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OBRAZLOŽITEV 

 

S pričetkom leta 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, s 
spremembami), ki določa natančna merila za oblikovanje cen in prenaša pristojnost 
sprejemanja in nazora cen izključno na lokalno skupnost. Za uveljavitev cen ni več potrebna 
pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja pristojnega ministrstva. Izvajalec javne službe 
enkrat letno pripravi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, ga predloži 
Občinski upravi, ta pa naprej v potrditev Občinskemu svetu. Ta potrjena cena je sestavljena iz 
stroška izvajanja javne službe in omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture. 

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se 
skladno z Uredbo ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitev javne službe: 

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

• odvajanje padavinske odpadne vode s streh, 

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

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

• čiščenje padavinske odpadne vode s streh. 

 

Cena se ločeno oblikuje tudi za storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav, pri čemer se stroški porazdelijo glede na količino 
dobavljene pitne vode, ki se odvaja v greznice ali MKČN. Storitev se v okviru obvezne 
gospodarske javne službe izvaja enkrat na tri leta. 

Cena je oblikovana tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z 
amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, pri tem pa se upošteva izkoriščenost le-te.   

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ter 
storitev povezanih z greznicami in MKČN v Občini Cerknica, podjetje JP Komunala Cerknica 
d.o.o., je v skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 s 
spremembami) predložil občinskemu svetu Občine Cerknica v obravnavo in potrditev Elaborat 
o oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolja - odvajanje in čiščenje odpadne 
komunalne vode ter storitev povezanih z greznicami in MKČN v Občini Cerknica za leto 2019. 

Trenutno veljavne cene odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ter storitev povezanih 
z greznicami in MKČN so bile potrjene na osnovi pripravljenega elaborata na 12. redni seji 
Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 30.06.2016 in se uporabljajo od 01.07.2016 dalje. V 
tem obdobju so se cene vhodnih stroškov povišale, zato je potrebno uskladiti cene storitev 
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ter storitev povezanih z greznicami in MKČN. 
Poleg tega so se povečali stroški delovanja čistilnih naprav, saj so se stroški vzdrževanja 
opreme na največjih čistilnih napravah (ČN Dolenja vas in ČN Rakek) povečali zaradi 
pokrivanja stroškov po poteku garancijske dobe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode ter storitev povezanih z greznicami in MKČN 
 

a.) Cene storitev odvajanje in čiščenje ter cena storitev povezanih z greznicami in MKČN 
 

Postavka na računu 

Potrjena cena  
(od 1.7.2016) 

Predračunska cena 
2019 

Indeks  brez DDV z 9,5% DDV  brez DDV z 9,5% DDV 

Odvajanje kom. odpadne vode [€/m3] 0,2309 0,2528 0,2391 0,2618 1,0354 

Čiščenje kom. odpadne vode [€/m3] 0,8043 0,8807 0,8054 0,8819 1,0013 

Storitve povezane z greznicami in MKČN [€/m3] 0,4690 0,5136 0,8054 0,8819 1,7172 

 
b.) Omrežnina odvajanje komunalne odpadne vode  

 

Dimenzija 
vodomera 

potrjena cena 
omrežnina odvajanje 

(brez subvencije) 

predračunska cena 
omrežnina odvajanje 

2019 

potrjena cena 
omrežnina odvajanje s 

subvencijo 2016* Indeks 

  brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV   

DN ≤ 20 9,2933 10,1762 9,3725 10,2629 4,1990 4,5979 1,0085 

20 < DN < 40 27,8798 30,5284 28,1176 30,7888 12,5970 13,7937 1,0085 

40 ≤ DN < 50 92,9327 101,7613 93,7252 102,6291 41,9900 45,9791 1,0085 

50 ≤ DN < 65 139,3991 152,6420 140,5878 153,9436 62,9850 68,9686 1,0085 

65 ≤ DN < 80 278,7982 305,2840 281,1755 307,8872 125,9701 137,9373 1,0085 

80 ≤ DN < 100 464,6636 508,8066 468,6258 513,1453 209,9502 229,8955 1,0085 

100 ≤ DN < 150 929,3273 1.017,6134 937,2517 1.026,2906 419,9004 459,7909 1,0085 

150 ≤ DN 1.858,6545 2.035,2267 1.874,5034 2.052,5812 839,8008 919,5819 1,0085 
*s subvencijo (potrjena na seji OS Občine Cerknica, junij 2016) 
 

c.) Omrežnina čiščenje komunalne odpadne vode  

Dimenzija 
vodomera 

potrjena cena 
omrežnina čiščenje 
(brez subvencije) 

predračunska cena 
omrežnina čiščenje 

2019 

potrjena cena 
omrežnina čiščenje s 

subvencijo 2016* Indeks 

  brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV   

DN ≤ 20 7,7855 8,5251 8,3500 9,1433 3,9903 4,3694 1,0725 

20 < DN < 40 23,3564 25,5753 25,0499 27,4296 11,9708 13,1081 1,0725 

40 ≤ DN < 50 77,8548 85,2510 83,4996 91,4321 39,9028 43,6936 1,0725 

50 ≤ DN < 65 116,7821 127,8764 125,2495 137,1482 59,8542 65,5403 1,0725 

65 ≤ DN < 80 233,5643 255,7529 250,4989 274,2963 119,7083 131,0806 1,0725 

80 ≤ DN < 100 389,2738 426,2548 417,4982 457,1605 199,5139 218,4677 1,0725 

100 ≤ DN < 150 778,5475 852,5095 834,9965 914,3212 399,0278 436,9355 1,0725 

150 ≤ DN 1.557,0950 1.705,0190 1.669,9929 1.828,6422 798,0556 873,8708 1,0725 
*s subvencijo (potrjena na seji OS Občine Cerknica, junij 2016) 
 

 
 
 
 
 
 



 

Prikaz obračuna storitev na položnici za štiričlansko gospodinjstvo  
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1.1 Omrežnina 1 mes 9,2933 9,50% 10,1762 9,29 10,18 1 mes 9,3725 9,50% 10,2629 9,37 10,26 1,01

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,2309 9,50% 0,2528 2,77 3,03 12 m³ 0,2391 9,50% 0,2618 2,87 3,14 1,04

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 1,00

subvencija omrežnine odvajanje -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 1,00

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

2.4.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.4.2 Cena storitve 12 m³ 0,8043 9,50% 0,8807 9,65 10,57 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

21,25 22,00

Osn: 20,61 1,96 Osn: 21,37 2,03

Osn: 0,63 0,00 Osn: 0,63 0,00

23,20 24,03 1,04

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €  
 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

2.1.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,4690 9,50% 0,5136 5,63 6,16 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,72

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

15,96 20,56

Osn: 9,62 0,91 Osn: 14,22 1,35

Osn: 6,34 0,00 Osn: 6,34 0,00

16,87 21,91 1,30

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €  

 

Celotna položnica – priklopljeni na kanalizacijo 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1.1 Omrežnina 1 mes 9,2933 9,50% 10,1762 9,29 10,18 1 mes 9,3725 9,50% 10,2629 9,37 10,26 1,01

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,2309 9,50% 0,2528 2,77 3,03 12 m³ 0,2391 9,50% 0,2618 2,87 3,14 1,04

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 1,00

subvencija omrežnine odvajanje -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 1,00

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

2.4.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.4.2 Cena storitve 12 m³ 0,8043 9,50% 0,8807 9,65 10,57 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 54 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 54 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,4 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

52,96 56,60

Osn: 52,32 4,97 Osn: 55,97 5,32

Osn: 0,63 0,00 Osn: 0,63 0,00

57,93 61,92 1,07Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Celotna položnica – greznica in MKČN 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

2.1.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,4690 9,50% 0,5136 5,63 6,16 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,72

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 53,97 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 53,97 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,41 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

47,67 55,16

Osn: 41,33 3,93 Osn: 48,82 4,64

Osn: 6,34 0,00 Osn: 6,34 0,00

51,60 59,80 1,16

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

 
 
 
Pripravila:        OBČINA Cerknica 
Katarina Vavtar Kovač            ŽUPAN 
Tina Urh         Marko Rupar 
Samo Mlinar 
 
 
 
 
Priloge: 
-Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Cerknica, maj 
2019 
 
 
 



 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Cerknica 
(Uradni list RS št. 58/2010 in 2/2017 UPB-1 ) je Občinski svet Občine Cerknica na svoji ______ redni 
seji, dne ____________ sprejel 
 
 

SKLEP 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v 

Občini Cerknica 
 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode v občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske 
javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2019. 
 
 

2. člen 
 
 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Občini Cerknica (brez DDV):: 
 
 

Storitev cena brez DDV 

Odvajanje kom. odpadne vode 0,2391 €/m3 

Čiščenje kom. odpadne vode 0,8054 €/m3 

Storitve povezane z greznicami in MKČN 0,8054 €/m3 
 
 
 

Odvajanje   cena brez DDV *cena brez DDV 

omrežnina DN ≤ 20 9,3725 €/mesec 4,1990 €/mesec 

omrežnina 20 < DN < 40 28,1176 €/mesec 12,5970 €/mesec 

omrežnina 40 ≤ DN < 50 93,7252 €/mesec 41,9900 €/mesec 

omrežnina 50 ≤ DN < 65 140,5878 €/mesec 62,9850 €/mesec 

omrežnina 65 ≤ DN < 80 281,1755 €/mesec 125,9701 €/mesec 

omrežnina 80 ≤ DN < 100 468,6258 €/mesec 209,9502 €/mesec 

omrežnina 100 ≤ DN < 150 937,2517 €/mesec 419,9004 €/mesec 

omrežnina 150 ≤ DN 1.874,5034 €/mesec 839,8008 €/mesec 

      

Čiščenje   cena brez DDV *cena brez DDV 

omrežnina DN ≤ 20 8,3500 €/mesec 3,9903 €/mesec 

omrežnina 20 < DN < 40 25,0499 €/mesec 11,9708 €/mesec 

omrežnina 40 ≤ DN < 50 83,4996 €/mesec 39,9028 €/mesec 

omrežnina 50 ≤ DN < 65 125,2495 €/mesec 59,8542 €/mesec 

omrežnina 65 ≤ DN < 80 250,4989 €/mesec 119,7083 €/mesec 

omrežnina 80 ≤ DN < 100 417,4982 €/mesec 199,5139 €/mesec 

omrežnina 100 ≤ DN < 150 834,9965 €/mesec 399,0278 €/mesec 

omrežnina 150 ≤ DN 1.669,9929 €/mesec 798,0556 €/mesec 

      

*cena s subvencijo     
 



 

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
1.7.2019 naprej. 
 
 
 
 
Številka: 007-7/2019 
Datum:_____________ 
 
 

Župan občine Cerknica  
         Marko Rupar 
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1. UVOD 
 
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občine Cerknica je izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/2012, s premembami v nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati s 1.1.2013. Uredba 
natančno določa merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja in 
nadzora cen na lokalne skupnosti. 
 
Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) javna 
služba obsega naslednje naloge:  

– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,  
– čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,  
– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se zagotavlja odvajanje in čiščenje v 

okviru javne službe, 
– čiščenje padavinske odpadne vode, če gre za mešano kanalizacijsko omrežje, 
– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in 

obdelavo blata, 
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ter njena 

obdelava, 
– prevzem blata iz malih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ter njegova 

obdelava, 
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.  

 

2. OPIS DEJAVNOSTI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA 
 

JP Komunala Cerknica d.o.o. upravlja kanalizacijski sistem v naseljih Cerknica, Dolenja vas, 
Podskrajnik, Rakek, Grahovo, Martinjak in Bločice v dolžini ca. 54 km, na katerem je 
enaindvajset kanalizacijskih črpališč. Upravljamo tudi s šestimi čistilnimi napravami: ČN Dolenja 
vas (12.000 PE), ČN Rakek (4.000 PE), ČN Rakek POC (2x250 PE), ČN Grahovo (600 PE), ČN 
Martinjak (500 PE) in ČN Bločice (PE 150).  
 
