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1 UVOD 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je izvajalec dejavnosti 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine 

Litija in občine Šmartno pri Litiji. Gospodarsko javno službo čiščenja komunalne odpadne vode 

je začelo izvajati s 1.1.2016. Izvajanje obeh dejavnosti je urejeno na podlagi 149. člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami), v skladu z Uredba o odvajanju 

in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami) in Uredbo o 

emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 

RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), ter občinskimi odloki - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 38/07), Odlok o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmartno pri 

Litiji (Uradni list RS, št. 101/08, 27/09). 

 

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji 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 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 storitev javne službe odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode 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 za odvajanje komunalne odpadne vode 

se oblikuje za vsako občino posebej, medtem ko je cena omrežnine čiščenja komunalne 
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odpadne vode in cena omrežnine za storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami za obe občini enaka (solastnici infrastrukturnih objektov). 

 

S tem elaboratom so oblikovane predračunske cene za leto 2023. 

 

Pri javni službi odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno 

oblikujejo cene za posamezno javno službo: 

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. 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je v tem elaboratu oblikoval cene 

pod točko 1, 3 in 4.  
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2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2023, kot preteklo 

obračunsko obdobje se upošteva leto 2021. V letu 2021 je javno podjetje izvajalo storitve 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode preko javne 

kanalizacije in storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode glede na dejansko količino opravljenih storitev 

v preteklem obračunskem obdobju se mora upoštevati pri izračunu predračunske cene za 

naslednje obdobje. V kolikor ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno leta 

2021 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 – za gospodarsko javno 

službo odvajanja komunalne odpadne vode, 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 2021, 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 2023, 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 

 

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se oblikuje predračunska 

cena za: 

1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki vključuje: 

• omrežnina v EUR/mesec, 

• storitev odvajanja v EUR/m3; 

 

2. čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje: 

• omrežnina v EUR/mesec, 

• cena storitev čiščenja v EUR/m3: 

 

3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami: 

• omrežnina v EUR/mesec, 

• cena storitev greznice in MKČN v EUR/m3: 

 

V okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se poleg 

zgoraj navedenih cen zaračuna še okoljska dajatev v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012).  

 

Na podlagi 19. člena uredbe omrežnina za izvajanje javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode vključuje: 
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• 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 in 

• odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 

stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne 

službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (pri tem se upošteva višina 

stroškov na podlagi podpisanih pogodb). 

 

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 

20. členu uredbe. 

 

V ceno opravljanja posamezne storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode se vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev posamezne 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, 

• 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. 

 

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je izražena 

v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno 

kanalizacijo.  

 

Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, 

prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav 

ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave je izražena v m3 opravljene 

storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vod, ki se odvaja v nepretočno greznico, 

obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.  
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Za stavbe oziroma odjemna mesta, za katere nimamo podatka o obračunskem vodomeru, se 

cena omrežnine obračuna za najmanjšo dimenzijo vodomera, za količino opravljene storitve pa 

se obračuna normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan oziroma 4,5 m3 na 

osebo na mesec z upoštevanjem število stalno in začasno prijavljenih oseb.  
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3 OPIS DEJAVNOSTI IN NAČIN IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA 

KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

 

3.1 Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode  

 

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvajalec obvezne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Litija in na 

območju občine Šmartno pri Litiji. 

 

Podatki o izvajalcu: 

 

Naziv:    Javno podjetje Komunalno  stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. 

Naslov:  Ponoviška cesta 15, 1270 Litija  

Davčna številka: 84245956 

Matična številka:  5112141 

Direktor:  Roman Ciglar, dipl. ing. str. 

Številka TRR:  SI56 6100 0001 0356 552 pri DH d.d. 

SI56 0202 3002 0080 754 pri NLB d.d. 

 

 

3.2 Opis javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 

 

Izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se 

zagotavlja skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode na območju občine Litija (Ur.l. RS, št. 38/07), Odlokom o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, 

št. 101/2008, 27/09), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS 

št. 98/15, 76/17, 81/19), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 

vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14, 98/15), Uredba o okoljski dajatvi 

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12, 98/15) in 

drugih predpisih. 

 

KSP Litija d.o.o. kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode upravlja in vzdržuje tri javne kanalizacijske sisteme, ki 

zajemajo približno 74 km kanalizacijskega omrežja. Kanalizacijski sistemi so javna 

kanalizacija Litija, javna kanalizacija Šmartno pri Litiji in javna kanalizacija Kresnice.  

Odpadne vode iz območja mesta Litije in kraja Šmartno pri Litiji se čistijo na centralni 

čistilni napravi Litija-Šmartno. 

