
 

ELABORAT 

OBLIKOVANJE CENE IZVAJANJA STORITEV 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

OSKRBA S PITNO VODO 

OBČINA MAKOLE

Slovenska Bistrica, februar 2014



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

KOLIČINA V LETU 2012

OSKRBA S PITNO VODO MAKOLE 91.063 m3

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

STROŠKI V LETU 2012 

 OPIS
OSKRBA S PITNO

VODO MAKOLE

Stroški materiala za storitve 209,56 €

Stroški materiala za vzdrževanje OS 699,03 €

Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture 3.164,87 €

Stroški električne energije 4.920,51 €

Stroški pogonskega goriva 3.390,85 €

Stroški kurilnega olja, plina 0,00 €

DI, ZS, ostali material 244,91 €

 Stroški materiala, energije, DI 12.629,72 €

Stroški storitev analiz vode 3.082,94 €

Stroški storitev vzdrževanja OS 181,49 €

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture 813,08 €

Stroški ostalih storitev 6.437,42 €

Stroški zavarovalnih premij 692,14 €

Stroški dnevnic in kilometrine 0,00 €

Stroški reklame in reprezentance 0,00 €

Stroški najemnin infrastrukture 24.517,58 €

Stroški zavarovanj infrastrukture 3.586,00 €

Stroški povezani z odškodninami za infrastrukturo 0,00 €

 Stroški storitev drugih 39.310,64 €

 Amortizacija OS 2.070,21 €

Bruto plače delavcev 28.311,05 €

Dajatve na plače 4.630,78 €

Stroški dodatnega PZ 1.326,62 €

Povračila delavcem 2.185,16 €

Ostala izplačila po kolektivni pogodbi 1.471,55 €

 Stroški dela 37.925,16 €

Razne dajatve 81,31 €

Sodni stroški, upravne takse 0,00 €

Ostali poslovni stroški 0,00 €

 Drugi poslovni stroški 81,31 €
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Prevrednotovalni poslovni odhodki OS 123,90 €

Prevrednotovalni poslovni odhodki obr. sredstev 0,00 €

 Prevrednotovalni poslovni odhodki 123,90 €

 Finančni odhodki 0,00 €

 Drugi odhodki 0,00 €

INTERNA DELITEV DEJAVNOSTI 3.795,62 €

INTERNA DELITEV UPRAVA 7.857,19 €

POSLOVNI ODHODKI BREZ INTERNIH STROŠKOV 92.140,94 €

POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 103.793,75 €

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

Cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je potrdil Občinski svet občine
Makole dne  20. 4. 2010. Zaradi zamrznitve cen komunalnih storitev pa so bile te
cene uveljavljene šele 1. 1. 2013.

Na podlagi  presoje na področju oskrbe s pitno vode je bilo ugotovljeno, da se v
občini Makole soočamo z obširno problematiko oskrbe s pitno vodo kot je: 

– klimatskimi spremembami in spremembami vodnih režimov
– rabo neustrezne vode kot pitne vode
– neustrezne bilance vodnih količin vodnih virov
– dotrajanostjo vodovodnih sistemov
– velikimi vodnimi izgubami na vodovodnih sistemih

Na stroške oskrbe s pitno vodo vplivajo naslednji dejavniki:
a) povišana poraba električne energije
b) količina surove vode na zajetjih
c) uvedba novih tehnologij čiščenja pitne vode in zahtev zakonodaje
d) uvedba merilnikov porabe vode višjega merilnega razreda
e) zahtev zakonodaje glede kvalitete pitne vode
f) vremenske razmere

a) Strošek električne energije
Poraba električne energije se je na črpališčih povečala. Cena električne energije je
fiksirana s pogodbo in se v zadnjih letih ni spremenila. Povprečen mesečni strošek
električne energije po posameznih črpalnih postajah pa kljub temu predstavlja do
34% večje stroške glede na odjemno mesto, zaradi prečrpavanja v druge tlačne cone
za zagotavljanje zadostnih kapacitet pitne vode. Prav tako je neposredno tudi zaradi
spremembe  tehnologije  poraba  električne  energije  na  objektu  Vodarna  Zgornja
Bistrica višja za ca. 140 %.

b) Količina vode
Kalkulacije  cen  oskrbe  s  pitno  vodo  v  letu  2010  so  bile  preračunane  glede  na
predvideno količino surove vode na vstopu v sistem. Sistem poročanja in obravnave
dejanskih letnih količin načrpane pitne vode pa se je spremenil z uvedbo Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št. 88/12). Terminologija spremljanja izgub je zakonsko
predpisana,  zato  se  te  količine  spreminjajo.  Ob  količinah  vode  v  vodovodnem
sistemu,  se  del  stroškov  porabi  tudi  kot  neobračunana  avtorizirana  poraba  vode
zaradi vzdrževanja kvalitete vode v sistemu.