Večina starega kanalizacijskega sistema je zgrajena v mešanem sistemu, kar pomeni, da poleg 
odpadne vode odvaja tudi padavinsko vodo iz javnih ter zasebnih površin. Padavinska voda se v 
kanalizacijskem sistemu pomeša z odpadno vodo, s tem pa se povečujejo stroški odvajanja in 
čiščenja odpadne vode. Večji problemi se pojavljajo tudi ob nalivih, ker dimenzije obstoječe 
kanalizacije ne zmorejo odvesti vode iz vedno večjih prispevnih površin. Novo zgrajene 
kanalizacije se gradijo v ločenem sistemu.  
 
Vzdrževanje in čiščenje objektov za odvajanje odpadnih vod obsega: 

– preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja, 
– pregled kanalizacijskega omrežja s kamero po potrebi, 
– kontrolo priključkov na javno kanalizacijo, 
– čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi, 
– vzdrževanje črpališč, 
– izvajanje manjših popravil na kanalizaciji, 
– vzorčenje odpadnih vod, 
– ugotavljanje prisotnosti tujih vod v kanalizacijskem omrežju, 
– nadzor nad izvedbo novih priključitev,  
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– nadzor nad izvedbo opustitve greznic, 
– izvajanje deratizacije, 
– vodenje katastra kanalizacijskega omrežja, 
– vodenje katastra greznic. 

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacije se izvaja v skladu s Programom odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe na osnovi določil Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, potrdi pa pristojen občinski 
organ.  
 

3. STROŠKI STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA 
 
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se skladno z 
Uredbo ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:  

1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,  
2. odvajanje padavinske odpadne vode s streh,  
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami,  
4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in  
5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh.  

 
Predračunska cena storitev javne službe iz prve in tretje točke je sestavljena iz omrežnine, cene 
opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve, iz druge, četrte in pete točke pa iz 
omrežnine in cene opravljanja storitev javne službe. 
V občini Cerknica se javne službe povezane z odvajanjem in čiščenjem padavinske vode s streh 
(druga in četrta točka) še ne izvajajo. 
 
Cena, ki jo potrdi pristojen občinski organ, se imenuje potrjena cena, in je sestavljena iz 
omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne 
službe.  
Omrežnina vključuje:  

– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,  
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,  
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano 

z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 

stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se 
upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.  

Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku in se uporabnikom zaračuna mesečno po dvanajstinah, 
višina stroška pa je odvisna od dimenzije vodomera.   
V predračunsko ceno opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode se vključijo stroški, ki so povezani z opravljanjem storitev javne službe in 
vključuje naslednje skupine:  

– neposredne stroške materiala in storitev,  
– neposredne stroške dela,  
– druge neposredne stroške,  
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
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– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje,  
– druge poslovne odhodke, 
– donos  

Cena se ločeno oblikuje tudi za storitev prevzema vsebine in ravnanja z blatom iz nepretočnih 
greznic, prevzema vsebine in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav ter stroškov ocene obratovanja čistilnih naprav, pri čemer se stroški porazdelijo 
glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v greznice ali MKČN. Storitev se v okviru 
obvezne gospodarske javne službe izvaja enkrat na tri leta.  
 
Cena se uporabnikom obračuna na podlagi opravljanih storitev. Najmanj enkrat letno je 
potrebno ugotoviti dejansko količino opravljene storitve za vsakega uporabnika (popis 
vodomera). Izvajalec mora za vsako obračunsko obdobje ugotoviti razliko med obračunsko ceno 
storitev (po dejanskih količinah ter realiziranih stroških) ter potrjeno ceno. Ugotovljena razlika 
(negativna ali pozitivna) se upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje, kar 
se prikaže v elaboratu o oblikovanju cen. Elaborat se pripravi enkrat letno. Če ugotovljena 
razlika med obračunsko in potrjeno ceno presega deset odstotkov, mora ceno ponovno potrditi 
pristojni občinski organ. S tem se zagotavlja osnovno načelo gospodarskih javnih služb, da 
stroške izvajanja posameznih storitev plača uporabnik. 
 
Cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z amortizacijo 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, pri tem pa se upošteva izkoriščenost le-te. V primeru, da 
pristojni občinski organ odloči, da potrjena storitev javne službe ne pokriva celotne 
amortizacije, razliko subvencionira občina iz proračuna. Subvencionira se samo gospodinjske 
uporabnike.  
 
Izvajalci javnih služb elaborate za posamezno gospodarsko javno službo posredujejo 
Ministrstvu, ki na podlagi zbranih podatkov določi primerljiva območja. 

 

4. KALKULACIJA CENE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH KOMUNALNIH 
VODA 

 
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja načrtovano količino opravljenih storitev v 
letu 2018. Predračunska količina je bila podlaga za izračun predračunske cene za leto 2019. 
Obračunska količina opravljenih storitev je dejanska količina opravljenih storitev v letu 2018.  
 
V spodnjih tabelah so prikazane predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za leto 
2018:  
 Predračunska količina 

opravljenih storitev v letu 
2018  

Obračunska količina 
opravljenih storitev v 

letu 2018 

Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda 335.000 m3 339.185 m3 

Čiščenje odpadnih komunalnih voda 335.000 m3 339.185 m3 

Prevzem vsebine in ravnanje z blatom greznic in MKČN 148.400 m3 141.559 m3 
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4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 

 
 Predračunski stroški 

opravljenih storitev v 
letu 2018 

Obračunski stroški 
opravljenih storitev v 

letu 2018 

Odvajanje odpadnih komunalnih vod 80.300,00 € 78.591,21 

Čiščenje odpadnih komunalnih vod 271.150,00 281.975,16 € 

Prevzem vsebine in ravnanje z blatom greznic in MKČN 72.200,00 € 78.413,85 € 

 
 

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 
Predračunska lastna cena storitev je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih 
stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine 
ali cene javne infrastrukture. 
 
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska 
cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine 
opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.   
 

a. Odvajanje odpadnih komunalnih voda 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 26.907,70 28.100,00 25.410,52 

a) Neposredni stroški materiala 16.745,45 17.600,00 16.674,36 

  stroški materiala za redno vzdrževanje 1.674,83 2.500,00 5.335,77 

  stroški električne energije 12.106,20 12.200,00 8.932,62 

  stroški pogonskega goriva 2.964,42 2.900,00 2.405,96 

b) Neposredni stroški storitev 10.162,25 10.500,00 8.736,16 

  stroški vzdrževanja  10.162,25 10.500,00 8.736,16 

  stroški analiz 0,00 0,00 0,00 

2. Neposredni stroški dela 32.569,62 31.000,00 28.638,21 

3. Drugi neposredni stroški 7.185,01 7.200,00 4.642,26 

a) amortizacija OS izvajalca 7.185,01 7.200,00 4.642,26 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 2.001,26 2.000,00 4.582,50 

b) splošno nabavo prodajni stroški 2.001,26 2.000,00 4.582,50 

6. Splošni upravni stroški 8.498,04 8.500,00 8.723,83 

7. Obresti financiranja 593,08 500,00 148,25 

8.  Neposredni stroški prodaje 2.238,62 2.300,00 5.563,37 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00 0,00 

10. Donos 655,02 700,00 882,27 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 80.648,35 80.300,00 78.591,21 

 količina 335.067 335.000 339.185 

 cena odvajanje [€/m3] 0,2407 0,2397 0,2317 
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b. Čiščenje odpadnih komunalnih voda 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. 

Neposredni stroški materiala in 
storitev 156.960,52 159.150,00 169.638,74 

a) Neposredni stroški materiala 81.049,74 83.150,00 89.350,75 

  stroški materiala za redno vzdrževanje 26.359,66 27.000,00 35.828,94 

  stroški električne energije 51.046,87 52.500,00 51.581,76 

  stroški pogonskega goriva 3.643,21 3.650,00 1.940,05 

b) Neposredni stroški storitev 75.910,78 76.000,00 80.288,00 

  stroški vzdrževanja  62.217,78 62.500,00 69.857,00 

  stroški analiz 13.693,00 13.500,00 10.431,00 

2. Neposredni stroški dela 64.452,37 65.000,00 64.775,08 

3. Drugi neposredni stroški 8.938,56 9.000,00 6.061,33 

a) amortizacija OS izvajalca 8.938,56 9.000,00 6.061,33 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 4.801,26 4.800,00 4.582,50 

b) splošno nabavo prodajni stroški 4.801,26 4.800,00 4.582,50 

6. Splošni upravni stroški 27.928,11 26.000,00 28.919,04 

7. Obresti financiranja 550,49 600,00 376,48 

8.  Neposredni stroški prodaje 5.038,62 5.000,00 5.563,37 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00 0,00 

10. Donos 1.686,89 1.600,00 2.058,63 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 270.356,83 271.150,00 281.975,16 

 količina 335.067 335.000 339.185 

 cena čiščenje [€/m3] 0,8069 0,8094 0,8313 

 
 

c. Prevzem vsebine in ravnanje z blatom greznic in MKČN 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 36.700,14 36.000,00 42.262,93 

a) Neposredni stroški materiala 2.496,31 3.000,00 2.058,09 

  stroški materiala za redno vzdrževanje 439,40 500,00 373,93 

  stroški električne energije 0,00 0,00 0,00 

  stroški pogonskega goriva 2.056,91 2.500,00 1.684,16 

b) Neposredni stroški storitev 34.203,83 33.000,00 40.204,83 

  stroški vzdrževanja  34.203,83 33.000,00 40.204,83 

  stroški analiz 0,00 0,00 0,00 

2. Neposredni stroški dela 15.406,51 15.500,00 17.147,71 

3. Drugi neposredni stroški 5.146,34 5.500,00 4.425,39 

a) amortizacija OS izvajalca 5.146,34 5.500,00 4.425,39 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 1.000,00 1.000,00 556,32 

b) splošno nabavo prodajni stroški 1.000,00 1.000,00 556,32 

6. Splošni upravni stroški 4.836,87 5.000,00 5.309,99 

7. Obresti financiranja 582,60 600,00 203,34 

8.  Neposredni stroški prodaje 1.100,00 1.100,00 928,32 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00 0,00 

10. Donos 7.534,86 7.500,00 7.579,85 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 72.307,32 72.200,00 78.413,85 

 količina 148.361 148.400 141.559 

 cena [€/m3] 0,4874 0,4865 0,5539 
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4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 pripravilo seznam primerljivih območij, ki pa 
temelji zgolj na velikosti občine in gostoti poselitve, ne upošteva pa geografskih in 
hidrogeoloških značilnosti ter s tem tudi ne razlik v tehnologijah, ki so potrebne za odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode, kar pa pomeni tudi razlike v porabi energije in drugih 
sredstev v fazi čiščenja odpadnih voda. 
 
Našteto pa tudi pomeni, da na podlagi kriterijev upoštevanih s strani ministrstva (velikost 
občine in gostota poselitve) primerjava cen ni smiselna in realna. Kljub temu pa, da formalno 
zadostimo zahtevani obliki elaborata, v tem poglavju prikazujemo primerjavo obračunske cene 
za občino Cerknica s povprečno ceno »primerljivega območja«, objavljenega s strani Ministrstva 
za okolje in prostor. 
 
