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1

UVOD

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
občine Litija je izdelan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012; 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.
V 5. členu uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine
predlaga izvajalec (enkrat letno) z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne
službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Občina določi potrjeno ceno
posamezne javne službe in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih
straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno
subvencijo. V 2. odstavku 3. člena je namreč določeno, če se ob potrditvi cene pristojni
občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine za
javno infrastrukturo, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
Izvajalec mora enkrat letno pripraviti elaborat skladno z 9. členom uredbe, v katerem ugotovi
razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno preteklega obdobja glede na dejansko količino
opravljenih storitev v preteklem obdobju ter razliko upoštevati pri izračunu predračunske cene
za naslednje obdobje.
V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na
območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji, enotno za celotno območje
skladno z metodologijo, ki jo predpisuje uredba. Pri tem je potrebno opozoriti, da je glavno
načelo uredbe »povzročitelj plača«, kar pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene
uporabnikom storitev. Cena omrežnine se oblikuje za vsako občino posebej.
S tem elaboratom je oblikovana predračunska cena za leto 2021.
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2

NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne službe
oskrbe s pitno vodo za leto 2021, kot preteklo obračunsko obdobje se upošteva leto 2019.
Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju se upošteva pri izračunu predračunske
cene za naslednje obdobje, to je leto 2021. V kolikor ugotovljena razlika med potrjeno ceno in
obračunsko ceno leta 2019 presega deset odstotkov od potrjene cene, je potrebno elaborat
poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.
V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: 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 v zvezi z osnovnimi sredstvi
oziroma javno infrastrukturo, potrebno za izvajanje storitev javne službe, načrtovanje količine
opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun
predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju in
drugo.
Izdelava elaborata, ki ga mora izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu
ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko
zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih
gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev
nove uredbe.
2.1

Izhodišča za oblikovanje cen

Uredba 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«, ki
je bilo uveljavljeno že v letu 2008 in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene
uporabnikom storitev.
Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne
javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo.
Izhodišča za oblikovanje cen izhajajo iz vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se
uporablja za opravljanje javnih služb, ter do 5% donosa na vložena poslovno potrebna
osnovna sredstva za izvajaje storitev javne službe. Pri tem se upoštevajo načrtovane količine
opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca javne službe za prihodnje
obdobje. Navedena izhodišča za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata.
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2.2

Obrazložitev osnovnih pojmov

Preteklo obračunsko obdobje je preteklo zaključeno poslovno leto, to je leto 2019, ki je
osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v
posameznem letu za nazaj.
Prihodnje obračunsko obdobje je naslednje poslovno leto, to je leto 2021, za katerega se
ocenijo količina opravljenih storitev ter načrtovani stroški in prihodki.
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 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 uporabijo dejanske
količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.
2.3

Sestava cene

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in
vodarine.
Na podlagi 16. člena uredbe omrežnina za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo
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, povzročeno škodo,
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
 stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
 plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge
stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne
službe oskrbe s pitno vodo (pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih
pogodb) in
 stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
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Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov,
določenih s premerom vodomera. Faktorji omrežnine glede na premer vodomera so določeni
v 17. členu uredbe.
Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in vključuje naslednje
skupine stroškov:
 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 v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
 druge poslovne odhodke in
 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5% od
vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne
javne službe.
Vodarina se obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.
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3.1

OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO
VODO
Podatki o izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo je izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo na
območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji.
Podatki o izvajalcu:
Naziv:
Naslov:
Davčna številka:
Matična številka:
Direktor:
Številka TRR:

3.2

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija
84245956
5112141
Roman Ciglar, dipl. ing. str.
SI56 6100 0001 0356 552 pri DH d.d.
SI56 0202 3002 0080 754 pri NLB d.d.

