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II.3) 
 
 
 

V skladu s 30 členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 
32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14), vam v prilogi pošiljam v 
obravnavo  
 
 
 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH 
OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA 
OKOLJA IN SKLEP O CENAH STORITEV ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI GORJE 
 
 
 

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Robert Bizjak, direktor WTE Kranjska Gora 
d.o.o.. 

 
 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za občino Bled in občino Gorje. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Gorje. 

 
 
 
Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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OBRAZLOŽITEV:  
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. RS 87/12 – 16.11.2012, 109/12 - 31.12.2012) je začela veljati 1.1.2013 in 
postavlja regulatorni okvir za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in 
pripravo elaborata. 
 
Uredba določa izjeme za tiste koncesionarje, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja dva pogoja: 
koncesijska pogodba je bila podpisana pred uveljavitvijo Pravilnika v letu 2009 in koncesijska 
pogodba vsebuje model določanja cene uporabe infrastrukture in opravljanja storitev javne 
službe. 
 
Koncesionar WTE Projektna družba Bled d.o.o. izpolnjujemo navedena pogoja, zato Uredbe ne 
uporabljamo, razen 15. člena, ki določa poročanje, pri tem pa to poročanje vsebuje tudi 
elaborat iz 9. člena Uredbe. 
 
Ministrstvu mora izvajalec javne služba najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto 
poslati poročilo, kar bomo v roku tudi storili. 
 
V prilogi vam v potrditev pošiljamo elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
 
Obrazložitev cene storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, 
obstoječih greznic in malih čistilnih naprav v občini Gorje 
 
WTE Projektna družba Bled d.o.o. je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gorje in je dolžan 
najmanj enkrat na tri leta odpeljati blato in komunalno odpadno vodo iz greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju »MKČN«) na čistilno napravo. 
 
Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode kot 
obvezno lokalno gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o varstvu okolja 
(Ur.l. RS št. 39/2006,70/2008,108/2009), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/12), Uredba o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l.  RS, št. 88/2011, 8/2012) , 
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin 18/2012), in 8. in 9. 
člena Odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja  komunalnih, 
odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01,32/04). 
 
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, je izvajalec javne službe dolžan organizirati sistematični odvoz 
grezničnih gošč.  
Predpisan je odvoz grezničnih gošč iz greznic MČN enkrat na 3 leta. 
 
Cena odvoza grezničnih gošč iz greznic in MČN je izračunana v skladu z Uredbo, ki predpisuje 
odvoz grezničnih gošč enkrat na 3 leta.  
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Izračun cene je predstavljen v priloženem Elaboratu o oblikovanju cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za občino Bled in Gorje, na strani 17. 
 
Ker se s tem uvaja nova storitev občanom, je za to potrebno pridobiti ustrezno soglasje 
občinskega sveta. 
 
Takoj po potrditvi cen bomo začeli z zaračunavanjem občanom in hkrati s sistematičnim 
odvozom grezničnih gošč iz greznic in MČN. 
 
Praznjenje greznic in MKČN se izvaja od 1. aprila do 30. septembra. V primeru višje sile ali 
neugodnih vremenskih razmer (nizkih temperatur, večje količine snega) se lahko časovni termin 
tudi spremeni. 
 
Uporabniki stanovanjskih stavb bodo predhodno pisno obveščeni o nameri prevzema blata 
oziroma komunalne odpadne vode. Obvestilo jim bo poslano priporočeno s povratnico.  
 
Izčrpane greznične gošče se bodo predelale na čistilni napravi občin Bled in Gorje. Po 
odstranitvi mehanskih nečistoč se bodo gošče očistile po postopku čiščenja odpadne vode v 
očiščeno odpadno vodo in dehidriran mulj.  
 
Praznjenje greznic (prevzem blata) in čiščenje grezničnih muljev na ČN enkrat na tri leta se 
uporabnikom ne zaračuna, ker bo ta storitev že obračunana pri mesečnih obračunih 
komunalnih storitev.  
 
V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice in MKČN pogosteje kot na tri leta, so 
uporabniki dolžni o tem obvestiti izvajalca javne službe in naročiti praznjenje greznice. V tem 
primeru se storitev zaračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani http://wte.si.  
 
Poudarjamo, da lahko praznjenje greznic in prevzem blata iz MKČN na območju občine Gorje 
izvaja izključno samo izvajalec javne službe WTE Projektna družba Bled d.o.o. oz. ČD – SHW 
d.o.o. in od njega pooblaščeni izvajalci storitev odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN. 
 
Nepooblaščenim izvajalcem ni dovoljeno praznjenje greznic in prevzemanje blata iz MKČN. V 
primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika greznice in MKČN ter izvajalca dolžni prijaviti 
pristojnemu inšpektorju.  
 
Odvoz in razsip grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki) ni dovoljen. Tudi te kršitelje 
bomo prijavili pristojnemu inšpektorju. 
 
Izjema so kmetijska gospodarstva, ki imajo s strani izvajalca javne službe izdano soglasje k 
oprostitvi plačila praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz MKČN za kmetijska gospodarstva. Za 
dodatne informacije o eventuelni oprostitvi obveznosti odvoza grezničnih gošč in čiščenja le teh 
na ČN  (za kmetijska gospodarstva na osnovi Uredbe o obdelavi biološka razgradljivih odpadkov 
(Ur.l. RS, št. 62/2008) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 89/2011 in 8/2012)) se uporabniki obrnejo na izvajalca javne službe.  
 
Direktor: 
Robert Bizjak 

http://wte.si/
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UVOD 
 
V Uradnem listu RS, št. 87/2012 je bila dne 16.11.2012 objavljena Uredba o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v 
nadaljevanju: Uredba), ki je začela veljati 01.01.2013. 
Uredba med drugim postavlja regulatorni okvir: 

 za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) varstva okolja, 

 za pripravo elaborata. 
 