Obračunska lastna cena izvajanja storitve: 

  

Obračunska cena za izvajanje storitev Obračunska cena za izvajanje storitev 

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE 

 (leto 2014)*  (leto 2018) 

odvajanje komunalne odpadne vode  0,6999 EUR/m3 0,2317 EUR/m3 

čiščenje komunalne odpadne vode  0,5966EUR/m3 0,8313 EUR/m3 

storitve, povezane z greznicami in MKČN 0,2932 EUR/m3 0,5539 EUR/m3 

*Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 

 
4.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Potrjena cena izvajanja storitev: 

  

Potrjena cena za izvajanje storitev Potrjena cena za izvajanje storitev 

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE 

 (leto 2014)*  (leto 2016) 

odvajanje komunalne odpadne vode  0,7033 EUR/m3 0,2309 EUR/m3 

čiščenje komunalne odpadne vode  0,5985 EUR/m3 0,8043 EUR/m3 

storitve, povezane z greznicami in MKČN 0,3020 EUR/m3 0,4690 EUR/m3 

*Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 

 
Javna infrastruktura: 

  

Potrjena cena za vodomer faktor 
1 

Potrjena cena za izvajanje storitev Potrjena cena za izvajanje storitev 

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE PODJETJE 

 (leto 2014)*  (leto 2016)**  (cena s subvencijo za leto 2016)** 

odvajanje  5,1871 EUR/m3 9,2933 EUR/m3 4,1990 EUR/m3 

čiščenje  2,8650 EUR/m3 7,7855 EUR/m3 3,9903 EUR/m3 

*Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 
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4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s primerljivimi območji 
 
Javna infrastruktura: 

  

Obračunska cena za vodomer faktor 1 Obračunska cena za izvajanje storitev 

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE 

 (leto 2014)*  (leto 2018) 

odvajanje  5,1871 EUR/m3 9,4051 EUR/m3 

čiščenje  2,8650 EUR/m3 7,8210 EUR/m3 

*Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 

 
4.7 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 in povprečna mesečna plača na zaposlenca  

 

Kazalniki  povprečje panoge E37 podjetje 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,60 0,76 

gospodarnost poslovanja 1,01 0,99 

povprečna mesečna plača [€] 1.543,00 1.496,95 

* podatki za leto 2017 

 
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti se izračuna kot razmerje med vsoto likvidnih 
sredstev in kratkoročnih terjatev ter kratkoročnimi obveznostmi. Vrednosti večje kot 1 
pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi sredstvi in 
pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.  
 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = 
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 

kratkoročne obveznosti 

 
Gospodarnost poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V 
primeru, da so prihodki večji od odhodkov, je vrednost kazalnika večji od 1, v primeru, da so 
odhodki večji od prihodkov pa ima kazalnik vrednost manjšo od 1. 
 

Gospodarnost poslovanja = 
poslovni prihodki 

poslovni odhodki 

 
Povprečna mesečna plača na zaposlenca je izračunana na ravni celotnega javnega podjetja in ne 
samo za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.  
4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini 
opravljenih storitev v tekočem obračunskem obdobju. 
 Predračunska količina v letu 2019 

Odvajanje odpadnih komunalnih vod 345.000 m3 

Čiščenje odpadnih komunalnih vod 345.000 m3 

Prevzem vsebine in ravnanje z blatom greznic in MKČN 146.200 m3 
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4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v 
tekočem obračunskem obdobju. 
 

a. Predračunski stroški izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode: 
 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 27.800,00 

a) Neposredni stroški materiala 17.300,00 

  stroški materiala za redno vzdrževanje 5.400,00 

  stroški električne energije 9.000,00 

  stroški pogonskega goriva 2.900,00 

b) Neposredni stroški storitev 10.500,00 

  stroški vzdrževanja  10.500,00 

  stroški analiz 0,00 

2. Neposredni stroški dela 30.000,00 

3. Drugi neposredni stroški 5.000,00 

a) amortizacija OS izvajalca 5.000,00 

b) drugi neposredni stroški 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 4.500,00 

b) splošno nabavo prodajni stroški 4.500,00 

6. Splošni upravni stroški 8.800,00 

7. Obresti financiranja 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 5.500,00 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 

10. Donos 880,00 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 82.480,00 

 količina 345.000 

 cena odvajanje [€/m3] 0,2391 

 
Predračunski stroški izvajanja storitve so načrtovani na podlagi preteklega obračunskega 
obdobja, nujnih oziroma predvidenih rednih vzdrževalnih del v letu 2019. 
 
 

b. Predračunski stroški javne infrastrukture – omrežnina odvajanje 
 

Zap.št. Stroški javne infrastrukture - omrežnina odvajanje v EUR 

1. Stroški najemnine javne infrastrukture 410.066,36  

2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture 0,00  

Skupaj 410.066,36  
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c. Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenje komunalne odpadne vode in storitve 
povezane z greznicami in MKČN: 

 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

1. 

Neposredni stroški materiala in 
storitev 246.600,00 

a) Neposredni stroški materiala 123.600,00 

  stroški materiala za redno vzdrževanje 40.500,00 

  stroški električne energije 74.800,00 

  stroški pogonskega goriva 8.300,00 

b) Neposredni stroški storitev 123.000,00 

  stroški vzdrževanja  110.000,00 

  stroški analiz 13.000,00 

2. Neposredni stroški dela 82.000,00 

3. Drugi neposredni stroški 12.500,00 

a) amortizacija OS izvajalca 14.000,00 

b) drugi neposredni stroški 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 5.300,00 

b) splošno nabavo prodajni stroški 5.300,00 

6. Splošni upravni stroški 33.200,00 

7. Obresti financiranja 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 6.500,00 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 

10. Donos 9.500,00 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 395.600,00 

 količina 491.200 

 cena čiščenje [€/m3] 0,8054 

 
*Za ceno storitve povezane z greznicami in MKČN smo privzeli povprečno ceno čiščenja na čistilni 
napravi. 

 
a. Predračunski stroški javne infrastrukture – omrežnina čiščenje 

Zap.št. Stroški javne infrastrukture - omrežnina čiščenje v EUR 

1. Stroški najemnine javne infrastrukture 489.050,76  

2. Stroški zavarovanja javne infrastrukture 38.500,00  

Skupaj 527.550,76  

 
 
4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe. 

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v 
nabavni vrednosti 

Preteklo obračunsko 
obdobje (za leto 2018) 

Prihodnje obračunsko 
obdobje (za leto 2019) 

Odvajanje odpadnih komunalnih voda 17.645,38 € 17.700,00 € 

Čiščenje odpadnih komunalnih voda 41.172,55 € 41.200,00 € 

Prevzem vsebine in ravnanje z blatom greznic in MKČN 150.697,14 € 150.700,00 € 
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4.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Splošni stroški in prihodki so evidentirani na ločenem stroškovnem mestu in se razdelijo na 
posamezne dejavnosti in občine glede na delež (proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih 
služb in tržnih dejavnosti v celotnih (proizvajalnih) stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno 
podjetje. 
 
4.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Izvajalec javne službe v preteklem in prihodnem obračunskem obdobju ni opravljal posebnih 
storitev, zato iz tega naslova nima prihodkov. 

 
4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko obdobje znaša 
največ 5% od nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev 
odvajanja odpadne vode. 
 
4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

 
Na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je bilo v preteklem 
obračunskem obdobju zaposlenih 7 delavcev: vodja komunalnega sektorja delno, vodja enote 
kanalizacija in ČN, tehnolog čistilnih naprav, vzdrževalec kanalizacije, vzdrževalec čistilnih 
naprav, voznik specialnega komunalnega vozila kanal-jeta ter komunalni delavec - 
spremljevalec na kanal-jetu.  
V prihodnem obračunskem obdobju niso predvidene kadrovske spremembe na področju 
izvajanja javne službe. 
 
4.15 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Občina Cerknica za opravljanje javne službe zaračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, 
ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima Občina v lasti, najmanj v višini 
obračunane amortizacije.  
 
Najemnina za GJI - odvajanja odpadnih komunalnih voda 410.066,36 € 

Najemnina za GJI - čiščenje odpadnih komunalnih voda 489.050,76 € 

Najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za opravljanje javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, v letu 2018 ni bila v celoti zaračunana 
uporabnikom storitev, saj je občina do polne lastne cene stroška najemnine, za gospodinjstva, 
namenila sredstva iz proračuna (subvencija občine). 
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4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 
stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 

 
Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko 
izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo 
infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura normalno uporablja za opravljanje 
storitev javen službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard storitev javne službe ob 
upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Javna infrastruktura za izvajanje 
javne službe je izkoriščena 100%. 
 
4.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 
izračun predračunske cene javne infrastrukture in omrežnine za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 
Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter 
načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje 
omrežnine ali cene javne infrastrukture. 
 
Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe in je 
izračunana tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s količino 
opravljenih storitev. 
 
a. Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode – cena storitve odvajanje odpadnih voda 
 

  v EUR   

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

Struktura 
v % 

Strošek 
€/m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 27.800,00 33,71% 0,0806 

2. Neposredni stroški dela 30.000,00 36,37% 0,0870 

3. Drugi neposredni stroški 5.000,00 6,06% 0,0145 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00% 0,0000 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 4.500,00 5,46% 0,0130 

6. Splošni upravni stroški 8.800,00 10,67% 0,0255 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00% 0,0000 

8.  Neposredni stroški prodaje 5.500,00 6,67% 0,0159 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00% 0,0000 

10. Donos 880,00 1,07% 0,0026 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 82.480,00 100,00% 0,2391 

 količina 345.000   

 predračunska cena odvajanje [€/m3] 0,2391   
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b. Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe čiščenje komunalne 
odpadne vode – cena storitve čiščenje odpadnih voda in prevzem vsebine in ravnanje z blatom 
iz greznic in MKČN 
 

  v EUR   

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

Struktura 
v % 

Strošek 
€/m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 246.600,00 62,34% 0,5020 

2. Neposredni stroški dela 82.000,00 20,73% 0,1669 

3. Drugi neposredni stroški 12.500,00 3,16% 0,0254 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00% 0,0000 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 5.300,00 1,34% 0,0108 

6. Splošni upravni stroški 33.200,00 8,39% 0,0676 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00% 0,0000 

8.  Neposredni stroški prodaje 6.500,00 1,64% 0,0132 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00% 0,0000 

10. Donos 9.500,00 2,40% 0,0193 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 395.600,00 100,00% 0,8054 

 količina 491.200   

 predračunska cena čiščenje [€/m3] 0,8054   

 
c. Izračun predračunske cene javne infrastrukture –omrežnina odvajanje in čiščenje:  

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe. 
Omrežnina se določi na letni ravni (uporabnikom pa se zaračunava na mesec) glede na 
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Omrežnina se za posamezni vodomer 
izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na 
obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na 
premer posameznega obračunskega vodomera. 
 

Dimenzija 
vodomera faktor 

predračunska 
cena omrežnina 
odvajanje 2019 

predračunska 
cena omrežnina 

čiščenje 2019 

DN ≤ 20 1 9,3725 8,3500 

20 < DN < 40 3 28,1176 25,0499 

40 ≤ DN < 50 10 93,7252 83,4996 

50 ≤ DN < 65 15 140,5878 125,2495 

65 ≤ DN < 80 30 281,1755 250,4989 

80 ≤ DN < 100 50 468,6258 417,4982 

100 ≤ DN < 150 100 937,2517 834,9965 

150 ≤ DN 200 1.874,5034 1.669,9929 

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

 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter pri viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so pri 
izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov oziroma jim 
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njihovega vira nastanka ni mogoče določiti se na stroškovna mesta razporejajo z uporabo 
ključev (koeficientov).  
 
