 € 0,3130 €

skupaj 77,20 € 80,95 € 84,71 € 88,47 € 2,3531 €

skupaj z DDV 83,76 € 87,84 € 91,91 € 95,99 € 2,5531 €

+ okoljska dajatev 0,5283 €/m3 porabljene pitne vode

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

cena storitve odvoz 1,5301 € 1,5301 € 1,5301 € 1,5301 € 1,5301 € 1,5301 €

cena storitve črpanje 0,5100 € 0,5100 € 0,5100 € 0,5100 € 0,5100 € 0,5100 €

cena storitve čiščenje 0,3130 € 0,3130 € 0,3130 € 0,3130 € 0,3130 € 0,3130 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,5283 € 2,1132 € 4,2264 € 6,3396 € 8,4528 € 10,5660 €

skupaj 2,88 € 4,47 € 6,58 € 8,69 € 10,81 € 12,92 €

skupaj z DDV 3,08 € 4,67 € 6,78 € 8,89 € 11,01 € 13,12 €

-1,09 € -0,26 € 0,85 € 1,96 € 3,07 € 4,18 €

-35,39 % -5,57 % 12,54 % 22,05 % 27,88 % 31,86 %

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

cena storitve 0,2557 € 1,0228 € 2,0456 € 3,0684 € 4,0912 € 5,1140 €

1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 € 1,0920 €

okoljska dajatev (ni DDV) 0,0528 € 0,2112 € 0,4224 € 0,6336 € 0,8448 € 1,0560 €

skupaj 1,40 € 2,33 € 3,56 € 4,79 € 6,03 € 7,26 €

skupaj z DDV 1,52 € 2,51 € 3,83 € 5,15 € 6,47 € 7,79 €

1.) NOVA CENA ZA GREZNICO ZA 
DN 20 NA MESEC

omrežnina čiščenje

preračun cene na mesec pri 
povprečni količini (3 m3)

OBSTOJEČA CENA preračunana na 
povprečno velikost greznice (3 m3) 
na mesec

PRIMERJAVA NOVA /STARA CENA 
(skupaj z DDV)

2.) NOVA CENA ZA MKČN ZA DN 20 
NA MESEC

omrežnina čiščenje



Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:

OBČINA izračun za porabo 1 m3 izračun za porabo 12 m3 subvencija

na m3 mesečno na m3 EUR/ mesec EUR/ mesec

Brežice 0,2981 € 0,7039 € 0,5283 € 1,53 € 1,62 € 10,62 € 10,98 € 50% čiščenje

Radovljica 0,3191 € 3,1662 € 0,5283 € 4,01 € 4,31 € 13,34 € 13,93 €

povprečna cena 2,77 € 2,96 € 11,98 € 12,46 €

Slov. Bistrica – veljavne cene      84,71 € na storitev; 91,91 € na storitev z DDV + okoljska dajatev 0,5283 €/m3 porabljene vode

Slovenska Bistrica – nove cene 0,2552 € 1,0920 € 0,5283 € 1,88 € 1,99 € 10,49 € 10,85 €

Priloga 3: PRIMERJAVA CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA PO OBČINAH ZA GOSPODINJSTVA ZA DN 20

cena storitve 
greznice

OMREŽNINA 
čiščenje 

(greznice)

okoljska 
dajatev

EUR/ mesec 
z ddv

EUR/ mesec 
z ddv