 

Javna kanalizacija na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji je zgrajena delno 

v ločenem in delno v mešanem kanalizacijskem sistemu. Kanalizacija je zgrajena v 

gravitacijskem sistemu. 
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Na določenih odsekih kanalizacije je potrebno vodo črpati. Na kanalizacijskem sistemu 

Litija je v obratovanju 5 prečrpališč, 1 zadrževalni bazen in 7 razbremenilnikov. Na 

kanalizacijskem sistemu Šmartno je v obratovanju 7 črpališč, 1 zadrževalni bazen in 3 

razbremenilniki. 

 

Slika: Prikaz kanalizacijskih omrežij v občini Litija in Šmartno pri Litiji, v upravljanju 

KSP Litija d.o.o. 

 

 
 

Obvezna gospodarska javna služba na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja na podlagi 

zakonodaje, predpisov in Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode. Izvajalec javne službe izvaja naslednje naloge pri izvajanju odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode: 

- skrbi za nemoteno obratovanje javne kanalizacije, 

- izvaja pregled in čiščenje kanalizacijskega omrežja, razbremenilnikov in 

zadrževalnih bazenov, 

- izvaja deratizacijo kanalizacijskega sistema, 

- vodi kataster javne kanalizacije,  

- opravlja vzdrževanje javne kanalizacije, objektov in naprav, 

- izvaja servisiranje črpališč za prečrpavanje odpadnih vod, 

- izvaja pregled in nadziranje črpališč preko nadzornega sistema in vzdrževanje 

nadzornega sistema, 

- izdaja smernice, mnenja, projektne pogoje in soglasja v skladu z odlokom in 

drugimi predpisi, 

- izvaja in nadzira gradnjo priključkov na javno kanalizacijo, 

- obračunava storitve odvajanja in čiščenja in drugih pristojbin določenih s predpisi, 
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- izvaja pregledovanje kanalizacijskih priključkov, 

- izvaja čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah, 

- izvaja pregled, čiščenje in košnje objektov prečrpališč odpadnih voda, 

- izvaja pregledovanje delovanja malih komunalnih čistilnih naprav, 

- obvešča uporabnike javne službe, 

- vodi evidence izvajanja javne službe, 

- izvaja poročanje o izvajanju javne službe, 

- izdelava programa izvajanja javne službe. 

 

KSP Litija d.o.o. ima za zagotavljanje boljšega nadzora nad odvajanjem odpadne vode 

centralni nadzorni sistem regulacije in krmiljenja kanalizacijskih sistemov. Sistem 

omogoča vpogled v posamezni kanalizacijski sistem, merjenje nivoja vode v črpališčih, 

regulacijo črpališč, alarmiranje ob napakah sistema, itd. V sistem imamo vključena dva 

kanalizacijska sistema (Litija in Šmartno). 

 

Slika: Aglomeracije v občini Litija in občini Šmartno pri Litiji 

 

 
 

 

Obstoječa javna kanalizacija v Litiji je na nekaterih odsekih dotrajana, kar pomeni vse 

pogostejše napake na sistemu (razpad betonskih/salonitnih kinet, lomi in premiki cevi 

zaradi posedanja terena ipd.) in tudi poddimenzionirana kar lahko privede do nevarnosti 

zalivanja objektov ob večjih padavinah. 

  

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji in izvajalec javne službe sproti obveščata nove 

in sedanje uporabnike javne kanalizacije o gradnji in obvezni priključitvi oziroma 

preureditvi obstoječega priključka stavbe ter pogojih priključitve stavbe na javno 
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kanalizacijo (pridobitev soglasja, nadzor podjetja nad izvedbo priključkov, odstranitev 

greznice oz. male čistilne naprave iz sistema odvajanja odpadne vode ipd.).  

 

V letu 2021 smo izvajali predvsem redna vzdrževalna dela na vzdrževanju revizijskih 

jaškov, ki zajemajo sanacije betonskih vencev, vertikale jaškov in mulde, ter tesnjenja 

pokrovov zaradi pokanja na prometnih površinah in zamenjave dotrajanih kanalizacijskih 

cevi za normalno vzpostavitev odvajanja odpadne vode. Izvajali smo servise električnih 

naprav in strojne opreme, redna vzdrževalna dela na objektih in okolici objektov. 

 

V prihodnjem letu 2023 se uporabnikom dejavnosti odvajanja in čiščenja padavinske 

odpadne vode s streh, še ne bo zaračunavalo storitve, saj še ni vzpostavljen kataster streh. 

V letu 2023 pričakujemo veliko povečanje stroškov storitev pri porabi električne energije 

zaradi visokih povišanj cen električne energije in povečanje stroškov storitev zaradi 

povišanja cen pogonskega goriva za vozila in stroje. 