4.19 Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode  
 

a.) Cene storitev odvajanje in čiščenje ter cena storitev povezanih z greznicami in MKČN 
 

Postavka na računu 

Potrjena cena  
(od 1.7.2016) 

Predračunska cena 
2019 

I  brez DDV z 9,5% DDV  brez DDV z 9,5% DDV 

Odvajanje kom. odpadne vode [€/m3] 0,2309 0,2528 0,2391 0,2618 1,0354 

Čiščenje kom. odpadne vode [€/m3] 0,8043 0,8807 0,8054 0,8819 1,0013 

Storitve povezane z greznicami in MKČN [€/m3] 0,4690 0,5136 0,8054 0,8819 1,7172 

 

b.) Omrežnina odvajanje komunalne odpadne vode  
 

Dimenzija 
vodomera 

potrjena cena 
omrežnina odvajanje 

(brez subvencije) 

predračunska cena 
omrežnina odvajanje 

2019 

potrjena cena 
omrežnina odvajanje s 

subvencijo 2016* I 

  brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV   

DN ≤ 20 9,2933 10,1762 9,3725 10,2629 4,1990 4,5979 1,0085 

20 < DN < 40 27,8798 30,5284 28,1176 30,7888 12,5970 13,7937 1,0085 

40 ≤ DN < 50 92,9327 101,7613 93,7252 102,6291 41,9900 45,9791 1,0085 

50 ≤ DN < 65 139,3991 152,6420 140,5878 153,9436 62,9850 68,9686 1,0085 

65 ≤ DN < 80 278,7982 305,2840 281,1755 307,8872 125,9701 137,9373 1,0085 

80 ≤ DN < 100 464,6636 508,8066 468,6258 513,1453 209,9502 229,8955 1,0085 

100 ≤ DN < 150 929,3273 1.017,6134 937,2517 1.026,2906 419,9004 459,7909 1,0085 

150 ≤ DN 1.858,6545 2.035,2267 1.874,5034 2.052,5812 839,8008 919,5819 1,0085 
*s subvencijo (potrjena na seji OS Občine Cerknica, junij 2016) 
 

c.) Omrežnina čiščenje komunalne odpadne vode  

Dimenzija 
vodomera 

potrjena cena 
omrežnina čiščenje 
(brez subvencije) 

predračunska cena 
omrežnina čiščenje 

2019 

potrjena cena 
omrežnina čiščenje s 

subvencijo 2016* I 

  brez DDV z DDV brez DDV z DDV brez DDV z DDV   

DN ≤ 20 7,7855 8,5251 8,3500 9,1433 3,9903 4,3694 1,0725 

20 < DN < 40 23,3564 25,5753 25,0499 27,4296 11,9708 13,1081 1,0725 

40 ≤ DN < 50 77,8548 85,2510 83,4996 91,4321 39,9028 43,6936 1,0725 

50 ≤ DN < 65 116,7821 127,8764 125,2495 137,1482 59,8542 65,5403 1,0725 

65 ≤ DN < 80 233,5643 255,7529 250,4989 274,2963 119,7083 131,0806 1,0725 

80 ≤ DN < 100 389,2738 426,2548 417,4982 457,1605 199,5139 218,4677 1,0725 

100 ≤ DN < 150 778,5475 852,5095 834,9965 914,3212 399,0278 436,9355 1,0725 

150 ≤ DN 1.557,0950 1.705,0190 1.669,9929 1.828,6422 798,0556 873,8708 1,0725 
*s subvencijo (potrjena na seji OS Občine Cerknica, junij 2016) 
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5. ZAKLJUČEK  
 
Trenutno veljavne cene odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ter storitev povezanih z 
greznicami in MKČN so bile potrjene na osnovi pripravljenega elaborata na 12. redni seji 
Občinskega sveta Občine Cerknica, dne 30.06.2016 in se uporabljajo od 01.07.2016 dalje. 
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ter storitev povezanih z greznicami in MKČN za 
leto 2019.  
 
Predračunske cene za leto 2019: 
 

a.) Cena storitve: 

• odvajanje komunalne odpadne vode v višini 0,2391  eur/m3 brez DDV 

• čiščenje komunalne odpadne vode in  v višini 0,8054 eur/m3 brez DDV 

• storitve povezane z greznicami in MKČN v višini 0,8054 eur/m3 brez DDV 
 

b.) Omrežnina odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode  
 

Dimenzija 
vodomera faktor 

predračunska 
cena omrežnina 
odvajanje 2019 

predračunska 
cena omrežnina 

čiščenje 2019 

DN ≤ 20 1 9,3725 8,3500 

20 < DN < 40 3 28,1176 25,0499 

40 ≤ DN < 50 10 93,7252 83,4996 

50 ≤ DN < 65 15 140,5878 125,2495 

65 ≤ DN < 80 30 281,1755 250,4989 

80 ≤ DN < 100 50 468,6258 417,4982 

100 ≤ DN < 150 100 937,2517 834,9965 

150 ≤ DN 200 1.874,5034 1.669,9929 
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OBRAZLOŽITEV 

 
 

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javne službe varstva okolja oskrbe s 
pitno vodo na območju občine Cerknica, ki je oblikovana v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/12 – v nadaljevanju Uredba). Uredba določa 
natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in prenaša pristojnosti 
sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti.  
 
V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih 
storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem 
obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava izvajalca 
javne službe s povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno 
infrastrukturo, potrebno za izvajanje javne službe, načrtovane količine opravljenih 
storitev za prihodnje obračunsko obdobjem, načrtovani stroški in izračun predračunskih 
cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju.  
 
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Cerknica, podjetje JP 
Komunala Cerknica d.o.o., je v skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/2012 s spremembami) predložil občinskemu svetu Občine Cerknica v obravnavo 
in potrditev Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolja - oskrba s 
pitno vodo v Občini Cerknica za leto 2019. 

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o je kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno 
vodo na podlagi elaborata, ki ga je na 21. seji dne 19.12.2013, potrdil Občinski svet 
Občine Cerknica, s 1.1.2014 uveljavil cene skladno z uredbo. V tem obdobju so se cene 
vhodnih stroškov povišale, zato je potrebno uskladiti cene storitev oskrbe s pitno vodo. 

 
Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe oskrbe s 
pitno vodo 
 

a) vodarina v EUR/m3 

Postavka na 
računu 

Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

I  brez DDV 
z 9,5% 
DDV 

 brez 
DDV 

z 9,5% 
DDV 

Vodarina 1,0227 1,1199 1,0525 1,1525 1,0292 

 
b) omrežnina  

 

Dimenzija 
vodomera faktor 

Trenutno veljavna 
cena Predračunska cena 

I 
 brez 
DDV 

z 9,5% 
DDV 

 brez 
DDV 

z 9,5% 
DDV 

DN ≤ 20 1 8,2671 9,0524 8,2780 9,0644 1,0013 

20 < DN < 40 3 18,5857 20,3513 18,6184 20,3871 1,0018 

40 ≤ DN < 50 10 53,2828 58,3447 53,3916 58,4638 1,0020 

50 ≤ DN < 65 15 81,5630 89,3115 81,7262 89,4902 1,0020 

65 ≤ DN < 80 30 156,0053 170,8258 156,3317 171,1832 1,0021 

80 ≤ DN < 100 50 254,2110 278,3610 254,7552 278,9569 1,0021 

100 ≤ DN < 150 100 499,9601 547,4563 501,0484 548,6480 1,0022 

150 ≤ DN 200 989,8840 1.083,9229 992,0606 1.086,3063 1,0022 

 



 

Prikaz obračuna storitev na položnici za štiričlansko gospodinjstvo  
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

20,54 20,91

Osn: 20,54 1,95 Osn: 20,91 1,99

Osn: 0,00 0,00 Osn: 0,00 0,00

22,49 22,89 1,02

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €  
 

Celotna položnica – priklopljeni na kanal 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1.1 Omrežnina 1 mes 9,2933 9,50% 10,1762 9,29 10,18 1 mes 9,3725 9,50% 10,2629 9,37 10,26 1,01

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,2309 9,50% 0,2528 2,77 3,03 12 m³ 0,2391 9,50% 0,2618 2,87 3,14 1,04

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 1,00

subvencija omrežnine odvajanje -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 1,00

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

2.4.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.4.2 Cena storitve 12 m³ 0,8043 9,50% 0,8807 9,65 10,57 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 54 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 54 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,4 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

52,96 56,60

Osn: 52,32 4,97 Osn: 55,97 5,32

Osn: 0,63 0,00 Osn: 0,63 0,00

57,93 61,92 1,07Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

 

 

Celotna položnica – greznica 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

2.1.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,4690 9,50% 0,5136 5,63 6,16 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,72

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 53,97 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 53,97 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,41 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

47,67 55,16

Osn: 41,33 3,93 Osn: 48,82 4,64

Osn: 6,34 0,00 Osn: 6,34 0,00

51,60 59,80 1,16

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

 
 
Pripravil:      
Samo Mlinar                             
          

Občina Cerknica 
Župan 

Marko RUPAR 
 
 
Priloge: 
-Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica maj 2019 



 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine 
Cerknica (Uradni list RS št. 58/2010 in 2/2017 UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 
______ redni seji, dne ____________ sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica 

 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Cerknica sprejme SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo 
s pitno vodo v občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP 
Komunala Cerknica d.o.o, z datumom izdelave maj 2019. 
 
 

2. člen 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo v 
Občini Cerknica (brez DDV): 
 
Vodarina : 1,0525 EUR/m3 
 
Omrežnina: 

Dimenzija 
vodomera faktor 

Cena 
omrežnine v 
€/mesec brez 

DDV 

DN ≤ 20 1 8,2780 

20 < DN < 40 3 18,6184 

40 ≤ DN < 50 10 53,3916 

50 ≤ DN < 65 15 81,7262 

65 ≤ DN < 80 30 156,3317 

80 ≤ DN < 100 50 254,7552 

100 ≤ DN < 150 100 501,0484 

150 ≤ DN 200 992,0606 

 

 
 

3. člen 
Sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej. 
 
 
 
Datum: 
Številka: 007-6/2019 

Občina Cerknica 
Župan 

Marko RUPAR 
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1. UVOD 
 
V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo 
na območju občine Cerknica, ki je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 
109/12 – v nadaljevanju Uredba). Uredba določa natančna merila za oblikovanje cen 
komunalnih storitev in prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti.  
 
V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količine opravljenih storitev 
v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obdobju, pojasnila 
odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava izvajalca javne službe s 
povprečjem panoge, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oziroma javno infrastrukturo, 
potrebno za izvajanje javne službe, načrtovane količine opravljenih storitev za prihodnje 
obračunsko obdobjem, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne 
službe v prihodnjem obračunskem obdobju.  
 

1.1 Obrazložitev osnovnih pojmov 
 
Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov 
o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu. 
Prihodnje obračunsko obdobje je prihodnje poslovno leto, za katerega se oceni količina 
opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. 
Predračunska lastna cena storitev je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih 
stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine 
ali cene javne infrastrukture.  
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska 
cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine 
opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.   
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter 
iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine. 
 

1.2 Izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  
 
Skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/12) javna služba obsega naslednje 
naloge:  

– oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov javne službe 
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe  
– redno vzdrževanje javnega vodovoda 
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za 

gašenje požarov 
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, ki obsega: 

o preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni 
negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter 
vodotesnost priključka 

o zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisom, ki ureja 
meroslovje 
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o interventno vzdrževanje v primeru nepredvidenih dogodkov (puščanje pitne 
vode na priključku, poškodbe vodovodnega priključka, okvare obračunskega 
vodomera)  

– vodenje evidenc o: 
o javnih vodovodih 
o uporabnikih javne službe 
o priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih 
o zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo 
o vodnih pravicah za zajetja 
o vodni bilanci javnega vodovoda 
o vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture 
o stroških in cenah obveznih storitev javne službe 

– poročanje o izvajanju javne službe za preteklo leto 
– izdelava programa oskrbe s pitno vodo 
– izvajanje notranjega nadzora  
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja 
– monitoring količine iz zajetja odvzete vode v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja 
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki 

urejajo vodovarstvena območja 
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda 
– izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu 
– izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov zaradi onesnaženja 
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na vodovod 
– priključevanje novih uporabnikov javne službe 

 

2. OPIS DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODE 
 

JP Komunala Cerknica d.o.o. upravlja sedem vodovodnih sistemov v občini  Cerknica:  
- Cerknica - Rakek 
- Begunje 
- Osredek – Sv. Vid 
- Podslivnica 
- Pikovnik 
- Cajnarje 
- CŠOD Rakov Škocjan 

Dolžina omrežja v občini Cerknica je 173,7 km. V občini Cerknica za vodooskrbo uporabljamo 
devet vodnih virov, petnajst črpališč ter enaindvajset vodohranov.  
 