Uredba določa izjeme za tiste koncesionarje, ki kumulativno izpolnjujejo naslednja dva 
predloga: 

 koncesijska pogodba je bila podpisana pred uveljavitvijo Pravilnika v letu 2009, torej pred 
1.8.2009; 

 in koncesijska pogodba vsebuje model določanja cene uporabe infrastrukture in opravljanja 
storitev javne službe. 

 
Koncesionarji, ki izvajajo GJS varstva okolja in izpolnjujejo navedena dva pogoja, Uredbe ne 
uporabljajo, razen 15. člena, ki določa poročanje, pri tem pa to poročanje vsebuje tudi elaborat 
iz 9. člena Uredbe. 
Izvajalec javne službe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto 
poslati poročilo, ki vsebuje podatke, potrebne za določitev vrednosti iz petega odstavka tega 
člena, za posamezna primerjalna območja iz 9. člena te Uredbe. Med temi podatki je tudi 
elaborat. 
 
1.1 Predstavitev izvajalca javnih služb varstva okolja 
Osnovni podatki o izvajalcu: 

Naziv in pravna oblika: WTE Projektna družba Bled d.o.o. 

Skrajšani naziv: WTE Bled d.o.o. 

Sedež: Savska cesta 23, 4260 Bled 

Matična številka: 1785966 

Davčna številka: SI 69084637 

Dejavnost: E 37.000 Ravnanje z odplakami 

Vpis v sodni register: 2003 

Lastniška oblika: Družba z omejeno odgovornostjo 

Število zaposlenih: 0 na dan 31.12.2014 

Velikost družbe: Mikro družba 

Direktor Robert Bizjak 

 
WTE Projektna družba Bled d.o.o. (v nadaljevanju: Izvajalec ali Družba) je bila ustanovljena 
27.02.2003 in vpisana v sodni register pod številko registrskega vložka 1/07180/00 pri 
Okrožnem sodišču v Kranju pod številko sklepa Srg 2002/02026.  
Družba WTE Bled d.o.o. je v 100% lasti družbe WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, 45136 
Essen, Nemčija. 
 
Glavni dejavnosti družbe sta: 

 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav 

 Druge dejavnosti javne higiene 
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Družba je kot koncesionar z Občino Bled podpisala koncesijsko pogodbo za izgradnjo čistilne 
naprave in kanalizacijskega sistema. Po končani izgradnji družba v času trajanja koncesijske 
pogodbe upravlja s čistilno napravo in opravlja javno službo čiščenja in odvajanja odpadnih 
voda. Glavne značilnosti koncesijske pogodbe so predstavljene v nadaljevanju. Direktor družbe 
WTE Bled d.o.o. je g. Robert Bizjak, ki družbo zastopa samostojno. Družba ima še enega 
direktorja, to je g. Martens Bengt Ivo, ki družbo zastopa skupno z direktorjem g. Bizjakom. 
Družba nima zaposlenih. 
 
Za potrebe izvajanja storitev skladno s koncesijsko pogodbo je podpisan dogovor z družbo Čista 
dolina – SHW, komunalno podjetje d.o.o., ki je v 100% lasti družbe WTE Betriebgessellschaft 
mbH, Gaensefurth 7-10, 39444 Hecklingen, Nemčija. Družba ČD – SHW, komunalno podjetje 
d.o.o. opravlja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občinah, kjer ima WTE 
Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen, sklenjeno koncesijsko pogodbo, in sicer na 
področju občin Bled, Gorje, Kranjska Gora, Laško, Šentjernej. Družba ČD – SHW, komunalno 
podjetje d.o.o. je imela na dan 31.12.2014 -  11 zaposlenih. Za opravljene storitve družba ČD – 
SHW, komunalno podjetje d.o.o. izstavlja račune družbi WTE Bled d.o.o. 
Izvajalec WTE Bled d.o.o. opravlja storitve gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (19. člen Uredbe): 

 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

 in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami. 

 
Za WTE Bled d.o.o. na podlagi dogovora kot podizvajalec opravlja storitve odvajanja in čiščenja 
odpadne vode družba ČD – SHW, komunalno podjetje d.o.o.. Družba WTE Bled d.o.o. ne 
opravlja drugih dejavnosti (odvajanje padavinske vode s streh, čiščenje padavinske odpadne 
vode s streh) niti posebnih storitev. 
 
1.2 Koncesijska pogodba 
Občinski svet Občine Bled je sprejel odločitev, da se podeli koncesija za izgradnjo novega in 
sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne naprave in lokalnih 
čistilnih naprav ter za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja 
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, za dobo 25 let. 
Osnovne določbe koncesijske pogodbe: 

 Z odločbo št. 35306-1/99 z dne 08.04.2002 je Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled (v 
nadaljevanju: koncedent), podelila koncesijo podjetju WTE Wassertechnik GmbH, Essen , 
Nemčija(v nadaljevanju: koncesionar); 

 Skladno z Aneksom št 1 k Pogodbi o koncesiji z dne 20.08.2003 obveznosti koncesionarja 
po tej pogodbi opravlja odvisna družba v 100% lasti koncesionarja, to je WTE projektna 
družba Bled d.o.o., Ljubljanska 7, 4260 Bled, ki lahko te obveznosti opravlja tako dolgo, 
dokler je v 100% lasti koncesionarja; 

 Predmet pogodbe je koncesija za: 
o izgradnjo in sanacijo starega kanalizacijskega omrežja, izgradnjo centralne čistilne 

naprave in lokalnih čistilnih naprav, 
o opravljanje gospodarske javne službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, 

odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled; 

 koncesijska pogodba je bila podpisana 30.05.2002; 
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 koncesijska pogodba velja za obdobje 25 let, šteto od dneva podpisa koncesijske pogodbe 
in jo lahko stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, podaljšata; 