 

 

3.3 Opis javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 

 

Občini Litija in Šmartno pri Litiji, sta v letu 2015, na desnem bregu reke Save gor vodno 

nad sotočjem Save in Reke, na parceli številka 280/2, k.o. Litija, zgradili Centralno 

čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji z zmogljivostjo 11.000 PE (v nadaljevanju 

CČN). Prispevno področje CČN obsega dva sistema mešane kanalizacije in prečiščuje 

odpadne vode iz naselij Litija in Šmartno pri Litiji (Aglomeracija ID 20007). CČN je 

opremljena tudi s postajo za sprejem in obdelavo grezničnih gošč in presežnega blata iz 

malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) iz celotnega 

območja občin Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

 
CČN Litija in Šmartno pri Litiji 

 

S poskusnim obratovanjem je CČN pričela v februarju 2015, uporabno dovoljenje pa je 

bilo izdano 30.09.2015. Na podlagi Prevzemnega zapisnika osnovnega sredstva – čistilna 

naprava Litija – Šmartno št. 351-10/2012-664 in 353-10/2012-1143 z dne 01.03.2016, 

ima Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. čistilno napravo v 

poslovnem najemu, kot upravljavec pa je določeno z Odločbo številka 35441-20/2016-

10, z dne 24.8.2016 o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35402-147/2005,  
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35441-80/2005, z dne 10.11.2005, spremenjeno z Odločbo št. 35444-12/2013-2, z dne 

3.6.2013 ( v nadaljevanju OVD). 

Pri obratovanju CČN  upravljavec upošteva  določila  Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, s spremembami), Uredbe o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda  v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS št. 

64/12, 64/14 in 98/15) ter Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnemu monitoringu 

odpadnih vod ter pogojih za njihovo izvajanje (Ur. l. RS št. 94/14 in 98/15) ter določila 

OVD.  

 

CČN je mehansko biološka čistilna naprava s terciarnim čiščenjem, aerobno stabilizacijo 

blata, strojnim zgoščanjem presežnega blata in opremljena za sprejem in obdelavo gošč 

iz greznic in presežnega blata iz MKČN, s skupno zmogljivostjo 11.000 PE. Prečiščene 

komunalne odpadne vode se gravitacijsko odvajajo v vodotok reke Save, v maksimalni 

letni količini 1.650.000 m3, oziroma maksimalnem dnevnem pretoku prečiščene odpadne 

vode 130 litrov na sekundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Shema tehnološkega postopka čiščenja CČN Litija 

 

Na CČN je  skupno priključenih 8.744 PE. Od tega za Litijo stanovanjski del 6.267 PE, 

za ne stanovanjski del 684 PE, za Šmartno pa stanovanjski del 1.228 PE in ne stanovanjski 

del 144 PE. Velikost aglomeracije ID 20007 Litija – Šmartno pa je 10.215 PE. V letu 

2021 je bila skupna količina prečiščene vode 860.288 m3. Dnevno povprečje je 2.357 m3.  

  

 

Delovanje čistilne naprave se spremlja s predpisanim in internim obratovalnim 

monitoringom. Interni obratovalni monitoring odpadnih voda vključuje izvedbo trajnih 

meritev, v  okviru katerih  se na CČN z vgrajenimi merilnimi napravami meri pH, 
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temperatura odpadne vode in pretok očiščene vode na iztoku.  Meritve se beležijo v 

nadzorni program, dnevno pa se vpisujejo tudi v obratovalni dnevnik. 

 

Predpisani obratovalni monitoring odpadnih voda vključuje izvedbo občasnih meritev 

osnovnih parametrov, ki izkazujejo učinek čiščenja odpadne vode. Občasne meritve 

izvaja pooblaščeni izvajalec in sicer 12 krat letno v enakih časovnih. presledkih. Poročilo 

o opravljenih občasnih in trajnih meritvah v elektronski obliki je treba predložiti 

ministrstvu za okolje do 31. januarja za preteklo leto. 

 

Mesečne in tudi letne povprečne vrednosti posameznih parametrov očiščene odpadne 

vode so  pod dovoljeno mejo za izpust prečiščene vode v vodotok. Povprečni letni učinek 

čiščenja v letu 2018, 2019 in 2020 je podan v Tabeli številka 1. 

 Tabela številka 1 

 

Parameter Povprečni letni učinek čiščenja (%)  

 

Leto 2018 Leto 2019 

 

Leto 2020 

 

Leto 2021 

Po  KPK 92,27 92,38 96,33 94,40 

Po BPK5 96,33 96,17 97,60 
97,35 

Po celotnem fosforju 72,31 73,13 85,68 76,46 

Po celotnem dušiku 86,65 87,71 99,22 88,74 

                                                                      

          
                                    Iztok v reko Savo                                                      Voda pred in po čiščenju 

 

Ob postopku čiščenja komunalne odpadne vode nastajajo posamezne vrste odpadkov za 

katere ima upravljavec izdelane ocene odpadkov. Načini ravnanja z odpadki so 

opredeljeni v Načrtu gospodarjenja z odpadki, številka CČN/2016. V letu 2019 se je 

občutno povečala količina blata zaradi prvega dovoza grezničnih gošč in blata iz MKČN 

v postopek čiščenja. Vrste in  količine nastalih odpadkov v letu 2018, 2019 in 2020 in 

2021 so podane  v Tabeli številka 2. 
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Tabela številka 2 

Zp. 