Vzdrževanje omrežja (primarni, sekundarni cevovodi, hišni priključki vključno z vodomeri) 
zajema: 

- interventno vzdrževanje in 
- plansko vzdrževanje z namenom zmanjševanja vodnih izgub in povečanja zanesljivosti 

omrežja. 
Plansko vzdrževanje zajema: 

- menjave vodomerov,  
- vzdrževanje hidrantov, 
- vzdrževanje hišnih priključkov, 
- vzdrževanje zapiralnih armatur, 
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- vzdrževanje objektov (črpališča, prečrpališča, vodohrani, regulatorji tlaka, daljinski 
nadzor, tretiranje vode: kloriranje, UV priprava, itd.),  

- pregled in izpiranje javnega vodovodnega omrežja 
- iskanje lokacij, kjer se pojavlja puščanje ter popravilo napak 
- vzorčenje vode in kontrola stopnje preostanka klora v vodi 
- nadzor nad izvedbo novih priključkov 
- sodelovanje z inšpekcijskimi službami 
- vodenje katastra 
- košnja okrog objektov ter vzdrževanje glavnih tras vodovoda. 

 
Za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode se izvajata naslednji dve vrsti nadzora:  

- notranji nadzor, ki ga izvajajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno oskrbo s pitno 
vodo ter 

- zunanji nadzor v okviru državnega monitoringa. 

 
Kontrole pitne vode izvajamo mesečno v frekvencah, določenih v HACCP načrtu glede na število 
uporabnikov, vezanih na sistem, in specifičnost kvalitete pitne vode, ki je na razpolago v 
določenem vodooskrbnem sistemu. HACCP SISTEM je preventivni sistem za zagotavljanje 

varnosti in zdravstvene ustreznosti živil, kamor skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, sodi tudi pitna voda. HACCP sistem je v svetu 
uveljavljen že kar nekaj časa, z usklajevanjem slovenske in evropske zakonodaje pa je postal 
uzakonjen in obvezen tudi pri nas. HACCP sistem z vrsto predpisanih dokumentov in 
aktivnostmi v podjetju v vsakem trenutku omogoča prepoznavanje dejavnikov pomembnih za 
zdravje ljudi in na ta način stalen nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode. Skladno s 
sistemom spremljamo vse kontrolne in kritične kontrolne točke od zajetja do končnega 
porabnika. Prav tako sledimo in odpravljamo nepravilnosti na vodovodnem sistemu. 
 
Standardi in raven storitev so se na področju komunalnih storitev v zadnjih 10 letih bistveno 
spremenili. Elaborat prikazuje oblikovanje cen in njihovo prilagoditev Uredbi, s katero je država 
predpisala poenotenje izračuna posamezne cene in hkrati določila, katere postavke se mora 
obračunati. Hkrati pa se bodo cene prilagodile zahtevanim standardom, ukrepom in 
normativom, da se bodo ti lahko obdržali tudi v prihodnje.   
 

3. STROŠKI STORITEV OSKRBE S PITNO VODO 
 
Predračunska cena storitev javne službe je sestavljena iz omrežnine in vodarine. 
Cena, ki jo potrdi pristojen občinski organ, se imenuje potrjena cena, in je sestavljena iz 
omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne 
službe. 
 
Omrežnina vključuje:  

– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,  
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,  
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano 

z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,  
– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, 
– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 

ukrepom vodovarstvenega režima, 
– plačilo za vodno pravico in  
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– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 
stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se 
upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.  
 

Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku in se uporabnikom zaračuna mesečno po dvanajstinah, 
višina stroška pa je odvisna od dimenzije vodomera. 
V predračunsko ceno opravljanja storitev oskrbe s pitno vodo (vodarina) se vključijo stroški, ki 
so povezani z opravljanjem storitev javne službe in vključuje naslednje skupine:  

– neposredne stroške materiala in storitev,  
– neposredne stroške dela,  
– druge neposredne stroške,  
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
– splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,  
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
– neposredne stroške prodaje, 
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni 

vodnih izgub  
– druge poslovne odhodke in  
– donos  

Cena se uporabnikom obračuna na podlagi opravljenih storitev. Najmanj enkrat letno je 
potrebno ugotoviti dejansko količino opravljene storitve za vsakega uporabnika (popis 
vodomera). Izvajalec mora za vsako obračunsko obdobje ugotoviti razliko med obračunsko ceno 
storitev (po dejanskih količinah ter realiziranih stroških) ter potrjeno ceno. Ugotovljena razlika 
(negativna ali pozitivna) se upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obdobje, kar 
se prikaže v elaboratu o oblikovanju cen. Elaborat se pripravi enkrat letno.  
Cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve (načelo »povzročitelj 
plača«), vključno z amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, pri tem pa se upošteva 
izkoriščenost le-te. V primeru, da pristojni občinski organ odloči, da potrjena storitev javne 
službe ne pokriva celotne amortizacije, razliko subvencionira občina iz proračuna. 
Subvencionira se samo gospodinjske uporabnike.  
Vse cene v gradivu so brez DDV-ja. 
 
 

4. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO 
 
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
V spodnjih tabelah so prikazane predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za leto 
2018:  

Predračunska količina opravljenih storitev v 
letu 2018 [m3] 

Obračunska količina opravljenih storitev v letu 
2018 [m3] 

510.000 m3 502.995 m3 
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4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 

 
V nadaljevanju so prikazani predračunski in obračunski stroški dejavnosti oskrbe s pitno vodo: 
 

a) Stroški izvajanja storitve – vodarina:     v € 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 235.519,97 238.700,00 248.790,08 

a) Neposredni stroški materiala 120.944,80 121.200,00 131.647,35 

  stroški materiala - klor, kemikalije 6.553,46 7.000,00 24.382,81 

  stroški električne energije 58.206,31 58.000,00 61.374,43 

  stroški pogonskega goriva 5.976,64 6.200,00 7.491,04 

  drugi stroški materiala 50.208,39 50.000,00 38.399,07 

b) Neposredni stroški storitev 114.575,17 117.500,00 117.142,73 

  stroški vzdrževanja  94.688,19 97.000,00 99.308,52 

  stroški analiz vode 16.820,40 17.000,00 15.068,98 

  stroški drugih storitev 3.066,58 3.500,00 2.765,23 

2. Neposredni stroški dela 109.452,77 115.000,00 110.312,04 

3. Drugi neposredni stroški 18.693,88 19.000,00 20.580,32 

a) amortizacija OS izvajalca 18.693,88 19.000,00 20.580,32 

b) drugi neposredni stroški 0,00 0,00 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 9.602,52 9.700,00 9.165,00 

a) popravki vrednosti terjatev 0,00 0,00 0,00 

b) splošno nabavo prodajni stroški 9.602,52 9.700,00 9.165,00 

6. Splošni upravni stroški 52.179,60 52.000,00 53.239,02 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 10.077,25 10.500,00 11.126,73 

9. Stroški vodnega povračila 47.444,00 48.000,00 46.608,00 

10. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00 0,00 

11.  Donos 16.396,89 16.500,00 15.303,57 

  Skupaj stroški izvajanja storitve 499.366,87 509.400,00 515.124,77 

 količina 507.000 510.000 502.995 

 cena vodarina  [€/m3] 0,9849 0,9988 1,0241 

 
 

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

 
Predračunska lastna cena storitev je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih 
stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine 
ali cene javne infrastrukture.  
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska 
cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine 
opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju. 
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Odmiki obračunske cene od potrjene predračunske cene so predvsem posledica spremenjenih 
količin prodanih storitev. Določen del stroškov opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo je fiksen, kar pomeni, da večja količina prodane vode znižuje te stroške na enoto (m3). 
 

Storitev 
Obračunska 
cena 2017 

Predračunska 
cena 2018 

Obračunska 
cena 2018 

Potrjena 
cena 2014 

Oskrba s pitno vodo 0,9849 €/l 0,9988 €/l 1,0241 €/l 1,0227 €/l 

 

4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 pripravilo seznam primerljivih območij, ki pa 
temelji zgolj na velikosti občine in gostoti poselitve, ne upošteva pa geografskih in 
hidrogeoloških značilnosti ter s tem tudi ne razlik v tehnologijah, ki so potrebne za obdelavo 
surove vode, kar pa pomeni tudi razlike v porabi energije in drugih sredstev v fazi priprave 
vode. 
 
Našteto pa tudi pomeni, da na podlagi kriterijev upoštevanih s strani ministrstva (velikost 
občine in gostota poselitve) primerjava cen ni smiselna in realna. Kljub temu pa, da formalno 
zadostimo zahtevani obliki elaborata, v tem poglavju prikazujemo primerjavo obračunske cene 
za občino Cerknica s povprečno ceno »primerljivega območja«, objavljenega s strani Ministrstva 
za okolje in prostor. 
 
Obračunska lastna cena storitve javne službe: 

Obračunska cena izvajanja storitev Obračunska cena izvajanja storitev 

PRIMERLJIVA OBMOČJA (leto 2014)* PODJETJE (leto 2018) 

0,6876 EUR/m3 1,0241 EUR/m3 

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 

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

 
Izvajanje storitev: 

Potrjena cena  Potrjena cena  

PRIMERLJIVA OBMOČJA (leto 2014)* PODJETJE (od 1.1.2014) 

0,6843 EUR/m3 1,0227 EUR/m3 

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 
 
 

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s primerljivimi območji 
 
Javna infrastruktura: 

Potrjena cena za vodomer faktor 1 Potrjena cena za vodomer faktor 1 

PRIMERLJIVA OBMOČJA (leto 2014)* PODJETJE (od 1.1.2014) 

4,7068 EUR/kos 8,2671 EUR/kos 

* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 
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4.7 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 in povprečna mesečna plača na zaposlenca  

 

Kazalniki  povprečje panoge E36 podjetje 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,50 0,76 

gospodarnost poslovanja 1,03 0,99 

povprečna mesečna plača [€] 1.648,00 1.496,95 
* podatki za leto 2017 

 
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti se izračuna kot razmerje med vsoto likvidnih 
sredstev in kratkoročnih terjatev ter kratkoročnimi obveznostmi. Vrednosti večje kot 1 
pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi sredstvi in 
pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.  
 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = 
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 

kratkoročne obveznosti 

 
Gospodarnost poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V 
primeru, so prihodki večji od odhodkov, je vrednost kazalnika večji od 1, v primeru, da so 
odhodki večji od prihodkov pa ima kazalnik vrednost manjšo od 1. 
 

Gospodarnost poslovanja = 
poslovni prihodki 

poslovni odhodki 

 
Povprečna mesečna plača na zaposlenca je izračunana na ravni celotnega javnega podjetja in ne 
samo za dejavnost oskrbe s pitno vodo.  
 
 
4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje (leto 2019) 

 
Predračunska količina opravljenih storitev je podatke o načrtovani količini opravljenih storitev v 
prihodnem obračunskem obdobju (plan prodane vode za leto 2019). 
 