 Skladno z Aneksom št. 2 k Pogodbi o koncesiji z dne 21.10.2009 sta z ustanovitvijo Občine 
Gorje dne 1.1.2007 novonastali Občina Gorje in Občina Bled pravni naslednici koncesijske 
pogodbe in vse določbe koncesijske pogodbe veljajo tako za Občino Bled, kot tudi za 
Občino Gorje; 

 Delitev obratovalnih stroškov med občinama temelji na Sklepu o ureditvi pravic in 
obveznosti iz koncesijskega razmerja s podjetjem WTE Wassertechnik GmbH med občino 
Bled in občino Gorje (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 29/2012 z dne 28.9.2012) 

 
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je WTE GmbH Podružnica Kranjska Gora. V njenem imenu 
jo uporabnikom zaračunava komunalno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. in jo odvede družbi 
WTE GmbH Podružnica Kranjska Gora, ki jo nakaže na Občino Bled in Občino Gorje. 
 
Podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. te storitve po potrjeni ceni ter okoljsko dajatev zaračuna 
naprej končnim uporabnikom v obeh občinah. 
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2 ELABORAT 
Izvajalec WTE Bled d.o.o. zaračunava opravljanje storitev javne službe Občini Bled in Občini 
Gorje skladno s koncesijsko pogodbo. 
Za potrebe elaborata so v nadaljevanju te točke podatki preračunani in prikazani skladno z 
Uredbo. 
 
2.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
Izvajalec WTE Bled d.o.o. v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode opravlja samo naslednje storitve: 

 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, 

 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

 odvoz grezničnih gošč. 
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev čiščenja in odvajanja odpadne vode za 
preteklo obdobje. Upošteva se količina pitne vode, na katero se uporabnikom obračuna 
čiščenje. 

Predračunska količina

2014 ČN Kanal ČN Kanal

v m3 570.000 570.000 75.000 75.000

Obračunska količina 

2014 ČN Kanal ČN Kanal

v m3 568.649 568.649 68.474 68.474

Občina Bled Občina Gorje

Občina Bled Občina Gorje

 
 
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev odvoza grezničnih gošč za preteklo 
obdobje. Obračunska količina je na osnovi obračuna po dejanskih odvozih grezničnih gošč.  

Predračunska količina Občina Bled Občina Gorje

2014   

odvoz grezničnih gošč v m3 1.500 2.900

Obračunska količina Občina Bled Občina Gorje

2014   

odvoz grezničnih gošč v m3 200 190  
 

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

Predračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje so razvidni iz preglednice 
v nadaljevanju. 
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Predračunski stroški izvajanja storitev  2014

v Eur ČN KANAL ČN KANAL

1. OMREŽNINA 127.031 347.200 29.183 44.963

1.1. Amortizacija 88.991 81.734 19.614 18.015

1.2. Najem 200.280 6.000

1.3. Zavarovanje 2.040 1.186 569 949

1.4. Odškodnine 0 0 0 0
1.5. Odhodki financiranja 36.000 64.000 9.000 20.000

2. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 205.340 104.640 40.210 22.610

2.1. Neposredni stroški 157.500 69.000 29.800 12.200

2.1.1. Neposredni stroški mat. in st. 127.500 37.000 23.000 5.400

električna energija 45.000 9.000 9.000 2.500

kemikalije za delovanje ČN 14.000 2.000

monitoring 12.000 2.500

ravnanje z odpadnim blatom 37.000 7.000

alarmni sistem 3.000 700

pregledi in čiščenja kanal in črpališč 10.000 1.000

material 14.000 10.000 2.000 1.000

drugo 5.500 5.000 500 200

2.1.2. Neposredni str. dela 26.000 28.000 6.000 6.000

str. plač in nadomestil 26.000 28.000 6.000 6.000

2.1.3. Drugi neposredni str. 4.000 4.000 800 800

stroški avtomobil 3.000 3.000 500 500

str. Telefonov 500 500 150 150

pot.str. 500 500 150 150

2.2. Posredni stroški 8.550 8.550 1.150 1.150

2.2.1. Posredni str.materiala 1.200 1.200 250 250

2.2.2. Posredni stroški amort. 2.500 2.500 550 550

2.2.3. Posredni str. storitev 4.000 4.000 150 150

2.2.4. Posredni str. dela 850 850 200 200
2.3. Splošni nab.-prod. str. 16.870 10.870 4.480 4.480

2.3.1. Spl.nab. pr. str. materiala 600 600 100 100

2.3.2. Spl. nab. prod. str. amorti. 820 820 180 180

2.3.3. Spl. nab. prod. str. storitev 12.000 6.000 2.700 2.700

2.3.4. Spl. nab. prod. str. dela 3.450 3.450 1.500 1.500

2.4. Splošni upravni str. 22.420 16.220 4.780 4.780

2.4.1. Spl. upr. str. materiala 600 600 100 100

2.4.2. Spl. upr. st. am. 820 820 180 180

2.4.3. Spl. upr. str. storitev 8.500 6.300 1.800 1.800

2.4.4. Spl. upr. str. dela 12.500 8.500 2.700 2.700
2.5. Obresti zaradi financiranja opr.stor.

2.6. Drugi poslovni odhodki 0

2.7. Donos 0

1.+2. OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR. 332.371 451.840 69.393 67.573

3. OKOLJSKA DAJATEV 75.000 37.000

1+2+3 SKUPAJ 332.371 526.840 69.393 104.573

BLED GORJE
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Obračunski stroški izvajanja storitev za preteklo obračunsko obdobje so razvidni iz preglednice v 
nadaljevanju: 
Obračunski stroški izvajanja storitev v preteklem obdobju  

v Eur ČN KANAL ČN KANAL

1. OMREŽNINA 118.596 348.557 32.433 50.572

1.1. Amortizacija 79.276 85.882 22.490 24.365

1.2. Najem 197.110 5.416

1.3. Zavarovanje 3.861 2.245 1.078 1.796

1.4. Odškodnine 0 0 0 0

1.5. Odhodki financiranja 35.459 63.320 8.865 18.996

2. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 223.431 111.971 44.922 23.335