c) Uvedba novih tehnologij čiščenja pitne vode in zahtev zakonodaje
Skladno z zakonodajo in zagotavljanju neoporečne pitne vode ter  pripravo,  ki  je
primerna za posamezne vodotoke, glede na njihovo specifičnost, so bile potrebne
velike  prilagoditve  pri  pripravi  surove  vode.  Prav  tako  se  večje  spremembe
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predvidevajo tudi na črpališčih z zamenjavo materiala, ki je primeren za distribucijo
pitne vode in  atestiran  v slovenski  standardizaciji.  Zaradi  navedenih že  uvedenih
sprememb  prihaja  do  povišanja  stroškov  priprave  vode,  zaradi  velike  porabe
električne energije in porabe kemikalij za potrebe kloriranja. 

d) Uvedba števcev z višjim merilnim območjem
Z  zakonodajo  o  nadzoru  meroslovnih  meril  je  pogojena  zamenjava  vodomernih
števcev  v  obdobju  petih  let,  zato  je  strošek  zamenjave  skladno  s  povišanjem
merilnega območja višji.

e) Zahteve zakonodaje glede kvalitete pitne vode
V sistemu organov ima upravljavec, ki je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo,
nalogo zagotavljanja skladnosti  in zdravstvene ustreznosti  pitne vode. Po določilih
Pravilnika o pitni vodi mora upravljavec zagotoviti, da je skladnost zagotovljena na
mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda (npr. pipe), potem tam, kjer se upora-
blja za proizvodnjo in promet živil ali tam kjer se voda pakira in na mestu iztoka iz
cistern, kadar se pitna voda zagotavlja s pomočjo cistern. Temu se povečujejo stroški
notranjega nadzora pitne vode, kakor tudi nadzora vode v distribucijskem sistemu
zaradi odprave okvar.
Poleg vzorčenja zaradi notranjega nadzora se izvaja tudi spremljanje kakovosti pitne
vode na državni ravni. Za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o
pitni vodi, ter zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov zagotavlja Ministrstvo za
zdravje, nosilec pa je Nacionalni laboratorij za zdravje in varno hrano, ki je ustano-
vljen za spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škodlji-
vih ekoloških in drugih dejavnikov na območju države. Upravljavec je zavezan opra-
vljati vse SHP programe v enaki meri kot pri notranjem nadzoru.

f) Vremenske razmere
Primanjkljaj  zadostnih  količin  kvalitetne  pitne  vode  v  nadalje  pričakujejo  zaradi
vodnih virov, ki imajo vir zajete vode odvisen od količine padavin. Vodni viri so v
večini zaradi majhne debeline nezasičene cone ogroženi predvsem s točkovnimi viri
onesnaženja  kot  so:  lociranost  kmetij  neposredno nad  zajetji,  industrija,  razlitja,
divja odlagališča, greznice in nesanirane gramoznice.

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.
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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
E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode po podatkih AJPES-a:1,35

Gospodarnost poslovanja za našo družbo znaša:0,99
E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode po podatkih AJPES-a:1,01

Povprečna mesečna plača na zaposlenca  v naši družbi znaša:1.549 EUR
E36 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode po podatkih AJPES-a:1.504 EUR

8. Predračunska  količina  opravljenih  storitev  javne  službe  za  prihodnje
obračunsko obdobje

 PREDRAČUNSKA KOLIČINA V LETU 2014

OSKRBA S PITNO VODO MAKOLE 91.500 m3

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

PREDRAČUNSKI STROŠKI V LETU 2014

OSKRBA S PITNO VODO MAKOLE 118.059 €

stroški izvajanja gospodarske javne službe 73.159 €

stroški javne infrastrukture 44.900 €
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10. Obseg  poslovno  potrebnih  osnovnih  sredstev  za  izvajanje  storitev
posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Makole
je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev:

– javna  infrastruktura  z  nabavno  vrednostjo  na  dan  31.12.2012  v  višini
894.063,64 EUR in 

– lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo na dan 31.12.2012 v višini
254.827,76 EUR, ki pa jih uporabljamo tudi pri izvajanju te javnosti 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.

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 2014

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 €
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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.

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 2014

oskrba s pitno vodo* 19 19

* javno službo oskrba s pitno vodo izvajamo v Občinah Slovenska Bistrica, Makole,
Oplotnica, Kidričevo in Rače-Fram in to je skupno število zaposlenih za vse občine

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 2014 najemnina
prenos na

uporabnike v
%

oskrba s pitno vodo Makole 25.400 € 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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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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