Predračunska količina  510.000 m3 
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4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 
 

Predračunski stroški opravljenih storitev v letu 2019 je podatek o načrtovanih stroških 
opravljenih storitev v prihodnem obračunskem obdobju.  

a) Predračunski stroški izvajanja storitev – vodarina: 
v € 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 277.800,00 

a) Neposredni stroški materiala 160.000,00 

  stroški materiala - klor, kemikalije 28.000,00 

  stroški električne energije 85.000,00 

  stroški pogonskega goriva 8.000,00 

  drugi stroški materiala 39.000,00 

b) Neposredni stroški storitev 117.800,00 

  stroški vzdrževanja  99.000,00 

  stroški analiz vode 16.000,00 

  stroški drugih storitev 2.800,00 

2. Neposredni stroški dela 104.000,00 

3. Drugi neposredni stroški 20.000,00 

a) amortizacija OS izvajalca 20.000,00 

b) drugi neposredni stroški 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 9.000,00 

a) popravki vrednosti terjatev 0,00 

) splošno nabavo prodajni stroški 9.000,00 

6. Splošni upravni stroški 53.000,00 

7. Obresti financiranja 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 11.000,00 

9. Stroški vodnega povračila 46.700,00 

10. Drugi poslovni odhodki 0,00 

11.  Donos 15.300,00 

  Skupaj stroški izvajanja storitve 536.800,00 

 količina 510.000 

 cena vodarina  [€/m3] 1,0525 

 
Predračunski stroški izvajanja storitve so načrtovani na podlagi preteklega in tekočega 
obračunskega obdobja ter predvidenih rednih vzdrževalnih del v letu 2019. 
 
4.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe. 
Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v nabavni vrednosti: 
 Preteklo obračunsko obdobje (za 

leto 2018) 
Prihodnje obračunsko obdobje (za 

leto 2019) 

Oskrba s pitno vodo 306.071,42 € 306.000,00 € 
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4.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Splošni stroški in prihodki so evidentirani na ločenem stroškovnem mestu in se razdelijo na 
posamezne dejavnosti in občine glede na delež (proizvajalnih) stroškov gospodarskih javnih 
služb in tržnih dejavnosti v celotnih (proizvajalnih) stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja javno 
podjetje. 
 
4.11 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Izvajalec javne službe v preteklem in prihodnjem obračunskem obdobju ni opravljal posebnih 
storitev, zato iz tega naslova nima prihodkov. 

 
4.12 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko obdobje ne 
sme presegati 5% nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev 
oskrbe s pitno vodo. 

 
4.13 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

 
Na področju oskrbe s pitno vodo je bilo v preteklem obračunskem obdobju zaposlenih 13 
delavcev: vodja komunalnega sektorja delno, vodja enote vodovod, osem monterjev 
vodovodnih naprav, popisovalec vodomerov ter dva strojnika. 
V prihodnem obračunskem obdobju niso predvidene kadrovske spremembe na področju 
izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. 
 
4.14 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 
 
Občina za opravljanje javne službe zaračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je 
potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima Občina v lasti, najmanj v višini 
obračunane amortizacije.  
 
Najemnina za javno infrastrukturo - vodovod 300.881,21 € 

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 100% 

 
4.15 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in 
stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 

 
Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe je razmerje med dejansko 
izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo 
infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko infrastruktura normalno uporablja za opravljanje 
storitev javen službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard storitev javne službe ob 
upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Javna infrastruktura za izvajanje 
javne službe oskrbe s pitno vodo je izkoriščena 100%. 
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4.16 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 
izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 

a) Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo - 

vodarina 

Predračunska lastna cena storitev je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih 
stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine 
ali cene javne infrastrukture. Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev 
posamezne javne službe in je izračunana tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne 
javne službe delijo s količino opravljenih storitev. 
 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

Struktura 
v % 

Strošek 
€/m3 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 277.800,00 51,75% 0,5447 

2. Neposredni stroški dela 104.000,00 19,37% 0,2039 

3. Drugi neposredni stroški 20.000,00 3,73% 0,0392 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00% 0,0000 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 9.000,00 1,68% 0,0176 

6. Splošni upravni stroški 53.000,00 9,87% 0,1039 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00% 0,0000 

8.  Neposredni stroški prodaje 11.000,00 2,05% 0,0216 

9. Stroški vodnega povračila 46.700,00 8,70% 0,0916 

10. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00% 0,0000 

11.  Donos 15.300,00 2,85% 0,0300 

  Skupaj stroški izvajanja storitve 536.800,00 100,00% 1,0525 

 količina 510.000   

 predračunska cena vodarina  [€/m3] 1,0525   

 
b) Izračun predračunske cene javne infrastrukture – omrežnina 
 

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture posamezne javne službe. 
Omrežnina se določi na letni ravni (uporabnikom pa se zaračunava na mesec) glede na 
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Omrežnina se za posamezni vodomer 
izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na 
obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na 
premer posameznega obračunskega vodomera. 

Dimenzija 
vodomera 

faktor 
obračunska 
omrežnina 

2018 

predračunska 
omrežnina 

2019 

omrežnina po 
ceniku 2014 

DN ≤ 20 1 8,2632 8,2780 8,2671 

20 < DN < 40 3 18,5740 18,6184 18,5857 

40 ≤ DN < 50 10 53,2439 53,3916 53,2828 

50 ≤ DN < 65 15 81,5046 81,7262 81,5630 

65 ≤ DN < 80 30 155,8885 156,3317 156,0053 

80 ≤ DN < 100 50 254,0164 254,7552 254,2110 

100 ≤ DN < 150 100 499,5710 501,0484 499,9601 

150 ≤ DN 200 989,1057 992,0606 989,8840 

 
 



12/13 
 

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

 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter pri viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so pri 
izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov oziroma jim 
njihovega vira nastanka ni mogoče določiti se na stroškovna mesta razporejajo z uporabo 
ključev (koeficientov).  
 
4.18 Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe oskrbe s pitno 
vodo 
 

a) vodarina v EUR/m3 

Postavka na računu 

Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

I  brez DDV z 9,5% DDV  brez DDV z 9,5% DDV 

Vodarina 1,0227 1,1199 1,0525 1,1525 1,0292 

 
 

b) omrežnina  
 

Dimenzija 
vodomera faktor 

Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

I  brez DDV z 9,5% DDV  brez DDV z 9,5% DDV 

DN ≤ 20 1 8,2671 9,0524 8,2780 9,0644 1,0013 

20 < DN < 40 3 18,5857 20,3513 18,6184 20,3871 1,0018 

40 ≤ DN < 50 10 53,2828 58,3447 53,3916 58,4638 1,0020 

50 ≤ DN < 65 15 81,5630 89,3115 81,7262 89,4902 1,0020 

65 ≤ DN < 80 30 156,0053 170,8258 156,3317 171,1832 1,0021 

80 ≤ DN < 100 50 254,2110 278,3610 254,7552 278,9569 1,0021 

100 ≤ DN < 150 100 499,9601 547,4563 501,0484 548,6480 1,0022 

150 ≤ DN 200 989,8840 1.083,9229 992,0606 1.086,3063 1,0022 
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Zaključek 
 
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o., d.o.o. je kot izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo 
na podlagi elaborata, ki ga je na 21. seji dne 19.12.2013, potrdil Občinski svet Občine Cerknica, s 
1.1.2014 uveljavil cene skladno z uredbo.  
 
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne službe 
oskrbe s pitno vodo za leto 2019. 
 
Predračunske cene za leto 2019:  

a) Vodarina 1,0525 EUR/m3 brez DDV, cena storitve izvajanja javne službe oskrbe s 

pitno vodo 

 

b) Omrežnina – cena javne infrastrukture 

 

Dimenzija 
vodomera faktor 

Cena omrežnine v 
€/mesec brez DDV 

DN ≤ 20 1 8,2780 

20 < DN < 40 3 18,6184 

40 ≤ DN < 50 10 53,3916 

50 ≤ DN < 65 15 81,7262 

65 ≤ DN < 80 30 156,3317 

80 ≤ DN < 100 50 254,7552 

100 ≤ DN < 150 100 501,0484 

150 ≤ DN 200 992,0606 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Izvajalec javne službe varstva okolja, ki je bil na območju občine Cerknica določen z 
Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Ur. l. RS št. 104/11,  
skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami) pripravi 
elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki. 

V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja 
ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Cerknica. Cene so ločeno 
oblikovane za naslednje storitve:  

• zbiranje komunalnih odpadkov,  

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,  

• obdelavo odpadkov ter  

• odlaganje komunalnih odpadov.  

Elaborat je namenjen oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki. Glavne vsebine elaborata so (določeno v 9. členu 
Uredbe): količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški 
izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem 
obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem 
panoge, podatki glede obsega potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje storitev javne 
službe, planirane količine in stroški opravljenih storitev za prihodnje obračunsko 
obdobje, izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje. Obračunsko 
obdobje znaša dve koledarski leti. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisuje, da je 
zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je 
uporabnik te storitve. S tem Uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača«. 

Izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica, 
podjetje JP Komunala Cerknica d.o.o., je v skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012 s spremembami) predložil občinskemu svetu Občine 
Cerknica v obravnavo in potrditev Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne GJS 
varstva okolja – ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica za leto 2019. 

Trenutno veljavne cene ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene na osnovi 
pripravljenega elaborata na 7. redni seji občinskega sveta Občine Cerknica, dne 
02.07.2015 in se uporabljajo od 01.09.2015 dalje. V tem obdobju so se cene vhodnih 
stroškov povišale, zato je potrebno uskladiti cene storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki. V letošnjem letu poteče tudi pogodba z izvajalcem obdelave in odlaganja 
mešanih komunalnih odpadkov, kar pa glede na ponudbo na trgu pomeni povišanje 
cene, hkrati pa tudi spremenjena razmerja med obdelavo in odlaganjem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki  
 

a.) Cena ravnanja s komunalnimi odpadki 
 

Storitev Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

Indeks [€/kg] brez DDV z 9,5 DDV brez DDV z 9,5 DDV 

Zbiranje komunalnih odpadkov 0,1633 0,1788 0,1878 0,2056 1,1498 

Zbiranje bioloških odpadkov  0,1614 0,1767 0,1737 0,1902 1,0764 

Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

0,1364 0,1494 0,1380 0,1511 1,0117 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

0,1364 0,1494 0,0190 0,0208 0,1393 

 
b.) Cena javne infrastrukture 

 

Storitev Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

Indeks [€/kg] brez DDV z 9,5 DDV brez DDV z 9,5 DDV 

Javna infrastruktura zbiranje 0,0058 0,0064 0,0036 0,0039 0,6125 

 
 
 

Prikaz obračuna storitev na položnici za štiričlansko gospodinjstvo – brez 
biorazgradljivih odpadkov 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 54 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 54 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,4 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

11,17 13,69

Osn: 11,17 1,06 Osn: 13,69 1,30

Osn: 0,00 0,00 Osn: 0,00 0,00

12,23 14,99 1,23

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

 
 
 

Prikaz obračuna storitev na položnici za štiričlansko gospodinjstvo – z 
biorazgradljivimi odpadki 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 54 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 54 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,4 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,019 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

3.2.2 Cena storitve 26,09 kg 0,1614 9,50% 0,1767 4,21 4,61 25,5 kg 0,1737 9,50% 0,1902 4,43 4,85 1,05

15,38 18,13

Osn: 15,38 1,46 Osn: 18,13 1,72

Osn: 0,00 0,00 Osn: 0,00 0,00

16,84 19,85 1,18

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

 
 
 
 
 



 

Celotna položnica – priklopljeni na kanalizacijo 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

2.1.1 Omrežnina 1 mes 9,2933 9,50% 10,1762 9,29 10,18 1 mes 9,3725 9,50% 10,2629 9,37 10,26 1,01

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,2309 9,50% 0,2528 2,77 3,03 12 m³ 0,2391 9,50% 0,2618 2,87 3,14 1,04

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 12 mes 0,0528 0,00% 0,0528 0,63 0,63 1,00

subvencija omrežnine odvajanje -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 -1 mes 5,0943 9,50% 5,5783 -5,09 -5,58 1,00

ČIŠČENJE ODPADNE VODE

2.4.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.4.2 Cena storitve 12 m³ 0,8043 9,50% 0,8807 9,65 10,57 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 54 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 54 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,4 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

52,96 56,60

Osn: 52,32 4,97 Osn: 55,97 5,32

Osn: 0,63 0,00 Osn: 0,63 0,00

57,93 61,92 1,07Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

 

 