2.1. Neposredni stroški 173.151 75.035 35.356 14.171

2.1.1. Neposredni stroški mat. in st. 142.584 43.508 28.600 7.830

električna energija 45.730 9.178 8.958 2.049

kemikalije za delovanje ČN 15.132 3.261

monitoring 12.618 2.817

ravnanje z odpadnim blatom 47.460 9.372

alarmni sistem 2.965 779

pregledi in čiščenja kanal in črpališč  17.000 1.563

material 11.042 13.744 2.349 3.301

drugo 10.602 620 1.843 139

2.1.2. Neposredni str. dela 26.015 26.975 5.676 5.261

str. plač in nadomestil 26.015 26.975 5.676 5.261

2.1.3. Drugi neposredni str. 4.552 4.552 1.080 1.080

stroški avtomobil 3.359 3.359 750 750

str. Telefonov 620 620 139 139

pot.str. 573 573 191 191

2.2. Posredni stroški 5.148 5.148 1.198 1.198

2.2.1. Posredni str.materiala 1.224 1.224 325 325

2.2.2. Posredni stroški amort. 2.365 2.365 507 507

2.2.3. Posredni str. storitev 687 687 175 175

2.2.4. Posredni str. dela 872 872 191 191

2.3. Splošni nab.-prod. str. 20.694 15.071 4.295 3.493

2.3.1. Spl.nab. pr. str. materiala 550 550 122 122

2.3.2. Spl. nab. prod. str. amorti. 835 835 160 160

2.3.3. Spl. nab. prod. str. storitev 12.920 7.297 2.523 1.721

2.3.4. Spl. nab. prod. str. dela 6.389 6.389 1.490 1.490

2.4. Splošni upravni str. 23.214 16.717 4.073 4.473

2.4.1. Spl. upr. str. materiala 550 550 122 122

2.4.2. Spl. upr. st. am. 835 835 170 170

2.4.3. Spl. upr. str. storitev 12.260 6.787 2.589 2.789

2.4.4. Spl. upr. str. dela 9.569 8.545 1.192 1.392

2.5. Obresti zaradi financiranja opr.stor.

2.6. Drugi poslovni odhodki 0

2.7. Donos 1.224

1.+2. OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR. 342.028 460.528 77.355 73.908

3. OKOLJSKA DAJATEV 72.125 34.912

1+2+3 SKUPAJ 342.028 532.653 77.355 108.820

BLED GORJE
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Predračunski stroški izvajanja storitev odvoza grezničnih gošč za preteklo obračunsko obdobje 
so razvidni iz preglednice v nadaljevanju: 
 

BLED GORJE

v Eur Odvoz grezničnih gošč 

1. OMREŽNINA 0 0

1.1. Amortizacija

1.2. Najem

1.3. Zavarovanje

1.4. Odškodnine

1.5. Odhodki financiranja

2. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 38.810 75.060

2.1. Neposredni stroški 23.980 46.900

2.1.1. Neposredni stroški mat. in st. 13.180 26.900

stroški goriva 11.480 23.500

drugi str. Mat. za kamion 1.200 2.400

drugi str. Storitev 500 1.000

2.1.2. Neposredni str. dela 7.500 14.000

str. plač in nadomestil 7.500 14.000

2.1.3. Drugi neposredni str. 3.300 6.000

amortizacija 3.300 6.000

2.2. Ravnanje z blatom 11.000 20.000

2.2.1. Ravnanje z blatom 11.000 20.000

2.3. Splošni nab.-prod. str. 3.070 6.730

2.3.1. Spl.nab. pr. str. materiala 1.500 3.300

2.3.2. Spl. nab. prod. str. amorti. 70 130

2.3.3. Spl. nab. prod. str. storitev 1.500 3.300

2.3.4. Spl. nab. prod. str. dela  

2.4. Splošni upravni str. 760 1.430

2.4.1. Spl. upr. str. materiala 0 0

2.4.2. Spl. upr. st. am. 160 320

2.4.3. Spl. upr. str. storitev 50 110

2.4.4. Spl. upr. str. dela 550 1.000

2.5. Obresti zaradi financiranja opr.stor. 0 0

2.6. Drugi poslovni odhodki 0 0

2.7. Donos 0 0

1.+2. OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR. 38.810 75.060  
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Obračunski stroški izvajanja storitev odvoza grezničnih gošč za preteklo obračunsko obdobje so 
razvidni iz preglednice v nadaljevanju: 

BLED GORJE

v Eur Odvoz grezničnih gošč 

1. OMREŽNINA 0 0

1.1. Amortizacija

1.2. Najem

1.3. Zavarovanje

1.4. Odškodnine

1.5. Odhodki financiranja

2. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 5.760 5.020

2.1. Neposredni stroški 4.800 4.080

2.1.1. Neposredni stroški mat. in st. 3.300 2.580

stroški goriva 2.400 1.800

drugi str. Mat. za kamion 800 700

drugi str. Storitev 100 80

2.1.2. Neposredni str. dela 1.000 1.000

str. plač in nadomestil 1.000 1.000

2.1.3. Drugi neposredni str. 500 500

amortizacija 500 500

2.2. Ravnanje z blatom 500 500

2.2.1. Ravnanje z blatom 500 500

2.3. Splošni nab.-prod. str. 210 190

2.3.1. Spl.nab. pr. str. materiala 100 80

2.3.2. Spl. nab. prod. str. amorti. 10 10

2.3.3. Spl. nab. prod. str. storitev 100 100

2.3.4. Spl. nab. prod. str. dela  

2.4. Splošni upravni str. 250 250

2.4.1. Spl. upr. str. materiala 0 0

2.4.2. Spl. upr. st. am. 100 100

2.4.3. Spl. upr. str. storitev 50 50

2.4.4. Spl. upr. str. dela 100 100

2.5. Obresti zaradi financiranja opr.stor. 0 0

2.6. Drugi poslovni odhodki 0 0

2.7. Donos 0 0

1.+2. OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR. 5.760 5.020  
Opomba: Obračun po dejanskih odvozih grezničnih gošč.  
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2.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 