Opis javne službe oskrbe s pitno vodo

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. ima v upravljanju dvaindvajset
sistemov oskrbe s pitno vodo.
Skupni vodovod Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji:
1. Javni vodovod Litija – Šmartno (levi breg Litija, desni breg Litija, Tenetiše, Breg pri
Litiji, Šmartno pri Litiji, Črni Potok-del, Mala Kostrevnica-del),
Občina Litija:
2. Javni vodovod Kresnice (Kresnice),
3. Javni vodovod Kresniški Vrh (Kresniški Vrh),
4. Javni vodovod Golišče (Golišče, Veliki Vrh),
5. Javni vodovod Konjšica (Konjšica, Ravne),
6. Javni vodovod Mala Goba, (Mala Goba, Velika Goba in Preženjske Njive),
7. Javni vodovod Vače (Vače, Klenik, Potok pri Vačah),
8. Javni vodovod Čateška gora-Gabrska gora (Čateška gora, Gabrska gora, Okrog, Kržišče),
9. Javni vodovod Slivna-Mala sela (Slivna, Mala sela),
10. Javni vodovod Ribče-Hotič (Zapodje, Jesenje, Vernek, Ribče, Spodnji Hotič, Zgornji
Hotič, Bitiče),
11. Javni vodovod Gabrovka (Gabrovka, Javorje pri Gabrovki, Hohovica, Moravče pri Gabrovki, Klanec pri Gabrovki, Moravška Gora – del, Tlaka, Brezje pri Kumpolju – del,
Tihaboj),
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12. Javni vodovod Vodice pri Gabrovki (Vodice pri Gabrovki, Moravška Gora – del),
13. Vodovod Pečice-Brglez (Pečice, Brglez, Mahence),
Občina Šmartno pri Litiji:
14. Javni vodovod Vintarjevec-Dom Tisje (Vintarjevec-del, Črni potok-del),
15. Javni vodovod Primskovo (Gradišče, Sevno, Poljane, Zagrič-del, Dolnji Vrh in Gornji
Vrh, Kamni Vrh-del),
16. Vodovod Grilovec (Podroje, Črni Potok-del),
17. Javni vodovod Kostrevnica-Obla Gorica (Velika Kostrevnica, Mala Kostrevnica-del,
Jelša, Liberga, Preska nad Kostrevnico, Ježni Vrh, Obla Gorica, Dvor-del, Mišji Dol,
Mihelca-del, Stara Gora pri Velikem Gabru),
18. Javni vodovod Gradiške Laze-Spodnja Jablanica (Gradiške Laze, Spodnja Jablanica),
19. Javni vodovod Račica-Velika Štanga (Račica, Velika Štanga),
20. Javni vodovod Leskovica-Vrata (Leskovica pri Šmartnem, Vrata, Dvor-del, Bogenšperk),
21. Vodovod Ravni Osredek-Planina (Ravni Osredek-del).
22. Javni vodovod Vintarjevec-vas (Vintarjevec-del).
V okviru izvajanja obvezne GJS oskrbe s pitno vodo je najpomembnejši cilj zagotavljanje
zadostne količine zdrave pitne vode vsem uporabnikom na območju občine Litija in občine
Šmartno pri Litiji. Za vsak vodovodni sistem imamo izdelan načrt notranjega nadzora
HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko
predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter
vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih-kritičnih kontrolnih točkah v oskrbi s pitno
vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.
Vodovodni sistemi so zaradi redke poseljenosti zelo razvejani, razen vodovodnega sistema
Litija-Šmartno. Količina zajete vode iz vodnih virov je cca. 873.000 m3/leto. Količina prodane vode za vse vodovodne sisteme v upravljanju je cca. 689.000 m3/leto.
Redno je potrebno spremljati dogajanje na terenu, urejati okolico vodovodnih objektov,
izvajati čiščenje in dezinfekcijo vodnih komor vodohranov po predvidenem planu ali ob
izredni kontaminaciji vode. KSP Litija d.o.o. ima centralni nadzorni sistem regulacije in
krmiljenja vodovodnih sistemov. Sistem omogoča vpogled v posamezni vodovodni sistem,
merjenje nivoja vode v vodohranih, regulacijo črpališč, regulacijo dotoka vode v vodohran,
pregled porabe vode, alarmiranje ob napakah sistema, itd. V sistem imamo vključenih
dvanajst vodovodov (Primskovo, Konjšica, Vače, Kresnice, Litija-Šmartno, Golišče, Čateška
Gora-Gabrska Gora, Ribče-Jesenje, Kostrevnica, Mala Goba, Slivna-Mala Sela, Gabrovka).
Sistem omogoča hitro zaznavanje vodnih izgub, kar omogoča večjo varnost in zanesljivost
vodovodnih sistemov ter zmanjšuje stroške obratovanja vodovodnih sistemov.
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Slika: Centralni nadzorni sistem KSP Litija-vodovod Gabrovka

V upravljanju imamo skupaj 80 objektov, od tega 46 vodohranov, 8 črpališč, 19 zajetij in 7
globinskih vrtin.
Slika: Prikaz vodovodnih omrežij v občini Litija v upravljanju KSP Litija d.o.o.
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Slika: Prikaz vodovodnih omrežij v občini Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP Litija d.o.o.

Izvajalec javne službe mora na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12),
izvajati naslednje določene vrste nalog v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo:
 izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega vodovoda spremljati in evidentirati v
vodni bilanci,
 izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub,
 upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda, v
skladu s programom ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub,
 z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub, določeno v skladu z metodologijo,
 oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, standardi in
normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo,
 obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o njihovih obveznostih in
izvajanju javne službe,
 redno vzdrževanje javnega vodovoda,
 redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje
požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
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redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod:
- preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih
vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
- zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje,
- interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje
pitne vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno,
vodenje evidenc:
- javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih javnih vodovodov,
- uporabnikih javne službe,
- priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih,
- zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo,
- vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke,
- vodni bilanci javnega vodovoda,
- vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe,
- stroških in cenah obveznih storitev javne službe),
poročanje v skladu z uredbo,
izdelava programa oskrbe s pitno vodo,
izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo
pitno vodo,
monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,
monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo,
monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo,
če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
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 v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb
z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda,
priključevanje novih uporabnikov javne službe.