 
Celotna položnica – greznica in MKČN 
 

Naziv Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek Kol. EM

Cena brez 

DDV DDV

Cena z 

DDV Osnova Znesek I

OSKRBA S PITNO VODO

1.1.1 Omrežnina 1 mes 8,2671 9,50% 9,0525 8,27 9,05 1 mes 8,2780 9,50% 9,0644 8,28 9,06 1,00

1.1.2 Vodarina 12 m³ 1,0227 9,50% 1,1199 12,27 13,44 12 m³ 1,0525 9,50% 1,1525 12,63 13,83 1,03

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

2.1.1 Omrežnina 1 mes 7,7855 9,50% 8,5251 7,79 8,53 1 mes 8,3500 9,50% 9,1433 8,35 9,14 1,07

2.1.1 Cena storitve 12 m³ 0,4690 9,50% 0,5136 5,63 6,16 12 m³ 0,8054 9,50% 0,8819 9,66 10,58 1,72

2.1.2 Okoljska dajatev 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 12 mes 0,5283 0,00% 0,5283 6,34 6,34 1,00

subvencija omrežnina čiščenje -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 -1 mes 3,7952 9,50% 4,1557 -3,80 -4,16 1,00

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

3.1.1 Cena javne infrastrukture 46,25 kg 0,0058 9,50% 0,0064 0,27 0,29 53,97 kg 0,0036 9,50% 0,0039 0,19 0,21 0,72

3.1.2 Cena storitve 46,25 kg 0,1633 9,50% 0,1788 7,55 8,27 53,97 kg 0,1878 9,50% 0,2056 10,14 11,10 1,34

OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

4.1.2 Cena storitve 2,46 kg 0,1364 9,50% 0,1494 0,34 0,37 23,41 kg 0,1380 9,50% 0,1511 3,23 3,54 9,63

ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

5.1.2 Cena storitve 22,11 kg 0,1364 9,50% 0,1494 3,02 3,30 6,94 kg 0,0190 9,50% 0,0208 0,13 0,14 0,04

47,67 55,16

Osn: 41,33 3,93 Osn: 48,82 4,64

Osn: 6,34 0,00 Osn: 6,34 0,00

51,60 59,80 1,16

Neobdavčeno DDV 0,00% Neobdavčeno DDV 0,00%

Skupni za plačilo v € Skupni za plačilo v €

Veljavne cene storitev Predračunske cene storitev

Skupaj neto znesek v € Skupaj neto znesek v €

DDV 9,5% DDV 9,5%
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Priloge: 
-Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica, maj 2019 



 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine 
Cerknica (Uradni list RS št. 58/2010 in 2/2017 UPB-1 ) je Občinski svet Občine Cerknica na svoji 
______ redni seji, dne ____________ sprejel 
 
 

SKLEP 
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini 

Cerknica 
 
 

1. člen 
 
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi 
odpadki v občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe JP 
Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2019. 
 
 

2. člen 
 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Cerknica (brez DDV): 
 

STORITEV cena brez DDV 

zbiranje določenih vrst kom. odpadkov 0,1878 €/kg 

obdelava določenih vrst kom. odpadkov 0,1380 €/kg 

odlaganje določenih vrst kom. odpadkov 0,0190 €/kg 

ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki 0,1737 €/kg 

javna infrastruktura 0,0036 €/kg 

 
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,  uporablja pa 
se od 1. 7. 2019 naprej. 
 
 
 
 
Številka: 007-5/2019 
Datum:_____________ 
 
 

Župan občine Cerknica  
         Marko Rupar 
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1. UVOD 
 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZP Načrt, 57/08 – ZFO – 1A, s spremembami) v tretjem odstavku 149. 
člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne 
standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe in normative za opravljanje 
javnih služb. V zvezi s tem je izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, s spremembami, v 
nadaljevanju: Uredba), ki je osnova za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske 
javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Cerknica.  
 
Skladno z Uredbo elaborat pripravi izvajalec javne službe varstva okolja, ki je bil na območju 
občine Cerknica določen z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. 
(Ur. l. RS št. 104/11), ki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki opravlja skladno z Odlokom o 
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerknica (Ur.l. RS št. 23/2015, 49/2016). 
 
V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe varstva okolja ravnanje s 
komunalnimi odpadki na območju občine Cerknica. Cene so oblikovane skladno z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju: Uredba) in so ločeno oblikovane za 
naslednje storitve:  

• zbiranje komunalnih odpadkov,  

• zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,  

• obdelavo odpadkov ter  

• odlaganje komunalnih odpadov.  
Elaborat je namenjen oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Glavne vsebine elaborata so (določeno v 9. členu Uredbe): količine 
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem 
obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava 
poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki glede obsega potrebnih 
osnovnih sredstev za opravljanje storitev javne službe, planirane količine in stroški opravljenih 
storitev za prihodnje obračunsko obdobje, izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko 
obdobje. Obračunsko obdobje znaša dve koledarski leti. Uredba o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja predpisuje, da je 
zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te 
storitve. S tem Uredba potrjuje načelo »povzročitelj plača«. 
 
1.1 Obrazložitev osnovnih pojmov 
 
Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov 
o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu. 
Prihodnje obračunsko obdobje je prihodnje poslovno leto, za katerega se oceni količina 
opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. 
Predračunska lastna cena storitev je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih 
stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine 
ali cene javne infrastrukture.  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=121201&part=u&highlight=#!/Odlok-o-ravnanju-s-komunalnimi-odpadki-na-obmocju-Obcine-Cerknica
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Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska 
cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine 
opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.   
Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter 
iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine. 
 

2. OPIS DEJAVNOSTI RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 

Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki se izvaja v občinah Cerknica in Loška dolina in 
obsega storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih 
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer: 

• storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih 
frakcij in zbirnih centrih; 

• storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo in 
do odlagališča za nenevarne odpadke; 

• storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se 
spreminja lastnost odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov 
pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v 
odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali 
povečanja možnosti za njihovo predelavo); 

• storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v 
nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po 
obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke; 

• storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali 
odstranjevanja; 

• storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
odlagališču nenevarnih odpadkov. 

 

3. STROŠKI STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 
 
V okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno 
javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe (22. člen Uredbe): 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: 

• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen 

ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada, 

• ločeno zbrane odpadne embalaže, 

• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 

• mešanih komunalnih odpadkov. 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve za javne službe kot je prikazano spodaj. 

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

a) zbiranje komunalnih* odpadkov 
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b) zbiranje bioloških** odpadkov 

2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

c) obdelava komunalnih odpadkov 

3. Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov 

d) odlaganje komunalnih odpadkov 

 
*Zbiranje komunalnih odpadkov predstavlja: zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov, zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov (1. alineja 2. odstavka 22. člena Uredbe) 
**Zbiranje bioloških odpadkov predstavlja zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada (3. alineja 2. odstavka 22. člena Uredbe). 
Cena javne infrastrukture vključuje: 

- stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture, 

- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

- stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

- finančna jamstva, 

- odhodki financiranja. 

Predračunska cena opravljanja storitev javne službe vključuje le stroške, ki jih je mogoče 
povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje naslednje skupine: 

- neposredne stroške materiala in storitev, 

- neposredne stroške dela, 

- druge neposredne stroške, 

- splošne (posredne) proizvajalne stroške, 

- splošno nabavno – prodajne stroške, 

- splošne upravne stroške, 

- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

- neposredne stroške prodaje, 

- druge poslovne odhodke, 

- donos. 

 
 

4. KALKULACIJA CENE RAVNANJA Z ODPADKI 
 
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
 
 Predračunska količina 2018 [kg] Obračunska količina 2018[kg] 

Zbiranje komunalnih odpadkov 2.705.250 3.349.252 

Zbiranje bioloških odpadkov  250.750 285.855 

Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

907.200 983.236 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

388.800 421.387 
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4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje 

 
 Predračunski stroški 2018 Obračunski stroški 2018 

Zbiranje komunalnih odpadkov 442.850,00€ 499.802,70 € 

Zbiranje bioloških odpadkov  39.950,00 € 49.372,15 € 

Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

125.000,00 € 151.065,14 € 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

53.000,00 € 47.319,54 € 

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

 
Predračunska lastna cena storitev je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi 
standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih 
stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine 
ali cene javne infrastrukture.  
 
Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska 
cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabljajo dejanske količine 
opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.   
 
 
Odmik obračunske cene od potrjene cene je posledica spremenjenih prodajnih količin.  
 

a.) Zbiranje komunalnih odpadkov 

  zbiranje zbiranje zbiranje 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 207.116,29 205.400,00 226.296,48 

a) Neposredni stroški materiala 50.718,68 48.400,00 46.515,31 

  stroški materiala  26.915,31 25.000,00 18.040,76 

  stroški električne energije 396,23 400,00 612,01 

  stroški pogonskega goriva 23.407,13 23.000,00 27.862,53 

b) Neposredni stroški storitev 156.397,61 157.000,00 179.781,17 

  stroški storitev  156.397,61 157.000,00 179.781,17 

2. Neposredni stroški dela 121.781,26 121.000,00 133.648,23 

3. Drugi neposredni stroški 45.988,63 40.000,00 46.831,49 

a) amortizacija OS izvajalca 45.988,63 40.000,00 46.831,49 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 4.786,00 4.800,00 4.949,10 

b) splošno nabavo prodajni stroški 4.786,00 4.800,00 4.949,10 

6. Splošni upravni stroški 42.474,18 42.500,00 54.474,42 

7. Obresti financiranja 941,89 950,00 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 5.230,00 5.200,00 6.008,44 

9. Drugi poslovni odhodki 1.257,55 1.500,00 0,00 

10. Donos 21.315,10 21.500,00 27.594,55 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 430.890,92 442.850,00 499.802,70 

 količina 2.627.279 2.705.250 3.349.252 

 lastna cena [€/kg] 0,1640 0,1637 0,1492 

 



6/12 
 

b.) Zbiranje bioloških odpadkov 

  BIO BIO BIO 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 28.870,21 28.850,00 31.546,91 

a) Neposredni stroški materiala 5.115,25 4.850,00 5.168,37 

  stroški materiala  2.990,59 2.800,00 2.004,53 

  stroški električne energije 44,03 50,00 68,00 

  stroški pogonskega goriva 2.080,63 2.000,00 3.095,84 

b) Neposredni stroški storitev 23.754,96 24.000,00 26.378,54 

  stroški storitev  23.754,96 24.000,00 26.378,54 

2. Neposredni stroški dela 6.326,19 6.500,00 3.319,09 

3. Drugi neposredni stroški 41,05 400,00 5.203,50 

a) amortizacija OS izvajalca 41,05 400,00 5.203,50 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 346,00 400,00 494,91 

b) splošno nabavo prodajni stroški 346,00 400,00 494,91 

6. Splošni upravni stroški 2.135,20 2.150,00 5.447,44 

7. Obresti financiranja 0,00 50,00   

8.  Neposredni stroški prodaje 0,00 300,00 600,84 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 100,00   

10. Donos 1.184,17 1.200,00 2.759,45 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 38.902,82 39.950,00 49.372,15 

 količina 249.050 250.750 285.855 

 lastna cena [€/kg] 0,1562 0,1593 0,1727 

 
c.) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 

     

  obdelava  obdelava  obdelava  

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 135.440,20 125.000,00 151.065,14 

a) Neposredni stroški materiala 0,00 0,00 0,00 

  stroški materiala  0,00 0,00 0,00 

  stroški električne energije 0,00 0,00 0,00 

  stroški pogonskega goriva 0,00 0,00 0,00 

b) Neposredni stroški storitev 135.440,20 125.000,00 151.065,14 

  stroški storitev  135.440,20 125.000,00 151.065,14 

2. Neposredni stroški dela 0,00 0,00 0,00 

3. Drugi neposredni stroški 0,00 0,00 0,00 

a) amortizacija OS izvajalca 0,00 0,00 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0,00 0,00 0,00 

b) splošno nabavo prodajni stroški 0,00 0,00 0,00 

6. Splošni upravni stroški 0,00 0,00 0,00 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 0,00 0,00 0,00 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00 0,00 