Predračunska cena storitev javne službe je razvidna iz tabele v nadaljevanju: 
 

Obračunska

v Eur / m3 ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj cena

1. Omrežnina (FC) 0,22 0,61 0,83 0,47 0,73 1,20 0,87

2. Stroški opravljanja storitev (VC) 0,36 0,18 0,55 0,65 0,36 1,01 0,59

1+2 Obračunska cena brez okoljske dajat. 0,59 0,80 1,38 1,12 1,09 2,21 1,46

3. Okoljska dajatev 0,13 0,13 0,60 0,60 0,18

1+2+3 Obračunska cena + okolj.dajat. 0,59 0,93 1,51 1,12 1,69 2,81 1,64

4.  - Subvencija -0,35 -0,35 -0,10 -0,10 -0,33

1+2+3-4 Obračunska cena+okolj.daj.-subv. 0,59 0,57 1,16 1,12 1,59 2,71 1,31

1+2-4

Obračunska cena brez okolj.daj. in 

brez subv. 0,59 0,44 1,03 1,12 0,99 2,11 1,13

BLED GORJE

 
 
Obračunska cena storitev javne službe v preteklem obdobju je razvidna iz tabele v nadaljevanju: 

Obračunska

v Eur / m
3

ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj       cena 

1. Omrežnina (FC) 0,21 0,61 0,82 0,47 0,74 1,21 0,86

2. Stroški opravljanja storitev (VC) 0,39 0,20 0,59 0,66 0,34 1,00 0,63

1+2 Obračunska cena brez okoljske dajat. 0,60 0,81 1,41 1,13 1,08 2,21 1,50

3. Okoljska dajatev 0,13 0,13 0,51 0,51 0,17

1+2+3 Obračunska cena + okolj.dajat. 0,60 0,94 1,54 1,13 1,59 2,72 1,67

4.  - Subvencija -0,35 -0,35 -0,08 -0,08 -0,32

1+2+3-4 Obračunska cena+okolj.daj.-subv. 0,60 0,59 1,19 1,13 1,51 2,64 1,35

1+2-4

Obračunska cena brez okolj.daj. in 

brez subv. 0,60 0,46 1,06 1,13 1,00 2,13 1,18

BLED GORJE

 
 
Treba je opozoriti, da so podatki v tabeli za FC in VC prikazani skladno z Uredbo in se razlikujejo 
od razdelitve na fiksni del in variabilni del nadomestila po koncesijski pogodbi. 
 
Fiksni del nadomestila po koncesijski pogodbi se nanaša na nadomestilo koncesionarju za 
vložena sredstva ter fiksni del obratovalnih stroškov. Poleg tega je najemnina upoštevana 
posebej. Po Uredbi pa je najemnina zajeta v okviru omrežnine, fiksni del obratovalnih stroškov 
pa je zajet kot variabilni del. 
 
V preteklem obdobju, celotna mreža (kanal) še nima uporabnega dovoljenja, zato so zaračunani 
nižji FC kot v koncesijski pogodbi in znaša obračunska cena brez okoljske dajatve in brez 
subvencije za obe občini 1,18 Eur/m3, kar je nižje od cene po koncesijski pogodbi v višini 1,32 
Eur/m3. Predračunska cena v višini 1,13 Eur/m3 je bila izračunana na podlagi ocenjene porabe 
vode, ki pa je zaradi večjega števila priklopov na kanalizacijski sistem drugačna od ocenjene. 
 
Navedena cena 1,32 predstavlja potrjeno ceno s strani obeh občin in ne vsebuje subvencije. 
Infrastruktura Bled d.o.o. v imenu obeh občin opravljene storitve po tej ceni zaračunava naprej 
uporabnikom. Poleg tega jim na isti položnici zaračuna še okoljsko dajatev, ki smo jo tudi 
prikazali v zgornji tabeli. 
 
Predračunska cena storitev javne službe odvoza grezničnih gošč v preteklem obdobju je 
razvidna iz tabele v nadaljevanju: 
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BLED GORJE

Količine v m3
1.500 2.900

Stroški

1. Omrežnina 0 0

2. Stroški opravljanja storitev 38.810 75.060

1+2 Stroški izvajanja stor. (z omrežnino) 38.810 75.060

3. Okoljska dajatev 0 0

1+2+3 Skupaj stroški izvajanja stor. z omrežnino in okolj.dajatvijo 38.810 75.060

4. Subvencija 0

1+2+3-4 Stroški brez subvencije 38.810 75.060

Cene

Omrežnina v Eur/mesec 0 0

1. Omrežnina v Eur/m3
0,00 0,00

2. Stroški opravljanja storitev v Eur/m3
25,87 25,88

1+2 Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m3
25,87 25,88

3. Okoljska dajatev 0,00 0,00

1+2+3 Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m3
25,87 25,88

4. Subvencija v Eur/m3
0,00 0,00

1+2+3-4 Cena brez subvencije 25,87 25,88  
 
Obračunska cena storitev javne službe odvoza grezničnih gošč v preteklem obdobju je razvidna 
iz tabele v nadaljevanju: 

Količine v m3
200 190

Stroški

1. Omrežnina 0 0

2. Stroški opravljanja storitev 5.760 5.020

1+2 Stroški izvajanja stor. (z omrežnino) 5.760 5.020

3. Okoljska dajatev 0 0

1+2+3 Skupaj stroški izvajanja stor. z omrežnino in okolj.dajatvijo 5.760 5.020

4. Subvencija 0

1+2+3-4 Stroški brez subvencije 5.760 5.020

Cene

Omrežnina v Eur/mesec 0 0

1. Omrežnina v Eur/m3
0,00 0,00

2. Stroški opravljanja storitev v Eur/m3
28,80 26,42

1+2 Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m3
28,80 26,42

3. Okoljska dajatev 0,00 0,00

1+2+3 Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m3
28,80 26,42

4. Subvencija v Eur/m3
0,00 0,00

1+2+3-4 Cena brez subvencije 28,80 26,42  
Opomba: Obračun po dejanskih odvozih grezničnih gošč, izračun za potrebe Uredbe.  
 