Na podlagi pooblastil Občine Litija po Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občine Litija
(Uradni list RS, št. 49/2014) in Občine Šmartno pri Litiji po Odloku o oskrbi s pitno vodo v
občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 46/2014), izvajamo tudi naslednje naloge:
 sodelovanje z inšpekcijskimi službami,
 vodenje katastra komunalnih naprav,
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upravljavec vodovoda je pooblaščen za izdajo smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenje), projektne pogoje (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja projektnim rešitvam, ter da sodeluje kot strokovni sodelavec pri tehničnih
pregledih objekta,
izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehničnih izboljšav,
razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov,
priključevanje novih uporabnikov na vodovod, odklopi s prekinitvijo dobave vode,
sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo,
izvajanje popisov vodomerov, izdajanje računov in obračunov za porabljeno vodo, obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe in o njihovih obveznostih,
evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitve
javne službe,
redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb
z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju.

V letu 2020 smo poleg zgoraj naštetih nalog izvajali v okviru rednega vzdrževanja
odpravljanje napak na javnem omrežju in hišnih vodovodnih priključkov, menjave hidrantov
in drugih naprav, za zagotavljanje kakovostne oskrbe prebivalcev s pitno vodo in
zagotavljanje požarne vode. Izvajali smo servise električnih naprav in strojne opreme, redna
vzdrževalna dela na objektih in okolici objektov. Izvajali smo obnovo vodovodnih
priključkov. V letu 2020 smo prevzeli v upravljanje vodovod na območju naselja Pečice in
Brglez z zaselkom Mahence in upravljanje javnega vodovoda Tihaboj za oskrbo prebivalcev v
naselju Tihaboj. Obstoječi javni vodovod Tihaboj se je priključil na obstoječi javni vodovodni
sistem Gabrovka.

Predračunska cena za leto 2021
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4
4.1

OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE
Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s
pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja načrtovano količino opravljenih
storitev v letu 2019. Predračunska količina je bila podlaga za izračun predračunske cene za
leto 2019, ki je bila na podlagi potrjenega elaborata uveljavljena s 1.1.2019.
Obračunska količina opravljenih storitev je dejanska količina opravljenih storitev v letu 2019.
V spodnjih tabelah so prikazane predračunske in obračunske količine opravljenih storitev za
leto 2019:
a) Predračunska in obračunska količina vode v preteklem obračunskem obdobju
Oskrba s pitno vodo na
območjih
občina Litija
občina Šmartno pri Litiji
SKUPAJ:

3

Količina v m
Predračunska 2019
Obračunska 2019
510.000
510.612,62
186.000
181.112,58
696.000
691.725,20

Ods totek
zma njš a nja

-0,61%

b) Število vodomerov v preteklem obračunskem obdobju
Povprečno število obračunskih vodomerov glede na dimenzijo vodomera v letu 2019,
ki so osnova za izračun obračunske cene omrežnine za leto 2019:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
SKUPAJ

Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 ≤ DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN
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Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Število vodomerov
občina Litija
občina Šmartno
3956
1266
81
14
4
1
21
2
1
1
11
1
2
1
0
0
4.076
1.286
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4.2

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo za preteklo obračunsko obdobje

V nadaljevanju so prikazani predračunski in obračunski stroški dejavnosti oskrbe s pitno vodo
za leto 2019 ločeno za izvajanje storitve in omrežnino:
a) Stroški izvajanja storitve – vodarina:
Zap.
št.
1.
a)

Skupine stroškov
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN
STORITEV
Neposredni stroški materiala

Stroški v EUR
Predračunski Obračunski
172.600,00

237.755,14

115.100,00

124.124,56

47.000,00
7.000,00
42.600,00
13.500,00
5.000,00

43.265,96
10.838,56
46.243,81
14.220,20
9.556,03

67.500,00

109.054,06

27.000,00
15.500,00
15.000,00
10.000,00

38.438,02
25.960,66
16.937,67
27.717,71

c) Interni stroški - interni prihodki prihodki
2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA
3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
a) Amortizacija OS izvajalca
b) Drugi neposredni stroški
4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI
5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR.
a) Popravki vrednosti terjatev
b) Splošno nabavno prodajni stroški
6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI
7. OBRESTI FINANCIRANJA
8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE
9. STROŠKI VODNEGA POVRAČILA
10. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
11. DONOS
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE

-10.000,00
160.000,00
18.000,00
17.000,00
1.000,00

4.576,52
151.117,65
20.492,33
19.163,52
1.328,81

39.000,00
3.000,00
36.000,00
54.000,00

33.793,29
-1.889,05
35.682,34
53.523,52

15.000,00
52.000,00

12.255,68
54.396,33

12.400,00
523.000,00

0,00
563.333,94

12. Prihodki, ki znižujejo ceno storitve:
vračilo trošarin pogonskega goriva
odškodnine - zahtevki zavarovalnici
sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje
prevoz vode (sofinanciranje občine)
prihodki ostalih storitev
SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE:

-25.000,00

-40.440,65
-164,78
-17.299,65
-192,84
-10.734,56
-12.048,82
522.893,29

stroški materiala za vodovod
stroški materiala - klor, voda
stroški elektrike
stroški pogonskega goriva
drugi stroški materiala

b)

Neposredni stroški storitev
stroški vzdrževanja vodovdnih sistemov
stroški vzdrževanja in zavarovanja OS izvajalca
stroški analize vode
stroški drugih storitev
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b) Stroški javne infrastrukture – omrežnina
Zap.
št.
1
2
3
4

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE OMREŽNINA 2017
Stroški najemnin javne infrastrukture
Stroški javne infrastrukture - omrežnina
Stroški zavarovanja javne infrastrukture
Stroški vzdr. hiš. priključkov in vodomerov

SKUPAJ brez poračuna:
6.