10. Donos 0,00 0,00 0,00 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 135.440,20 125.000,00 151.065,14 

 količina 912.635 907.200 983.236 

 lastna cena [€/kg] 0,1484 0,1378 0,1536 

 



7/12 
 

d.) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

  odlaganje odlaganje odlaganje 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

obračunski 
stroški 2017 

predračunski 
stroški 2018 

obračunski 
stroški 2018 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 58.045,80 53.000,00 47.319,54 

a) Neposredni stroški materiala 0,00 0,00 0,00 

  stroški materiala  0,00 0,00 0,00 

  stroški električne energije 0,00 0,00 0,00 

  stroški pogonskega goriva 0,00 0,00 0,00 

b) Neposredni stroški storitev 58.045,80 53.000,00 47.319,54 

  stroški storitev  58.045,80 53.000,00 47.319,54 

2. Neposredni stroški dela 0,00 0,00 0,00 

3. Drugi neposredni stroški 0,00 0,00 0,00 

a) amortizacija OS izvajalca 0,00 0,00 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 0,00 0,00 0,00 

b) splošno nabavo prodajni stroški 0,00 0,00 0,00 

6. Splošni upravni stroški 0,00 0,00 0,00 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 0,00 0,00 0,00 

9. Drugi poslovni odhodki 855,17 0,00 0,00 

10. Donos 0,00 0,00 0,00 

11. Prihodki, ki zmanjšujejo stroške 0,00 0,00 0,00 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 58.900,97 53.000,00 47.319,54 

 količina 391.129 388.800 421.387 

 lastna cena [€/kg] 0,1506 0,1363 0,1123 

 
 
4.4 Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 pripravilo seznam primerljivih območij, ki pa 
temelji zgolj na velikosti občine in gostoti poselitve, ne upošteva pa geografskih in drugih 
značilnosti. Našteto pa tudi pomeni, da na podlagi kriterijev upoštevanih s strani ministrstva 
(velikost občine in gostota poselitve) primerjava cen ni smiselna in realna. Kljub temu pa, da 
formalno zadostimo zahtevani obliki elaborata, v tem poglavju prikazujemo primerjavo 
obračunske cene za občino Cerknica s povprečno ceno »primerljivega območja«, objavljenega s 
strani Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Obračunska lastna cena storitev javne službe: 

Obračunska cena za izvajanje storitev Obračunska cena za izvajanje storitev

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE

(leto 2014)* (leto 2018)

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

- zbiranje ločenih frakcij določenih 

komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov 0,1084 EUR/kg 0,1727 EUR/kg

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,0517 EUR/kg 0,1536EUR/kg

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov
0,0636 EUR/kg 0,1123 EUR/kg

Storitev

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

0,1252EUR/kg 0,1492 EUR/kg

 
* Zadnji znan podatek za primerljiva območja je podatek za leto 2014. Za kasnejša leta pristojno ministrstvo ni 
podalo informacij o primerljivih območjih. 
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4.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 
 
Izvajanje storitev: 

Potrjena cena za izvajanje storitev Potrjena cena za izvajanje storitev

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE

(leto 2014)* (leto od 1.9.2015)

- zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

- zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže

- zbiranje ločenih frakcij določenih 

komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

zbiranje bioloških odpadkov 0,1452 EUR/kg 0,1614 EUR/kg

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,0618 EUR/kg 0,1364 EUR/kg

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov
0,0725 EUR/kg 0,1364 EUR/kg

Storitev

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 

0,1265 EUR/kg 0,1633 EUR/kg

 
 
4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje 
cena, s primerljivimi območji 
 
Javna infrastruktura: 

Potrjena cena za izvajanje storitev Potrjena cena za izvajanje storitev

PRIMERLJIVA OBMOČJA PODJETJE

(leto 2014)* (leto od 1.9.2015)

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 0,0075 EUR/kg 0,0058 EUR/kg

zbiranje bioloških odpadkov 0,1452 EUR/kg -

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,0618 EUR/kg -

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov
0,0725 EUR/kg -

Storitev

 
 
 
4.7 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 in povprečna mesečna plača na zaposlenca  

 

Kazalniki  povprečje panoge E38.11 podjetje 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,60 0,76 

gospodarnost poslovanja 1,02 0,99 

povprečna mesečna plača [€] 1.567,31 1.496,95 

* podatki za leto 2017 

 
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti se izračuna kot razmerje med vsoto likvidnih 
sredstev in kratkoročnih terjatev ter kratkoročnimi obveznostmi. Vrednosti večje kot 1 
pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi sredstvi in 
pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.  
 

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = 
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve 

kratkoročne obveznosti 

 
Gospodarnost poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V 
primeru, so prihodki večji od odhodkov, je vrednost kazalnika večji od 1, v primeru, da so 
odhodki večji od prihodkov pa ima kazalnik vrednost manjšo od 1. 
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Gospodarnost poslovanja = 
poslovni prihodki 

poslovni odhodki 

 
Povprečna mesečna plača na zaposlenca je izračunana na ravni celotnega javnega podjetja in ne 
samo za dejavnost ravnanje z odpadki.  
 
4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 
 Predračunska količina 

2019 [kg] 

Zbiranje komunalnih odpadkov 3.149.100 

Zbiranje bioloških odpadkov  285.900 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 1.350.000 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

405.000 

 
4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

 
 Predračunski stroški 

2019 [€] 

Zbiranje komunalnih odpadkov 591.300€ 

Zbiranje bioloških odpadkov  49.670,00 € 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 186.300,00 € 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

7.695,00 € 

 
4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 
 
 Preteklo obračunsko 

obdobje (2018) 
Prihodnje obračunsko 

obdobje (2019) 

Zbiranje komunalnih odpadkov 568.811,33 € 568.000,00 € 

Zbiranje bioloških odpadkov  / / 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov / / 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

/ / 

 
4.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Sodila za razdelitev splošnih stroškov so bila za preteklo obdobje določena na podlagi deleža 
proizvajalnih stroškov v celotnih stroških vseh dejavnostih.  
 
4.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje 

 
Izvajalec javne službe v preteklem obračunskem obdobju ni opravljal storitve, ki zmanjšujejo 
stroške izvajanja javne službe. 
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4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko obdobje znaša 
5% od nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki.  

 
4.14 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje 

 
Na področju izvajanje storitev javne službe ravnanje z odpadki je zaposlenih 15 ljudi: vodja 
komunalnega sektorja delno, vodja enote ravnanje z odpadki, trije vozniki tovornih vozil ter 
deset komunalnih delavcev, od tega trije agencijsko.  
V prihodnem obračunskem obdobju niso predvidene kadrovske spremembe na področju 
izvajanja javne službe. 
 

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

 Višina najemnine za javno 
infrastrukturo (2019) 

Zbiranje komunalnih odpadkov 11.187,00 € 

Zbiranje bioloških odpadkov  / 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov / 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

/ 

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

 
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je izkoriščena 
100%. 
 
4.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in 
izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko 
obdobje 
 
Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in 
načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje 
omrežnine ali cene javne infrastrukture. Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške 
opravljanja storitev posamezne javne službe. Izračuna se tako, da se stroški opravljanja storitev 
posamezne javne službe delijo s količino opravljenih storitev. Cena javne infrastrukture je del 
cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
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Predračunske cene izvajanja storitev: 
 

  BIO zbiranje obdelava  odlaganje 

Zap. 
št. Skupine stroškov 

predračunski 
stroški 2019 

predračunski 
stroški 2019 

predračunski 
stroški 2019 

predračunski 
stroški 2019 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 31.770,00 276.300,00 186.300,00 7.695,00 

a) Neposredni stroški materiala 4.770,00 47.700,00 0,00 0,00 

  stroški materiala  1.900,00 19.000,00 0,00 0,00 

  stroški električne energije 70,00 700,00 0,00 0,00 

  stroški pogonskega goriva 2.800,00 28.000,00 0,00 0,00 

b) Neposredni stroški storitev 27.000,00 228.600,00 186.300,00 7.695,00 

  stroški storitev  27.000,00 228.600,00 186.300,00 7.695,00 

2. Neposredni stroški dela 3.400,00 133.000,00 0,00 0,00 

3. Drugi neposredni stroški 5.200,00 46.000,00 0,00 0,00 

a) amortizacija OS izvajalca 5.200,00 46.000,00 0,00 0,00 

4. Splošni posredni proizvajalni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Splošni nabavno prodajni stroški 500,00 49.000,00 0,00 0,00 

b) splošno nabavo prodajni stroški 500,00 49.000,00 0,00 0,00 

6. Splošni upravni stroški 5.400,00 53.000,00 0,00 0,00 

7. Obresti financiranja 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.  Neposredni stroški prodaje 600,00 6.000,00 0,00 0,00 

9. Drugi poslovni odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 

10. Donos 2.800,00 28.000,00 0,00 0,00 

 Skupaj stroški izvajanja storitve 49.670,00 591.300,00 186.300,00 7.695,00 

 količina 285.900 3.149.100 1.350.000 405.000 

 lastna cena [€/kg] 0,1737 0,1878 0,1380 0,0190 

 
 
 
Izračun javne infrastrukture: 11.187,00 € / 3.149.100 kg = 0,0036 €/kg. 
 
Skladno z Uredbo se potrjuje cena v enoti €/kg. Cena iz prve, tretje in četrte alineje drugega 
odstavka 22. člena Uredbe, izražena v kg, se zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na 
prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza, in sicer tako, da se 
masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz 1. točke ter 2. in 3. 
Točke prvega odstavka 22. člena razdeli na uporabnike glede na prostornino zabojnika za 
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza.   
 

 

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

 
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih 
računovodskih standardov, ter pri viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so pri 
izvajanju storitev dejansko nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov oziroma jim 
njihovega vira nastanka ni mogoče določiti se na stroškovna mesta razporejajo z uporabo 
ključev (koeficientov).  
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4.19 Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki 
 

a.) Cena ravnanja s komunalnimi odpadki 
 
Storitev Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

I [€/kg] brez DDV z 9,5 DDV brez DDV z 9,5 DDV 

Zbiranje komunalnih odpadkov 0,1633 0,1788 0,1878 0,2056 1,1498 

Zbiranje bioloških odpadkov  0,1614 0,1767 0,1737 0,1902 1,0764 

Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

0,1364 0,1494 0,1380 0,1511 1,0117 

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

0,1364 0,1494 0,0190 0,0208 0,1393 

 
b.) Cena javne infrastrukture 

 
Storitev Trenutno veljavna cena Predračunska cena 

I [€/kg] brez DDV z 9,5 DDV brez DDV z 9,5 DDV 

Javna infrastruktura zbiranje 0,0058 0,0064 0,0036 0,0039 0,6125 

 
 
 

5. ZAKLJUČEK 
 
Trenutno veljavne cene ravnanja s komunalnimi odpadki so bile potrjene na osnovi 
pripravljenega elaborata na 7. redni seji občinskega sveta Občine Cerknica, dne 02.07.2015 in se 
uporabljajo od 01.09.2015 dalje. Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene 
izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2019. 
 
Predračunske cene za leto 2019: 
 

a.) Cena storitve ravnanja s komunalnimi odpadki 
 
Storitev Predračunska cena 

[€/kg] brez DDV z 9,5 DDV 

Zbiranje komunalnih odpadkov 0,1878 0,2056 

Zbiranje bioloških odpadkov  0,1737 0,1902 

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 0,1380 0,1511 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 0,0190 0,0208 

 
b.) Cena javne infrastrukture 

Storitev Predračunska cena 

[€/kg] brez DDV z 9,5 DDV 

Javna infrastruktura zbiranje 0,0036 0,0039 

 