št. 

Klasifikacij-

ska 

št. odpadka 

Naziv odpadka Letna količina odpadkov (kg) 

2018 2019 2020 2021 

1. 19 08 01 
OSTANKI NA GRABLJAH 

IN SITIH 21.004 30.056 32.7000 

 

25.618 

2. 19 08 02 
ODPADKI IZ PESKOLO-

VOV 12.000 6.800 8.040 

40.880 

3. 19 08 05 

BLATO IZ ČIŠČENJA KO-

MUNALNIH ODPADNIH 

VODA 

 

394.340 

 

740.000 862.880 

 

 

510.710 

4. 19 08 09 

MEŠANICE MASTI IN 

OLJ IZ LOČEVANJA 

OLJA IN VODE, KI VSE-

BUJEJO LE JEDILNA 

OLJA IN MASTI 

 

 

7.000 

 

 

16.940 8.820 

 

 

 

0 

 

                                                     Graf št.1: Količina oddanega blata na leto 

 
 

 

 

3.4 Opis javne službe prevzem in čiščenje grezničnih gošč in blata iz MKČN 

 

Z letom 2019 je javno podjetje pričelo z zaračunavanjem in odvozom grezničnih gošč iz 

greznic in blata iz MKČN. Storitev se izvaja sistematično na tri leta po posameznih 

naseljih na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji. Plan  praznjenja greznic in 

MKČN v obdobju 2019 – 2021, je v celoti realiziran. V letu 2022 je javno podjetje pričelo 

odvoz po planu za naslednje triletno obdobje 2022-2024, ki je prikazan v Tabeli številka 

3. Odvoz iz posameznih naseljih se bo izvajal po enakih terminih kot v prvem triletnem 

obdobju. Načrtovan odvoz za leto 2022 je v celoti realiziran. 
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Tabela številka 3: PLAN PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN V OBDOBJU 2022-2024 

Leto: Krajevna skupnost  Naselje 

Termin 

praznjenja  

2022 KS Vače Boltija, Cirkuše, Klenik, Laze, Mala Sela, Podbukovje,  Marec in  April -

prva polovica 
Potok, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše 

KS Hotič Zg. Hotič, Sp. Hotič, Bitiče, Jesenje, Zapodje, Konj April- Maj 

KS Breg Breg, Tenetiše, Zagorica Junij 

Jablaniška dolina Zg. Jablanica, Sp. Jablanica, Jablaniški potok,  Julij 

Gradiške Laze, Selšek, Cerovica, Jablaniške Laze, Bukovica, 

Gradišče 

KS Jevnica Jevnica, Kresniške Poljane, Golišče, Zgornja Jevnica 

Avgust - 

September 

KS Kresnice Kresniški Vrh in Kresnice - delno Oktober 

KS Ribče Ribče, Vernek November 

        

2023 Kostrevniška dolina Velika Kostrevnica, Mala Kostrevnica, Lupinica, Višji Grm, Marec , April 

 Bogenšperk, Dvor, Jelša, Liberga, Preska 

KS Gabrovka Gabrovka, Brezje, Brglez, Brezovo, Čateška Gora, Gaberska 

Gora,  

Maj, Junij, Julij 

Gobnik, Gornje Ravne, Hohovica, Javorje, Kamni Vrh, 

Klanec, 

 Križišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze, Lukovec, Moravče, 

Moravška Gora, 

Nova Gora, Okrog, Pečice, Podpeč pod Skalo, Tlaka, 

Tihaboj, Vodice 

Štangarske Poljane 

Štangarske Poljane, Dragovšek, Volčja Jama, Ščit, Jastrebnik, 

Gozd-Reka Avgust  

KS Konjšica Konjšica, Ravne, Renke 

Avgust- druga 

polovica 

KS Sava Sava, Ponoviče, Leše September 

KS Spodnji Log Spodnji Log Oktober 

Šmartno Šmartno, Cerkovnik, Slatna, Jeze, Zavrstnik November 

        

2024 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vintarjevec Vintarjevec, Podroje, Riharjevec, Črni Potok Marec  

Javorje Javorje, Leskovica, Vrata 

Marec - druga 

polovica 

KS Dole Dole, Berinjek, Bistrica, Gorenje Jelenje, Hude Ravne,  

Dobje, Gradišče, 

 April - Maj 

 Jelenska Reber, Kal, Prevale, Selce, Slavina, Sp. Jelenje, 

Zavrh, 

Suhadole, Dobovica, Magolnik, Sopota, Radgonica, Zagozd, 

Ježevec 

 Prelesje, Strmec, Čeplje, Ljubež, Mala goba, Preženjske 

Njive, Velika Goba 

Velika Štanga Velika Štanga, Račica, Mala Štanga, Koške Poljane Junij 

KS Primskovo Gradišče, Poljane, Kamni Vrh, Zagrič, Sevno, Primskovo,  Julij - Avgust 