314.795,31
2.900,00
4.285,00
212.100,00
534.080,31

306.971,30
3.626,64
4.117,27
226.254,60
540.969,81

534.080,31

540.969,81

Poračun za leto 2017 (primanjkljaj)

SKUPAJ:

4.3

Občina Litija

Občina Šmartno

Predračunska Obračunska Predračunska Obračunska
v EUR
v EUR
v EUR
v EUR

161.268,16 157.455,84
1.100,00
1.148,04
2.000,00
1.811,17
25.000,00
39.805,84
189.368,16 200.220,89
27.577,55
27.577,55
216.945,71 227.798,44

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Storitev
Vodarina (brez poračuna)
Omrežnina Litija
Omrežnina Šmartno pri Litiji

Enota
mere
3

EUR/m

EUR/mes ec
EUR/mes ec

Predračunska Obračunska Razlika v Razlika v
cena v EUR
cena v EUR
EUR
%
0,7155
8,2374
12,2901

0,7559
8,4516
12,4236

0,0404
0,2142
0,1335

5,65%
2,60%
1,09%

Cena omrežnine za obe občini je prikazana za najmanjšo dimenzijo vodomera, to je vodomer
DN ≤ 20, ki ima faktor omrežnine 1.
Obračunska cena omrežnine za občino Litija je v primerjavi s predračunsko ceno višja za
2,60%. Razlog je več izvedenih del na vzdrževanju vodovodnih hišnih priključkov glede na
načrtovane, kar je razvidno iz preglednice Stroški javne infrastrukture – omrežnina. Negativni
poslovni izid v višini 13.562,60 EUR se bo upošteval pri izračunu predračunske cene
omrežnine Litija za leto 2021.
Obračunska cena omrežnine za občino Šmartno pri Litiji je v primerjavi s predračunsko ceno
višja za 1,09%. Razlog je več izvedenih del na vzdrževanju vodovodnih hišnih priključkov
glede na načrtovane, kar je razvidno iz preglednice Stroški javne infrastrukture – omrežnina.
Negativni poslovni izid v višini 2.650,09 EUR (ob upoštevanju, da je bil pokrit primanjkljaj iz
leta 2017 v znesku 27.577,55 EUR) se bo upošteval pri izračunu predračunske cene
omrežnine Šmartno za leto 2021.
Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je cena, ki se izračuna v skladu s
slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo, na podlagi načrtovane količine
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v preteklem obračunskem
obdobju, in ne vključuje omrežnine oziroma cene javne infrastrukture.
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Obračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je cena, ki se izračuna enako kot
predračunska cena, na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev in dejanskih stroškov, ki
so nastali pri opravljanju storitev.
Obračunska cena storitve javne službe oskrba s pitno vodo je v primerjavi s predračunsko
ceno višja za 5,65 %. Odmiki obračunske cene od potrjene predračunske cene so manjša
količina porabljene vode in višji stroški vzdrževanja vodovodnih sistemov glede na
načrtovane. Nastal je negativni poslovni izid v višini 16.445,26 EUR in se bo upošteval pri
izračunu predračunske cene vodarine za leto 2021.
V obračunski ceni ni upoštevan 5 % donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva. V
kolikor bi v obračunski ceni upoštevali 5 % donos, bi bila obračunska cena 0,7785 EUR/m3.

4.4

Primerjava obračunskih cen javne službe oskrbe s pitno vodo z obračunskimi
cenami storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, uredba ne zahteva primerjavo obračunskih cen javne službe oskrbe s
pitno vodo z obračunskimi cenami storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na primerljivih
območij, ker primerljiva območja za leto 2019 še niso znana. Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje je sicer na svojih spletnih straneh objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene,
zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 2014, na katere se je odzvala Zbornica komunalnega
gospodarstva in na novinarski konferenci predstavila svoja stališča glede metodološke in
podatkovne neustreznosti primerjalne analize. Pri pripravi primerljivih območij in povprečnih
cen je ministrstvo uporabilo neustrezno metodologijo ter med sabo primerjalo podatke, ki
nimajo enake osnove.
4.5

Primerjava potrjenih cen javne službe oskrbe s pitno vodo s potrjenimi cenami
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na primerljivih območjih

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, uredba ne zahteva primerjavo potrjenih cen javne službe oskrbe s pitno
vodo s potrjenimi cenami storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na primerljivih območij,
ker primerljiva območja za leto 2019 še niso znana. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je
sicer na svojih spletnih straneh objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene,
zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 2014, na katere se je odzvala Zbornica komunalnega
gospodarstva in na novinarski konferenci predstavila svoja stališča glede metodološke in
podatkovne neustreznosti primerjalne analize. Pri pripravi primerljivih območij in povprečnih
cen je ministrstvo uporabilo neustrezno metodologijo ter med sabo primerjalo podatke, ki
nimajo enake osnove.
Predračunska cena za leto 2021
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4.6

Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo
s primerljivimi območji

V skladu s 27. členom uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, uredba ne zahteva primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne
službe oskrbe s primerljivimi območji, ker primerljiva območja za leto 2019 še niso znana.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sicer na svojih spletnih straneh objavilo primerljiva
območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2012, leto 2013 in leto 2014, na katere se je
odzvala Zbornica komunalnega gospodarstva in na novinarski konferenci predstavila svoja
stališča glede metodološke in podatkovne neustreznosti primerjalne analize. Pri pripravi
primerljivih območij in povprečnih cen je ministrstvo uporabilo neustrezno metodologijo ter
med sabo primerjalo podatke, ki nimajo enake osnove.

4.7

Primerjava izvajalca s povprečjem panoge javne službe oskrbe s pitno vodo s
pomočjo kazalnikov pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost
poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca

S kazalnikom pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) merimo
pokritost kratkoročnih obveznosti z likvidnimi sredstvi in kratkoročnimi terjatvami. Vrednosti
večje od 1 pomenijo, da bo podjetje kratkoročne obveznosti lahko poravnalo z likvidnimi
sredstvi in pričakovanimi prilivi iz naslova kratkoročnih terjatev.
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti =

vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve
kratkoročne obveznosti

Kazalnik gospodarnosti poslovanja prikazuje 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 ima kazalnik vrednost manjšo od 1.
gospodarnost poslovanja =

poslovni prihodki
poslovni odhodki

Javno podjetje izvaja več dejavnosti, tako gospodarske javne službe kot tudi tržne dejavnosti.
Povprečna mesečna plača na zaposlenca je izračunana na ravni celotnega javnega podjetja in
ne samo za dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo.
povprečna mesečna plača na zaposlenca =
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Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe oskrba s pitno vodo E36:
Kazalniki
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti
gospodarnost poslovanja
povprečna mesečna plača

4.8

povprečje panoge javno podjetje
E36 2019
2019
1,27
1,08
1,02
1,01
1.783 €
1.697 €

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno vodo

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini
opravljenih storitev v prihodnjem obračunskem obdobju.

a) Predračunska količina vode v prihodnjem obračunskem obdobju
3

Količina v m
Oskrba s pitno vodo na območjih
Predračunska 2021
občina Litija in občina Šmartno pri Litiji
710.000
SKUPAJ:
710.000

b) Število obračunskih vodomerov v prihodnjem obračunskem obdobju
Število obračunskih vodomerov, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe
oskrbe s pitno vodo v prihodnjem obračunskem obdobju (stanje na dan 31.10.2020)
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
SKUPAJ

Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 ≤ DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN
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Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Število obračunskih vodomerov
občina Litija
občina Šmartno
4.039
1.282
75
12
4
1
21
2
1
1
11
1
2
1
0
0
4.153
1.300
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4.9

Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za
prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev
v tekočem obračunskem obdobju.
a) Predračunski stroški izvajanja storitve – vodarina:
Zap.
št.
1.
a)

Skupine stroškov
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN
STORITEV
Neposredni stroški materiala
stroški materiala za vodovod
stroški materiala - klor, voda
stroški elektrike
stroški pogonskega goriva
drugi stroški materiala

b)

Neposredni stroški storitev
stroški vzdrževanja vodovdnih sistemov
stroški vzdrževanja in zavarovanja OS izvajalca
stroški analize vode
stroški drugih storitev (podj. pog., obv., prevozi, DI, …)

v EUR
201.500,00
124.500,00
40.000,00
9.000,00
55.000,00
13.500,00
7.000,00

87.000,00
30.000,00
22.000,00
15.000,00
20.000,00

c)

Interni prihodki

-10.000,00

2.

NEPOSREDNI STROŠKI DELA

3.
a)
b)

DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI
Amortizacija OS izvajalca
Drugi neposredni stroški

4.

SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5.
a)
b)

SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR.
Popravki vrednosti terjatev
Splošno nabavno prodajni stroški

32.000,00
1.000,00
31.000,00

6.

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI

46.000,00

7.

OBRESTI FINANCIRANJA

8.

NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE

12.000,00

9.

STROŠKI VODNEGA POVRAČILA

53.500,00

183.000,00
17.500,00
16.000,00
1.500,00

10. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
11. DONOS
SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE
12. Prihodki, ki zmanjšujejo ceno
OSNOVA ZA IZRAČUN CENE STORITVE

14.100,00
559.600,00
-30.000,00
529.600,00

Predračunski stroški izvajanja storitve so načrtovani na podlagi preteklega in tekočega
obračunskega obdobja ter predvidenih rednih vzdrževalnih del v letu 2021.
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b) Predračunski stroški javne infrastrukture – omrežnina
Zap.
št.
1
2
3
4
5

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE OMREŽNINA
Stroški najemnin javne infrastrukture
Stroški javne infrastrukture - omrežnina
Stroški zavarovanja javne infrastrukture
Stroški vzdrž. hiš. priključkov in vodomerov
SKUPAJ brez poračuna:
Poračun za leto 2019
SKUPAJ s poračunom:

Občina Litija Občina Šmartno
v EUR
v EUR
322.845,50
155.364,41
3.700,00
1.200,00
5.000,00
1.800,00
190.000,00
65.840,00
521.545,50
224.204,41
13.562,60
2.650,09
535.108,10
226.854,50

4.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe
oskrba s pitno vodo 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
270.686,07 €

Prihodnje obračunsko obdobje
283.625,25 €

Načrtujemo, da bo obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v prihodnjem obračunskem
obdobju nekoliko višji v primerjavi z obsegom poslovno potrebnih osnovnih sredstev v
preteklem obračunskem obdobju, zaradi nabave novih osnovnih sredstev v letu 2020.