2.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 

Ministrstvo za kmetijsko in okolje je dne 18.4.2014 objavilo seznam primerljivih območij in cen 
storitev na teh primerljivih območjih, vendar pa ti podatki za vsebinsko smiselno primerjavo 
niso primerni. Povprečne cene so izračunane na podlagi poročanja cen storitev lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so jih izvajalci poročali v sistem IJSVO za leto 2012. 
Prav tako zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin niso bile zajete vse občine. 
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Glede opredelitve primerljivih območij in izračuna povprečnih cen tudi skupnost občin Slovenije 
meni, da objavljen seznam Ministrstva za kmetijstvo in okolje ne ustreza dejanskemu stanju in 
zato občinam ne bo zagotavljal korektne podlage za presojo upravičenih stroškov. Njihovo 
mnenje je, da ne gre le za problem pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin, temveč 
za posledice metodološko neustreznega preračuna cen,  določenega z Uredbo MEDO  za 
potrebe primerjave cen.  
Glede na navedeno je primerjava cen iz elaborata z cenami iz seznama primerljivih območij in 
cen storitev na teh območjih neprimerna in ni smiselna.  
 
2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
Primerjave glede na pojasnila v točki 2.4 ne navajamo. 
 
2.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 

cena, s primerljivimi območji 
Primerjave glede na pojasnila v točki 2.4 ne navajamo. 
 
2.7 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero 

se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov 
Izvajalec WTE Bled posluje v dejavnosti E 37 Ravnanje z odplakami. Primerjava kazalnikov 
izvajalca in dejavnosti je razvidna iz tabele v nadaljevanju: 

vse enote

Izvajalec Dejavnost Indeks

Kazalnik Opis WTE Bled E 37 izvaj/dejav

Pospešena pokritost kratk.obveznosti denar + kratk.terjatve / kratk.obv. 1,32 1,96 0,67

Gospodarnost poslovanja poslovni prih. / poslovni odh. 1,13 1,05 1,08

Povprečna mesečna plača/zaposlenca v Eur* 0,00 1.485,00 0,00  
* Opomba: Izvajalec WTE Bled nima zaposlenih. 
 
Iz tabele izhaja, da ima izvajalec WTE Bled kazalnike gospodarnosti poslovanja primerljive s 
kazalnik na nivoju dejavnosti E 37. 
 
2.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 
Predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obdobje od 01.01.2015 – 31.12.2015 je 
razvidna iz tabele v nadaljevanju: 

 
Predračunska količina

1.1.2015- 31.12.2015 ČN Kanal ČN Kanal

v m3 560.000 560.000 60.000 60.000

Občina Bled Občina Gorje

  
 

Predračunska količina opravljenih storitev odvoza grezničnih gošč za prihodnje obdobje od 
01.1.2015 – 31.12.2015 je razvidna iz tabele v nadaljevanju: 

 
Predračunska količina Občina Bled Občina Gorje

2015   

greznične gošče 53.000 59.000  
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2.9 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje 

Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje od 01.01.2015 – 31.12.2015 so razvidni iz preglednice v nadaljevanju. 
 

Predračunski stroški izvajanja storitev 2015

v Eur ČN KANAL ČN KANAL

1. OMREŽNINA 118.537 351.127 32.368 50.161

1.1. Amortizacija 79.276 85.882 22.490 24.365

1.2. Najem 200.000 6.000

1.3. Zavarovanje 3.861 2.245 1.078 1.796

1.4. Odškodnine 0 0 0 0

1.5. Odhodki financiranja 35.400 63.000 8.800 18.000

2. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 215.130 104.430 44.830 23.730