Gornji Vrh, Vinji Vrh, Ježni Vrh, Obla Gorica, Stara gora,  

Dolnji Vrh, Mišji Dol, Mihelca, Mulhe, Razbore, Ježce 

KS Polšnik Polšnik, Tepe, Preveg, Stranski Vrh, Šumnik,   September 

  Velika Preska, Borovak, Zglavnica,  Mamolj, Dolgo Brdo 

Mestna Skupnost 

Litija 

Veliki Vrh, Pogonik, Širmanski Hrib, Podšentjur, Zg. Log, 

Litija November 
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Na CČN je bilo v letu 2021 v postopek čiščenja sprejeto  2.314 m3 grezničnih gošč in 

blata iz MKČN. Dovoze je izvajalo javno podjetje z lastnim fekalnim vozilom. Plan od-

vozov je bil realiziran v celoti, oziroma je bil izveden iz vseh naselij iz katerih je bil 

planiran odvoz v letu 2021. Sočasno se je v teh naseljih izdelal tudi popis greznic in  ocena 

obratovanja MKČN. Do vključno leta 2021 je bilo na območju obeh občin evidentiranih 

176 MKČN do 50 PE. Iz ostalih objektov pa se komunalna odpadna voda, izven območij 

javne kanalizacije, odvaja preko obstoječih greznic. 

 

 

 

        
                                Dovoz in prevzem gošče na CČN 

 

 

 
 

  



Predračunska cena za leto 2023 
18 

 

4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE 

 

 

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko 

obdobje 

 

 

Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja načrtovano količino opravljenih 

storitev v letu 2021. Predračunska količina je bila podlaga za izračun predračunske cene 

za leto 2021, ki je bila na podlagi potrjenega elaborata uveljavljena s 1.1.2021.  

 

Obračunska količina opravljenih storitev je dejanska količina opravljenih storitev v letu 

2021.  

 

V spodnjih tabelah so prikazane predračunske in obračunske količine opravljenih storitev 

za leto 2021:  

 

a) Predračunska in obračunska količina dobavljene vode, ki je osnova za obračun 

storitev izvajanja javne službe: 

 

Odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo 

Predračunska 2021 Obračunska 2021

občina Litija 328.000 335.460,22

občina Šmartno pri Litiji 62.000 64.824,62

SKUPAJ: 390.000 400.284,84 2,64%

Območje
Količina v m3

Odstotek 

 
 

Čiščenje komunalne odpadne vode preko Centralne čistilne naprave 

Predračunska 2021 Obračunska 2021

občina Litija 307.500 305.109,20

občina Šmartno pri Litiji 62.500 63.497,22

SKUPAJ: 370.000 368.606,42 -0,38%

Območje
Količina v m3

Odstotek 

 
 

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami  

Predračunska 2021 Obračunska 2021

občina Litija in Šmartno pri Litiji 497.000 506.347,78

SKUPAJ: 497.000 506.347,78 1,88%

Območje
Količina v m3

Odstotek 
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b) Povprečno število obračunskih vodomerov glede na dimenzijo vodomera, ki so 

podlaga za izračun omrežnine javne službe za leto 2021: 

 

Odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo 

občina Litija občina Šmartno

1 DN ≤ 20 1 2.576 489

2 20 ≤ DN < 40 3 44 3

3 40 ≤ DN < 50 10 2 0

4 50 ≤ DN < 65 15 19 2

5 65 ≤ DN < 80 30 0 0

6 80 ≤ DN < 100 50 8 1

7 100 ≤ DN < 150 100 2 0

8 150 ≤ DN 200 0 0

SKUPAJ 2.651 495

Zap. št.
Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število vodomerov

 
 

Čiščenje komunalne odpadne vode preko Centralne čistilne naprave Litija 

Šmartno na območju obeh občin 

1 DN ≤ 20 1 2.884

2 20 ≤ DN < 40 3 42

3 40 ≤ DN < 50 10 2

4 50 ≤ DN < 65 15 20

5 65 ≤ DN < 80 30 0

6 80 ≤ DN < 100 50 9

7 100 ≤ DN < 150 100 2

8 150 ≤ DN 200 0

SKUPAJ 2.959

Zap. št.
Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število 

vodomerov

 
 

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

1 DN ≤ 20 1 3.717

2 20 ≤ DN < 40 3 25

3 40 ≤ DN < 50 10 2

4 50 ≤ DN < 65 15 1

5 65 ≤ DN < 80 30 0

6 80 ≤ DN < 100 50 2

7 100 ≤ DN < 150 100 0

8 150 ≤ DN 200 0

SKUPAJ 3.747

Zap. št.
Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število 

vodomerov
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4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje 