4.11 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Javno podjetje poleg dejavnosti gospodarskih javnih služb opravlja tudi druge dejavnosti –
tržne dejavnosti. Pri tem za vse vrste dejavnosti ločeno spremlja stroške in prihodke ter jih
evidentira na posameznih stroškovnih mestih. Sistem razporejanja stroškov in prihodkov ter
ugotavljanja poslovnih izidov po posameznih dejavnostih in po posameznih občinah temelji
na internem aktu »Sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do
virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah«, ki ga je dne 3.6.2020 na 42. seji
potrdil Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunalno
stanovanjskem podjetju Litija, d.o.o..
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
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služb in tržnih dejavnosti v celotnih (proizvajalnih) stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja
javno podjetje. Splošni stroški in prihodki predstavljajo 30 % stroškov nabave, 10 % stroškov
prodaje in 60 % stroškov uprave.
V preteklem obračunskem obdobju se je na dejavnost izvajanja storitve javne službe oskrbe s
pitno vodo razdelilo 18,90 % splošnih stroškov in prihodkov.
4.12 Prihodki iz opravljanja posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso
obvezne storitve javne službe.
Javno podjetje posebnih storitev v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo ne izvaja.

4.13 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos, ki ne sme presegati
pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje
posamezne javne službe.
Donos v preteklem obračunskem obdobju Donos v prihodnjem obračunskem obdobju
0,00 €
14.100,00 €

V preteklem obračunskem obdobju v obračunski ceni ni bil upoštevan donos, zaradi visokih
stroškov rednega vzdrževanja. V izračunu predračunske cene storitve je za leto 2021
upoštevan dovoljen donos v višini pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih
sredstev za neposredno opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo. V kolikor bodo stroški
rednega vzdrževanja višji od planiranih, se bo višina donosa na vložena poslovno potrebna
osnovna sredstva izvajalca znižala.
4.14 Število zaposlenih za izvajaje storitev javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo
in prihodnje obračunsko obdobje
Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za
opravljanje dela na posamezni javni službi in je izračunan iz podatkov o dejanskem številu ur
opravljenih na posamezni javni službi, o številu ur splošnih služb, ki v določenem razmerju
pokrivajo posamezne javne službe in povprečnega števila ur enega zaposlenega v celotnem
obdobju.
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Število zaposlenih za preteklo obračunsko obdobje je izračunano iz opravljenih ur storitev
izvajanja na gospodarski javni službi oskrba s pitno vodo, vključno z delovnimi urami, ki so
bile opravljene za vzdrževanje hišnih vodovodnih priključkov in za vzdrževanje vodomerov
(ki so v ceni omrežnine). Podlaga za načrtovanje števila zaposlenih v letu 2021 je enaka letu
2019.
Število zaposlenih na podlagi delovnih ur:
Preteklo obračunsko obdobje
10,73

Prihodnje obračunsko obdobje
11,00

4.15 Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji zaračunavata najemnino za vso javno
infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo in jo imata v
lasti ali finančnem najemu, v višini obračunane amortizacije v preteklem letu.
Višina najemnina za javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe oskrbe s
pitno vodo in delež najemnine, ki se prenese na uporabnike storitev javne službe:
Obračunsko
obdobje
Preteklo leto
Prihodnje leto

Občina Litija
Višina
Delež prenosa
najemnine na uporabnike
306.971,30
100,00%
322.845,50
100,00%

Občina Šmartno pri Litiji
Višina
Delež prenosa
najemnine na uporabnike
157.455,84
100,00%
155.364,41
100,00%

Najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za opravljanje javne službe oskrbe
s pitno vodo se v celoti zaračuna uporabnikom storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.

