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Zadeva:

Predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Mestni občini Ptuj

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in
76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17), predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog
Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj.
Miran SENČAR,
župan
Mestne občine Ptuj

Priloga:
 predlog soglasja
 elaborat 1
 elaborat 2
 elaborat 3
 soglasje k obstoječim cenam

Predlog
januar 2018
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 12. člena Statuta
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 9/07), Mestni svet Mestne občine Ptuj
na _____seji, dne ____________, daje naslednje

SOGLASJE
k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Ptuj, soglasje k spremembi cen storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske vode, in sicer:
a) Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin:
 za ceno omrežnine 3,9004 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
 za ceno opravljanja storitev 0,1822 EUR/m3.
b) Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin:
 za ceno omrežnine 5,5808 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
 za ceno opravljanja storitev 0,5399 EUR/m3.
c) Za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami:
 za ceno omrežnine 5,5808 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
 za ceno opravljanja storitev 0,3487 EUR/m3.
2.
Cene so brez davka na dodano vrednost.
3.
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj,
uporabljati pa se začne s 1. 2. 2018.
Številka: 007-1 /2018
Datum:
______________________________________________________________________________
Obrazložitev:
Komunalno podjetje Ptuj d.d. je kot občinski izvajalec gospodarske javne službe varstva okolja
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, št. 109/2012 in 76/17, v nadaljevanju »Uredba«) predložilo

elaborate za oblikovanje cen storitev navedene gospodarske javne službe, v zvezi s katerim prosi
za obravnavo na mestnem svetu in izdajo soglasja k spremembi cene.
Cena opravljanja storitev javnih služb se obračuna na podlagi opravljanja storitev posamezne
javne službe. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino
opravljenih storitev. Pri oblikovanju cen javnih služb se v skladu z 8. členom Uredbe upoštevajo
standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor tudi načrtovane količine
opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Hkrati je za
oblikovanje cen potrebno določiti:
- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb in
- največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne
službe.

A) CENA STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE Z JAVNIH POVRŠIN
Obstoječa cena se uporablja od 1. 2. 2017 in znaša:
 za ceno omrežnine 4,0825 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
 za ceno opravljanja storitev 0,1822 EUR/m3.
Izvajalec načrtuje, da bo v letu 2018 količina opravljenih storitev 1.730,000 m3 vode, da bodo
stroški za opravljanje storitev znašali 315.253,00 EUR, medtem ko prihodkov iz te dejavnosti ne
načrtuje.
Predračunska cena storitev se v skladu z 8. členom Uredbe oblikuje na podlagi načrtovanih
količin, stroškov in prihodkov ter je v skladu z 19. členom Uredbe sestavljena iz omrežnine in
cene opravljanja storitev:
- omrežnina s faktorjem omrežnine 1 po predlogu izvajalca znaša 3,9004 EUR/mesec, izvajalec
pa je upoštevajoč dvanajsti odstavek 19. člena Uredbe v izračun vključil tu navedene dopustne
vrste stroškov,
- cena opravljanja storitev (oz. cena izvajanja storitve) po predlogu izvajalca znaša 0,1822
EUR/m3, izvajalec pa je upoštevajoč štirinajsti odstavek 19. člena Uredbe v izračun vključil tu
navedene dopustne vrste stroškov in druge poslovne dohodke.
Zniža se torej cena omrežnine, in sicer za 0,1821 EUR, cena opravljanja storitve pa ostane
enaka. Za povprečno gospodinjstvo (pri povprečni porabi vode 14 m3/mesec) to pomeni 2,49%
znižanje cene z DDV.
B) CENA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
Z JAVNIH POVRŠIN
Obstoječa cena se uporablja od 1. 2. 2017 in znaša:
 za ceno omrežnine 5,7040 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
 za ceno opravljanja storitev 0,4936 EUR/m3.
Izvajalec načrtuje, da bo v letu 2018 količina opravljenih storitev 2.803.747 m3 vode, da bodo
stroški za opravljanje storitev znašali 1.513.661,00 EUR, medtem ko prihodkov iz te dejavnosti

ne načrtuje.
Če imajo občine skupnega izvajalca javne službe in ne določijo enotne cene za opravljanje
storitev posamezne javne službe, lahko vsaka občina ločeno določi ceno storitev posamezne
javne službe. Predloženi elaborat je pripravljen za enotno ceno za Mestno občino Ptuj, Občino
Hajdina in Občino Starše, ki imajo skupnega izvajalca in se čiščenje izvaja na skupni čistilni
napravi, ki je locirana v Mestni občini Ptuj.
Predračunska cena storitev se v skladu z 8. členom Uredbe oblikuje na podlagi načrtovanih
količin, stroškov in prihodkov ter je v skladu z 19. členom Uredbe sestavljena iz omrežnine in
cene opravljanja storitev:
- omrežnina s faktorjem omrežnine 1 po predlogu izvajalca znaša 5,5808 EUR/mesec, izvajalec
pa je upoštevajoč dvanajsti odstavek 19. člena Uredbe v izračun vključil tu navedene dopustne
vrste stroškov,
- cena opravljanja storitev (oz. cena izvajanja storitve) po predlogu izvajalca znaša
0,5399 EUR/m3, izvajalec pa je upoštevajoč štirinajsti odstavek 19. člena Uredbe v izračun
vključil tu navedene dopustne vrste stroškov in druge poslovne dohodke.
Zniža se torej cena omrežnine, in sicer za 0,1232 EUR in zviša cena opravljanja storitve za
0,0463 EUR. Za povprečno gospodinjstvo (pri povprečni porabi vode 14 m3/mesec) to pomeni
4,16% zvišanje cene z DDV.
C) CENA STORITEV, POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI
GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
Obstoječa cena se uporablja od 1. 2. 2017 in znaša:
 za ceno omrežnine 5,7040 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
 za ceno opravljanja storitev 0,3487 EUR/m3.
Izvajalec načrtuje, da bo v letu 2018 količina opravljenih storitev 256.785 m3 vode, da bodo
stroški za opravljanje storitev znašali 89.829,00 EUR, medtem ko prihodkov iz te dejavnosti ne
načrtuje.
Predračunska cena storitev se v skladu z 8. členom Uredbe oblikuje na podlagi načrtovanih
količin, stroškov in prihodkov ter je v skladu z 19. členom Uredbe sestavljena iz omrežnine in
cene opravljanja storitev, ki jo potrdi mestni svet, in okoljske dajatve, kot jo predpisuje zakon:
- omrežnina s faktorjem omrežnine 1 znaša 5,5808 EUR/mesec, izvajalec pa je upoštevajoč
dvanajsti odstavek 19. člena Uredbe v izračun vključil tu navedene dopustne vrste stroškov,
- cena opravljanja storitev (oz. cena izvajanja storitve) po predlogu izvajalca znaša
0,3487 EUR/m3, izvajalec pa je upoštevajoč štirinajsti odstavek 19. člena Uredbe v izračun
vključil tu navedene dopustne vrste stroškov in druge poslovne dohodke.
Zniža se torej cena omrežnine, in sicer za 0,1232 EUR in cena opravljanja storitve pa ostane
enaka. Za povprečno gospodinjstvo (pri povprečni porabi vode 14 m3/mesec) to pomeni 0,71%
znižanje cene z DDV.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da po obravnavi na seji mestnega sveta sprejme
predloženo Soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini
Ptuj.
Miran SENČAR,
župan
Mestne občine Ptuj