2.1. Neposredni stroški 169.950 67.750 35.430 14.630

2.1.1. Neposredni stroški mat. in st. 138.800 36.600 28.700 8.100

električna energija 46.000 9.200 9.000 2.000

kemikalije za delovanje ČN 15.000 3.300

monitoring 12.800 2.900

ravnanje z odpadnim blatom 45.000 9.000

alarmni sistem 2.900 800

pregledi in čiščenja kanal in črpališč  12.000 1.600

material 10.000 12.000 2.500 3.500

drugo 10.000 500 2.000 200

2.1.2. Neposredni str. dela 27.000 27.000 5.700 5.500

str. plač in nadomestil 27.000 27.000 5.700 5.500

2.1.3. Drugi neposredni str. 4.150 4.150 1.030 1.030

stroški avtomobil 3.000 3.000 750 750

str. Telefonov 600 600 100 100

pot.str. 550 550 180 180

2.2. Posredni stroški 5.000 5.000 1.160 1.160

2.2.1. Posredni str.materiala 1.200 1.200 300 300

2.2.2. Posredni stroški amort. 2.300 2.300 500 500

2.2.3. Posredni str. storitev 650 650 170 170

2.2.4. Posredni str. dela 850 850 190 190

2.3. Splošni nab.-prod. str. 17.200 15.000 4.250 3.550

2.3.1. Spl.nab. pr. str. materiala 500 500 100 100

2.3.2. Spl. nab. prod. str. amorti. 800 800 150 150

2.3.3. Spl. nab. prod. str. storitev 12.500 7.300 2.500 1.800

2.3.4. Spl. nab. prod. str. dela 3.400 6.400 1.500 1.500

2.4. Splošni upravni str. 22.980 16.680 3.990 4.390

2.4.1. Spl. upr. str. materiala 550 550 120 120

2.4.2. Spl. upr. st. am. 830 830 170 170

2.4.3. Spl. upr. str. storitev 12.000 6.700 2.500 2.700

2.4.4. Spl. upr. str. dela 9.600 8.600 1.200 1.400

2.5. Obresti zaradi financiranja opr.stor.

2.6. Drugi poslovni odhodki 0

2.7. Donos 0

1.+2. OMREŽNINA+STR.OPRAVLJ.STOR. 333.667 455.557 77.198 73.891

3. OKOLJSKA DAJATEV 73.000 35.000

1+2+3 SKUPAJ 333.667 528.557 77.198 108.891

BLED GORJE

 
 
Sprememba predračunskih količin za prihodnje obračunsko obdobje ima minimalen vpliv le na 
zaračunavanje variabilnega dela obratovalnih stroškov. Ker pa je razlika med obračunsko 
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količino za preteklo obdobje in predračunsko količino za prihodnje obdobje zelo majhna, je vpliv 
na predračunske stroške za prihodnje obdobje zanemarljiv. 
 

Predračunski stroški odvoza grezničnih gošč 2015 BLED GORJE

v Eur Odvoz grezničnih gošč 

1. OMREŽNINA 0 0

1.1. Amortizacija

1.2. Najem

1.3. Zavarovanje

1.4. Odškodnine

1.5. Odhodki financiranja

2. STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 14.206 22.771

2.1. Neposredni stroški 8.490 15.281

2.1.1. Neposredni stroški mat. in st. 2.552 4.594

stroški goriva 1.042 1.875

drugi str. Mat. za kamion 1.250 2.250

drugi str. Storitev 260 469

2.1.2. Neposredni str. dela 4.896 8.813

str. plač in nadomestil 4.896 8.813

2.1.3. Drugi neposredni str. 1.042 1.875

amortizacija 1.042 1.875

2.2. Ravnanje z blatom 4.500 5.300

2.2.1. Ravnanje z blatom 4.500 5.300

2.3. Splošni nab.-prod. str. 608 1.095

2.3.1. Spl.nab. pr. str. materiala 608 1.095

2.3.2. Spl. nab. prod. str. amorti.

2.3.3. Spl. nab. prod. str. storitev

2.3.4. Spl. nab. prod. str. dela  

2.4. Splošni upravni str. 608 1.095

2.4.1. Spl. upr. str. materiala 608 1.095

2.4.2. Spl. upr. st. am.

2.4.3. Spl. upr. str. storitev

2.4.4. Spl. upr. str. dela

2.5. Obresti zaradi financiranja opr.stor. 0 0

2.6. Drugi poslovni odhodki 0 0

2.7. Donos 0 0

3. SKUPAJ STROŠKI OPRAVLJANJA STORITEV 14.206 22.771

4. Količine v m3 53.000 59.000

5. Cena izvajanja storitev /m3 pitne vode 0,2680 0,3860  
 
Predračunska cena odvoza grezničnih gošč in ravnanja z blatom iz greznic ali MKČN je 
izračunana v skladu z Uredbo.  
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2.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 
Obseg infrastrukture za preteklo obdobje od 1.1.2014 – 31.12.20104 je razviden iz tabele: 

v Eur ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj

Lastna infrastruktura 2.476.319 2.019.900 4.496.219 702.524 1.332.283 2.034.807

Občinska infrastruktura 3.612.129 3.612.129 137.715 137.715

Skupaj 2.476.319 5.632.029 8.108.348 702.524 1.469.998 2.172.522

BLED GORJE

 
 
Obseg infrastrukture za prihodnje obdobje od 1.1.2015 – 31.12.2015 je razviden iz tabele: 

Obseg infrastrukture za prihodnje obdobje 2015

v Eur ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj

Lastna infrastruktura 2.406.234 1.962.010 4.368.244 682.642 1.293.427 1.976.068

Občinska infrastruktura 3.809.753 3.809.753 137.715 130.945

Skupaj 2.406.234 5.771.763 8.177.997 682.642 1.431.142 2.107.013

BLED GORJE

 
 

2.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

Izvajalec WTE Bled ne opravlja posebnih storitev in druge tržne dejavnosti in jih tudi v prihodnje 
ne namerava opravljati. 
 
2.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 
Izvajalec WTE Bled ne opravlja posebnih storitev in druge tržne dejavnosti in jih tudi v prihodnje 
ne namerava opravljati. 
 
2.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 
Donos družbe WTE Bled za preteklo obdobje znaša 1.224,00 Eur, kar pomeni, da je donos na 
vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za obe občini praktično enak 0,0%. 
Tudi v prihodnje se ne pričakuje bistveno višjega donosa. 
 
2.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 
 
Izvajalec WTE Bled nima zaposlenih. 
Glede na to, da je družba ČD – SHW komunalno podjetje d.o.o. podizvajalec, ki dejansko 
opravlja storitve za koncesionarja WTE Bled in za ostale občine, so vsi zaposleni na tej družbi. 
Sorazmerni delež povprečnega števila zaposlenih na ČD – SHW, ki odpade na posamezno 
občino, je razviden iz spodnje tabele: 

Ostale Skupaj

ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj občine ČD-SHW

Preteklo obdobje 2,00 0,50 2,50 0,80 0,25 1,05 7,45 11,00

Prihodnje obdobje 2,00 0,50 2,50 0,80 0,25 1,05 7,45 11,00

BLED GORJE

 
 
Tudi v prihodnjem obdobju se pričakuje, da bo poslovanje potekalo na enak način in WTE Bled 
ne bo imel zaposlenih. 
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2.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 
Najemnina se nanaša na kanalizacijo v lasti občine, ki jo le-ta zaračuna izvajalcu kot sledi: 

Skupaj

v Eur ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj

Preteklo obdobje 0 197.110 197.110 0 5.416 5.416 202.526

Prihodnje obdobje 0 200.000 200.000 0 6.000 5.416 205.416

BLED GORJE

 
 
Na uporabnike javne infrastrukture se najemnina ne prenese, saj najemnina predstavlja 
subvencijo s strani občine. 
 