 

 

V nadaljevanju so prikazani predračunski in obračunski stroški dejavnosti odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2021 ločeno za izvajanje storitev in omrežnino: 

 

a) Stroški opravljanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode: 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  15.600,00 17.232,94

stroški materiala za redno vzdrževanje 1.500,00 3.213,67

stroški elektrike 13.000,00 13.428,66

stroški pogonskega goriva 100,00 0,00

zaščitna sredstva 1.000,00 590,61

b) Neposredni stroški storitev 47.850,00 63.917,26

stroški rednega vzdrževanja 12.000,00 27.441,45

čiščenje črpališč in kanalizacije 32.850,00 35.882,91

deratizacija 2.000,00 0,00

stroški drugih storitev 1.000,00 592,90

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 30.000,00 34.542,68

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 500,00 935,56

a) Amortizacija OS izvajalca 500,00 935,56

b) Drugi neposredni stroški

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 8.700,00 5.810,65

a) Popravki vrednosti terjatev 1.000,00 -125,37

b) Splošno nabavno prodajni stroški 7.700,00 5.936,02

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 11.500,00 8.904,04

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 7.000,00 6.655,83

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 480,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 121.630,00 137.998,96

11. Prihodki, ki znižujejo ceno storitve: -812,66

sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje -812,66

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE: 137.186,30

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
81.150,20

Zap. 

št.
Skupine stroškov

 Stroški v EUR

63.450,00
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b) Stroški javne infrastrukture – omrežnina odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode 

Predračunski 

v EUR 

Obračunski 

v EUR 

Predračunski 

v EUR 

Obračunski 

v EUR 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 212.454,74 212.363,73 96.135,00 96.135,00

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 760,00 674,87 780,00 778,91

3 Poslovni izid v letu 2019 1.018,66 1.018,66 -561,52 -561,52

214.233,40 214.057,26 96.353,48 96.352,39

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija Občina Šmartno

 
 

Med stroške javne infrastrukture je upoštevan tudi poslovni izid iz naslova cene 

omrežnine za leto 2019. Poračun cene omrežnine se izvaja v okviru stroškov omrežnine 

(in ne na ravni cene na vodomer) zaradi sprememb stanja vodomerov med letom in od 

leta do leta. 
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c) Stroški opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode na CČN: 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  43.500,00 44.523,92

stroški materiala in surovin 7.500,00 10.194,42

stroški elektrike 31.000,00 29.174,75

drugi stroški materiala (DI, nadomestni deli, standardi) 5.000,00 5.154,75

b) Neposredni stroški storitev 156.800,00 131.601,40

stroški rednega vzdrževanja 11.000,00 33.592,75

komunalne storitve (voda, odpadki) 10.000,00 9.714,49

končna dispozicija odpadkov in blata 130.000,00 73.162,51

obratovalni monotoring 4.200,00 5.317,50

stroški drugih storitev 1.600,00 9.814,15

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 61.000,00 48.438,72

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 3.500,00 2.226,09

a) Amortizacija OS izvajalca 3.500,00 2.164,23

b) Drugi neposredni stroški 61,86

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 13.000,00 10.844,11

a) Popravki vrednosti terjatev 100,00 -747,57

b) Splošno nabavno prodajni stroški 12.900,00 11.591,68

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 19.400,00 17.387,53

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 5.200,00 5.935,89

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 982,00 982,03

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 303.382,00 261.939,69

11. Prihodki, ki znižujejo ceno storitve: 0,00 -1.560,22

prihodki od posebnih storitev (čiščenje  pripeljanega blata) -21,60

sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje, ZZZS -1.459,25

prejete odškodnine od zavarovalnic -79,37

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE: 303.382,00 260.379,47

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
176.125,32

Zap. 

št.
Skupine stroškov

 Stroški v EUR

200.300,00

 
 

 

d) Stroški javne infrastrukture – omrežnina čiščenja komunalne odpadne vode na 

CČN 

Predračunski v EUR Obračunski v EUR 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 211.516,89 211.629,64

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 11.960,00 11.706,20

3 Poslovni izid v letu 2019 -1.207,67 -1.207,67

222.269,22 222.128,17

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji
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Med stroške javne infrastrukture je upoštevan tudi poslovni izid iz naslova cene 

omrežnine za leto 2019. Poračun cene omrežnine se izvaja v okviru stroškov omrežnine 

(in ne naravni cene na vodomer) zaradi sprememb stanja vodomerov med letom in od leta 

do leta. 