4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe oskrbe s pitno vodo
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 javne službe normalno uporablja
za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard
storitev javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov.
Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so
zmogljivosti infrastrukture javne službe dejansko uporabljene.
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V elaboratu je upoštevana 100 % stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture javne službe
oskrbe s pitno vodo.
4.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe oskrba s pitno vodo za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje
obračunsko obdobje
a) Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo VODARINA
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.
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skupine stroškov

Neposredni stroški materiala in storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni posredni proizvajalni stroški
Splošni nabavno-prodajni stroški
Splošni upravni stroški
Obresti financiranja
Neposredni stroški prodaje
Stroški vodnega povračila
Drugi poslovni odhodki
Donos
Prihodki, ki zmanjšujejo ceno
SKUPAJ:

Predračunska količina vode
Predračunska cena vodarine brez poračuna
Poračun poslovnega izida 2019 (izguba)
Osnova za izračun prodajne cene vodarine
Prodajna cena vodarine za leto 2021
Poračun cene za leto 2019

Predračunska cena za leto 2021

v EUR

Struktura
v%

201.500,00
183.000,00
17.500,00

Strošek

38,05%
34,55%
3,30%
0,00%

32.000,00
46.000,00

6,04%
8,69%
0,00%

12.000,00
53.500,00

2,27%
10,10%
0,00%

14.100,00
-30.000,00
529.600,00
710.000
0,7459
16.445,26
546.045,26
0,7691
0,0232

2,66%
-5,66%
100,00%
m3
EUR/m 3
EUR
EUR
EUR/m 3
EUR/m 3
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3

EUR/m

0,2838
0,2577
0,0246
0,0000
0,0451
0,0648
0,0000
0,0169
0,0754
0,0000
0,0199
-0,0423
0,7459

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 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.
Zap.
št.
1
2
3
4
5

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE OMREŽNINA
Stroški najemnin javne infrastrukture
Stroški javne infrastrukture - omrežnina
Stroški zavarovanja javne infrastrukture
Stroški vzdrž. hiš. priključkov in vodomerov
Poračun za leto 2019
SKUPAJ:

Občina Litija Občina Šmartno
v EUR
v EUR
322.845,50
155.364,41
3.700,00
1.200,00
5.000,00
1.800,00
190.000,00
65.840,00
13.562,60
2.650,09
535.108,10
226.854,50

Občina Litija
Dimenzija
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN
SKUPAJ

Število
Letni znesek Letni znesek
Faktorji
Število
vodomerov omrežnine na
vseh
vodomerov x faktorji vodomer v EUR vodomerov
1
4.039
4039
99,11 400.315,17
3
75
225
297,34
22.300,30
10
4
40
991,12
3.964,50
15
21
315
1.486,69
31.220,42
30
1
30
2.973,37
2.973,37
50
11
550
4.955,62
54.511,85
100
2
200
9.911,24
19.822,49
200
0
0
19.822,49
0,00
4.153
5399
40.536,99 535.108,10

Mesečni znesek
omrežnine na
vodomer v EUR

8,2594
24,7782
82,5940
123,8910
247,7820
412,9700
825,9400
1.651,8800

Občina Šmartno pri Litiji
Število
Letni znesek
Letni znesek Mesečni znesek
Dimenzija
Faktorji
Število
vodomerov omrežnine na
vseh
omrežnine na
vodomera
vodomerov x faktorji vodomer v EUR vodomerov vodomer v EUR
DN ≤ 20
1
1.282
1282
147,50 189.094,58
12,2916
20 < DN < 40
3
12
36
442,50
5.309,99
36,8748
40 ≤ DN < 50
10
1
10
1.475,00
1.475,00
122,9160
50 ≤ DN < 65
15
2
30
2.212,50
4.424,99
184,3740
65 ≤ DN < 80
30
1
30
4.424,99
4.424,99
368,7480
80 ≤ DN < 100
50
1
50
7.374,98
7.374,98
614,5800
100 ≤ DN < 150
100
1
100
14.749,97
14.749,97
1.229,1600
150 ≤ DN
200
0
0
29.499,93
0,00
2.458,3200
SKUPAJ
1.300
1538
60.327,37 226.854,50
24
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4.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in druga
razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih
računovodskih standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost, kjer so
pri izvajanju storitev dejansko nastali.
Ugotavljanje poslovnih dogodkov po dejavnostih in občinah se izvaja s sistemom stroškovnih
mest, ki omogočajo ugotavljanje odhodkov in prihodkov v določenem časovnem obdobju po
dejavnostih in občinah. Z vzpostavljenim sistemom stroškovnih mest je zagotovljen največji
možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov po dejavnostih in občinah.
Stroškovna mesta so določena z nazivom in številkami. Del stroškovnih mest pripada
neposredno posameznim dejavnostim po občinah, del stroškovnih mest pa je splošnih
(režijskih) in s svojimi prihodki in odhodki posredno bremenijo posamezne dejavnosti po
občinah z uporabo ključev (sodil).
Prihodki se z vidika dejavnosti in občin ločijo na neposredne in posredne (splošne). Večina
prihodkov je neposrednih, kar pomeni, da je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti
in na katere občine se nanašajo. Taki prihodki se že na podlagi nalogov za fakturiranje
knjižijo neposredno na posamezno dejavnost in na posamezno občino. Pri poslovanju javnega
podjetja nastaja tudi nekaj posrednih ali splošnih prihodkov (zlasti prihodki od financiranja in
izredni prihodki). Ti se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, s tega
stroškovnega mesta pa se nato razdelijo na posamezne dejavnosti in občine.
Za večino stroškov in odhodkov (v nadaljevanju: »stroškov«) velja, da jih je mogoče
neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje
materiala iz skladišča, obračuna plač glede na opravljene ure dela na posameznih stroškovnih
mestih, ipd.) knjižiti na tisto dejavnost in tisto občino, na katero se nanašajo. Vsi taki stroški
se razporejajo na posamezna stroškovna mesta že ob knjiženju na konte razreda 4 in 7 in
imajo torej značaj neposrednih stroškov. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive
dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče
ob knjiženju razporediti na posamezne dejavnosti in občine imajo značaj splošnih stroškov in
se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta, s tega stroškovnega mesta pa se nato razdelijo
na posamezne dejavnosti in občine.