2.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 

stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih 
storitev 

 
Javna infrastruktura se v obeh občinah v celoti uporablja za izvajanje navedenih storitev: 

 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

 in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami, saj izvajalec WTE Bled ne izvaja posebnih storitev. 

 
Pri projektiranju kanalizacijskega sistema so bile upoštevane naslednje tehnološke 
karakteristike: 

 predvidenih je bilo 850.000 m3 porabljene pitne vode, katera naj bi bila kanalizirana na 
čistilno napravo, 

 povečanje za 25% na račun tujih voda 

 povečanje 15% za bodoče gradnje. 
 
Ob upoštevanju navedenih predpostavk ter dejanskih količin je stopnja izkoriščenosti javne 
infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, 64% ter velja za obe občini: Občino Bled 
in Občino Gorje ter skupno za kanalski sistem ter čistilno napravo. Izračun je razviden iz tabele v 
nadaljevanju: 

v m3 Kapacitete

Dej.porab. 

voda

Stop.izkorišč. 

(%)

Porabljena voda 850.000 637.123

 +25% tuje vode 212.500 159.281

 +15% za bodoče gradnje 127.500 95.568

Skupaj 1.190.000 891.972 75%   
  

2.17 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za 
prihodnje obračunsko obdobje 

Predračunske cene za prihodnje obdobje od 01.01.2015 – 30.09.2015 so razvidne iz tabele:  
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Obračunska

v Eur / m
3

ČN KANAL Skupaj ČN KANAL Skupaj       cena 

1. Omrežnina (FC) 0,21 0,63 0,84 0,54 0,84 1,38 0,89

2. Stroški opravljanja storitev (VC) 0,38 0,19 0,57 0,75 0,40 1,14 0,63

1+2 Obračunska cena brez okoljske dajat. 0,60 0,81 1,41 1,29 1,23 2,52 1,52

3. Okoljska dajatev 0,13 0,13 0,58 0,58 0,17

1+2+3 Obračunska cena + okolj.dajat. 0,60 0,94 1,54 1,29 1,81 3,10 1,69

4.  - Subvencija -0,36 -0,36 -0,10 -0,10 -0,33

1+2+3-4 Obračunska cena+okolj.daj.-subv. 0,60 0,59 1,18 1,29 1,71 3,00 1,36

1+2-4

Obračunska cena brez okolj.daj. in 

brez subv. 0,60 0,46 1,05 1,29 1,13 2,42 1,18

BLED GORJE

 
 
Predračunske cene storitev javne službe odvoza grezničnih gošč za prihodnje obdobje od 
01.01.2015 – 31.12.2015 so razvidne iz tabele:  

Cene na m3 BLED GORJE

Omrežnina v Eur/mesec 0,0000 0,0000

1. Omrežnina v Eur/m3
0,0000 0,0000

2. Stroški opravljanja storitev v Eur/m3
0,2680 0,3860

1+2 Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m3
0,2680 0,3860

3. Okoljska dajatev 0,0000 0,0000

1+2+3 Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m3
0,2680 0,3860

4. Subvencija v Eur/m3
0,0000 0,0000

1+2+3-4 Cena brez subvencije 0,2680 0,3860  
 
Predračunske cene z upoštevano subvencijo za občino Gorje. 

Cene na m3 BLED GORJE

Omrežnina v Eur/mesec 0,0000 0,0000

1. Omrežnina v Eur/m3
0,0000 0,0000

2. Stroški opravljanja storitev v Eur/m3
0,2680 0,3860

1+2 Cena izvaj storitev (z omrež.) v Eur/m3
0,2680 0,3860

3. Okoljska dajatev 0,0000 0,0000

1+2+3 Cena stor. (z omrež.+okolj.daj.) v Eur/m3
0,2680 0,3860

4. Subvencija v Eur/m3
0,0000 -0,0118

1+2+3-4 Cena brez subvencije 0,2680 0,2680  
  
2.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
Prihodki se razporejajo po ključu, ki je bil dogovorjen med občinama za leto 2011/2012: Bled 
81,94%, Gorje 18,06%. 
 
Prihodki EBRD se razporejajo po ključu delitve nadomestila koncesionarju za vložena sredstva: 
Bled 77,90%, Gorje 22,10%. 
 
Amortizacija čistilne naprave (ČN) in kanala se razporeja na osnovi ključa, ki je bil dogovorjen 
med občinama za delitev nadomestila koncesionarju za vložena sredstva: Bled 77,90%, Gorje 
22,10%. 
 
Neposredni stroški ČN in kanala se razporejajo na osnovi lokacije nastanka stroška, saj se vodi 
stroškovno knjigovodstvo po stroškovnih nosilcih. Skupni stroški obratovanja se delijo po ključu 
med občinama: Bled 81,75 %, Gorje 18,25 %.  
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Posredni stroški se delijo s številom projektov, na katere se ti stroški nanašajo. 
Splošni nabavni in prodajni stroški se delijo s številom projektov, na katere se ti stroški 
nanašajo. Del teh stroškov pa se glede na projekte tudi vodi ločeno po stroškovnih mestih. 
 
2.19 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 
Drugih razkritij na podlagi SRS 35 ni. 
 