 

e) Stroški opravljanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: 

Predračunski Obračunski

a) Neposredni stroški materiala  13.100,00 16.999,22

stroški materiala in surovin 500,00 562,29

stroški elektrike 1.600,00 1.535,51

stroški pogonskega goriva 10.000,00 12.018,63

drugi stroški materiala (DI, nadomestni deli, standardi) 1.000,00 2.882,79

b) Neposredni stroški storitev 71.100,00 50.158,11

stroški rednega vzdrževanja 5.500,00 7.322,50

čiščenje in praznenje greznic (delo drugi) 7.000,00 7.380,00

komunalne storitve (voda, odpadki) 8.000,00 511,29

končna dispozicija odpadkov in blata 50.000,00 31.355,36

obratovalni monotoring 300,00 279,87

stroški drugih storitev 300,00 3.309,09

c) Interni prihodki -40.000,00 -26.826,50

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 65.000,00 65.869,69

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 41.500,00 41.443,13

a) Amortizacija OS izvajalca 41.500,00 41.439,87

b) Drugi neposredni stroški 3,26

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 8.700,00 8.947,95

a) Popravki vrednosti terjatev 0,00 14,29

b) Splošno nabavno prodajni stroški 8.700,00 8.933,66

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 13.200,00 13.400,48

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 7.400,00 9.091,06

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 14.800,00 14.810,96

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 194.800,00 193.894,10

11. Prihodki, ki znižujejo ceno storitve: -11.000,00 -17.666,93

sofinanciranje Zavoda za zaposlovanje -409,44

prihodki od storitev specialnega vozila -17.257,49

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE: 183.800,00 176.227,17

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
40.330,83

Zap. 

št.
Skupine stroškov

 Stroški v EUR

44.200,00
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f) Stroški javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – 

omrežnina greznice in MKČN 

Predračunski v EUR Obračunski v EUR 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 19.447,40 19.334,70

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 1.000,00 1.163,81

3 Poslovni izid v letu 2019 -948,03 -948,03

19.499,37 19.550,48

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji

 
 

 

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene 

storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za preteklo 

obračunsko obdobje 
  

Odvajanje KOV EUR/m3 0,3119 0,3427 0,0308 9,87%

Čiščenje KOV EUR/m3 0,8200 0,7064 -0,1136 -13,85%

Storitev greznice in MKČN EUR/m3 0,3698 0,3460 -0,0238 -6,44%

Omrežnina odvajanje Litija EUR/mesec 4,9440 4,9372 -0,0068 -0,14%

Omrežnina odvajanje Šmartno EUR/mesec 14,1863 13,8916 -0,2947 -2,08%

Omrežnina čiščenja (obe občini) EUR/mesec 4,6750 4,6509 -0,0241 -0,52%

Omrežnina greznice in MKČN EUR/mesec 0,4103 0,4149 0,0046 1,12%

Razlika v 

%
Storitev

Enota 

mere

Predračunska 

cena v EUR

Obračunska 

cena v EUR

Razlika v 

EUR

 
Cene omrežnin so prikazane za najmanjšo dimenzijo vodomera, to je vodomer DN ≤ 20, 

ki ima faktor omrežnine 1.  

 

Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode se oblikuje za vsako občino 

posebej, cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in cena omrežnine greznice 

in MKČN pa enotno za obe občini (solastnici infrastrukturnih objektov). 

 

Predračunske cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

so cene, ki se izračunajo 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. 

 

Obračunske cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so 

cene, ki se izračunajo enako kot predračunske cene, na podlagi dejanskih količin 

opravljenih storitev in dejanskih stroškov, ki so nastali pri opravljanju storitev. 

 

Obračunska cena odvajanja komunalne odpadne vode je v primerjavi s predračunsko ceno 

višja zaradi višjih stroškov rednega vzdrževanja in višjih stroškov neposrednega dela. Ker 

so se stroški povišali, se je javno podjetje odpovedalo 5 % donosu na vložena poslovno 
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potrebna osnovna sredstva. V kolikor bi v obračunski ceni upoštevali 5 % donos, bi bila 

obračunska cena 0,3440 EUR/m3.  Negativni poslovni izid v višini -12.371,84 EUR se bo 

upošteval pri izračunu predračunske cene za leto 2023. 

 

Obračunska cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2021 je 

v primerjavi s predračunsko ceno nižja zaradi nižjih stroškov končne dispozicije 

odpadkov in blata ter nižjih neposrednih stroškov dela. Pozitivni poslovni izid v višini 

41.886,21 EUR se bo upošteval pri izračunu predračunske cene za leto 2023. 

 

Obračunska cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 

in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v letu 2021 je v primerjavi s predračunsko 

ceno nižja zaradi nižjih stroškov končne dispozicije odpadkov in blata. Pozitivni poslovni 

izid v višini 12.069,28 EUR se bo upošteval pri izračunu predračunske cene za leto 2023. 