Predračunska cena za leto 2021

25

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

a) VODARINA v EUR/m3 – enotna za Občino Litija in Občino Šmartno pri Litiji
Postavka na
računu
Vodarina

Trenutno veljavna cena
brez DDV

0,7691 €

z 9,5% DDV

0,8422 €

Predračunska cena
brez DDV

0,7691 €

z 9,5% DDV

0,8422 €

Odstote
k

Znesek
sprem.

0,00%

0,0000 €

b) OMREŽNINA
Občina Litija
Dimenzija
vodomera
DN ≤ 20
20 ≤ DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Trenutno veljavna cena
brez DDV

z 9,5% DDV

Predračunska cena
brez DDV

z 9,5% DDV

8,2335 €
9,0157 €
8,2594 €
9,0440 €
24,7005 €
27,0470 €
24,7782 €
27,1321 €
82,3350 €
90,1568 €
82,5940 €
90,4404 €
123,5025 € 135,2352 € 123,8910 € 135,6606 €
247,0050 € 270,4705 € 247,7820 € 271,3213 €
411,6750 € 450,7841 € 412,9700 € 452,2022 €
823,3500 € 901,5683 € 825,9400 € 904,4043 €
1.646,7000 € 1.803,1365 € 1.651,8800 € 1.808,8086 €

Odstotek

Znesek
sprem.

0,31%

0,0284 €

0,31%

0,0851 €

0,31%

0,2836 €

0,31%

0,4254 €

0,31%

0,8508 €

0,31%

1,4180 €

0,31%

2,8361 €

0,31%

5,6721 €

Občina Šmartno pri Litiji
Dimenzija
vodomera
DN ≤ 20
20 ≤ DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Trenutno veljavna cena
brez DDV

z 9,5% DDV

Predračunska cena
brez DDV

z 9,5% DDV

12,2918 €
13,4595 €
12,2916 €
13,4593 €
36,8754 €
40,3786 €
36,8748 €
40,3779 €
122,9180 € 134,5952 € 122,9160 € 134,5930 €
184,3770 € 201,8928 € 184,3740 € 201,8895 €
368,7540 € 403,7856 € 368,7480 € 403,7791 €
614,5900 € 672,9761 € 614,5800 € 672,9651 €
1.229,1800 € 1.345,9521 € 1.229,1600 € 1.345,9302 €
2.458,3600 € 2.691,9042 € 2.458,3200 € 2.691,8604 €
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Odstotek

Znesek
sprem.

0,00% -0,0002 €
0,00% -0,0007 €
0,00% -0,0022 €
0,00% -0,0033 €
0,00% -0,0066 €
0,00% -0,0109 €
0,00% -0,0219 €
0,00% -0,0438 €
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ZAKLJUČEK

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je kot izvajalec javne službe
oskrbe s pitno vodo na podlagi elaborata, ki ga je na 25. seji dne 2.4.2014 sprejel Skupni
organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju, s 1.5.2014 prvič uveljavil
cene skladno z uredbo.
Uredba v 6. členu zahteva, da izvajalec vsako leto za preteklo obračunsko obdobje ugotovi
razliko med potrjeno (predračunsko) ceno in obračunsko (dejansko) ceno opravljenih storitev.
Ugotovljeno razliko se mora upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje.
Če ugotovljena razlika presega 10 % potrjene (predračunske) cene, mora izvajalec poslati
elaborat pristojnemu organu, ta pa mora začeti postopek potrjevanja.
Ta elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne
službe oskrbe s pitno vodo za leto 2021. V okviru predračunskih cen 2021 so izvedeni tudi
cenovni poračuni za leto 2019.
Predračunske cene za leto 2021:
a) Omrežnina – cena javne infrastrukture

Cena omrežnine v

Cena omrežnine v

OBČINA LITIJA

OBČINA ŠMARTNO

Dimenzija vodoFaktorji EUR/mesec brez DDV EUR/mesec brez DDV
mera
DN ≤ 20

1

8,2594

12,2916

20 < DN < 40

3

24,7782

36,8748

40 ≤ DN < 50

10

82,5940

122,9160

50 ≤ DN < 65

15

123,8910

184,3740

65 ≤ DN < 80

30

247,7820

368,7480

80 ≤ DN < 100

50

412,9700

614,5800

100 ≤ DN < 150

100

825,9400

1.229,1600

150 ≤ DN

200

1.651,8800

2.458,3200

b) Vodarina – cena storitve izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 0,7691
EUR/m3 brez DDV, ki velja za obe občini.
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Pripravila:
Vodja vodovoda in kanalizacije:
Marko Berčon, dipl. ing. grad.

Vodja finančno računovodskega sektorja:
Karmen Potisek, mag. posl. ved
Direktor:
Roman Ciglar, dipl. ing. str.
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