 

Iz cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode Občina Litija je v letu 2021 nastal 

pozitiven poslovni izid v višini 1.165,53 EUR in sicer: 

• zaradi cenovnega poračuna iz leta 2019 – v ceni 2021 je bila upoštevana izguba leta 

2019 v višini -1.018,66 EUR; 

• razlika v višini 146,87 EUR je pozitiven poslovni izid leta 2021 in bo skladno z 

uredbo upoštevan pri izračunu predračunske cene za leto 2023.  

 

Iz cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode Občina Šmartno pri Litiji je nastal 

pozitiven poslovni izid v višini 1.573,24 EUR in sicer:  

• zaradi cenovnega poračuna iz leta 2019 – v ceni 2021 je bil upoštevan dobiček leta 

2019 v višini 561,52 EUR; 

• razlika v višini 2.314,76 EUR je pozitiven poslovni izid leta 2021 in bo skladno z 

uredbo upoštevan pri izračunu predračunske cene za leto 2023.  

 

Poslovna izida sta posledica sprememb obračunskih količin glede na predračunsko 

količino.  

 

Iz cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode je nastal pozitiven poslovni izid v 

višini 1.433,22 EUR in sicer: 

• zaradi cenovnega poračuna iz leta 2019 – v ceni 2021 je bil upoštevan dobiček leta 

2019 v višini 1.207,67 EUR; 

• razlika v višini 1.433,22 EUR je pozitiven poslovni izid leta 2021 in bo skladno z 

uredbo upoštevan pri izračunu predračunske cene za leto 2023.  

 

Pozitiven poslovni izid je posledica sprememb obračunskih količin glede na predračunsko 

količino in nekoliko nižjih stroškov zavarovanja javne infrastrukture. 

 

Iz cene omrežnine greznice in MKČN je nastal negativen poslovni izid v višini -1.150,14 

EUR in sicer: 
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• zaradi cenovnega poračuna iz leta 2019 – v ceni 2021 je bil upoštevan dobiček leta 

2019 v višini 948,03 EUR; 

• razlika v višini -202,11 EUR je negativni poslovni izid leta 2021 in bo skladno z 

uredbo upoštevan pri izračunu predračunske cene za leto 2023.  

 

Negativni poslovni izid je posledica sprememb obračunskih količin glede na 

predračunsko količino. 

 

 

4.4 Primerjava obračunskih cen javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 

z obračunskimi cenami storitev javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode 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 

odvajanja komunalne odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe 

odvajanja komunalne odpadne vode na primerljivih območij, ker primerljiva območja za 

leto 2021 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 odvajanja komunalne odpadne vode s 

potrjenimi cenami storitev javne službe odvajanja komunalne odpadne vode 

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 odvajanja 

komunalne odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode na primerljivih območij, ker primerljiva območja za leto 2021 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. 
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4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode 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 2021 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 komunanega 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 medtodologijo ter med sabo primerjalo podatke, ki nimajo enake 

osnove. 

 

 

4.7 Primerjava izvajalca s povprečjem panoge javne službe odvajanja komunalne 

in padavinske odpadne vode 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. 

 

vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve

kratkoročne obveznosti
pospešena pokritost kratkoročnih 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. 

 

poslovni prihodki

poslovni odhodki
gospodarnost poslovanja =

 
 

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 odvajanja komunalne odpadne 

vode. 

 

stroški plač / število mesecev poslovanja

povprečno število zaposlencev
povprečna mesečna plača na zaposlenca =
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Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode E37: 

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,15 1,20

gospodarnost poslovanja 1,04 1,02

povprečna mesečna plača 1.779,20 € 1.858,28 €

povprečje panoge 

E37 2021
Kazalniki

javno podjetje 

2021

 
 

4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode  

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani oz. predvideni količini 

opravljenih storitev v prihodnjem obračunskem obdobju. 

 

a) Predračunska količina vode, ki je osnova za predračunsko ceno opravljanja storitve 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v prihodnjem 

obračunskem obdobju 

Odvajanje Čiščenje Greznice in MKČN

SKUPAJ: 391.000 364.000 492.000

Predračunska količina za 

leto 2023
Količina v m3

492.000391.000 364.000
občina Litija in občina 

Šmartno pri Litiji

 
 

 

b) Število vodomerov, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe odvajanja 

komunalne odpadne vode v prihodnjem obračunskem obdobju  

 

občina Litija občina Šmartno

1 DN ≤ 20 1 2.602 498

2 20 ≤ DN < 40 3 43 3

3 40 ≤ DN < 50 10 2 0

4 50 ≤ DN < 65 15 18 2

5 65 ≤ DN < 80 30 0 0

6 80 ≤ DN < 100 50 8 1

7 100 ≤ DN < 150 100 2 0

8 150 ≤ DN 200 0 0

SKUPAJ 2.675 504

Zap. št.
Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število obračunskih vodomerov
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c) Število vodomerov, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe čiščenja 

komunalne odpadne vode v prihodnjem obračunskem obdobju  

 

občina Litija občina Šmartno SKUPAJ

1 DN ≤ 20 1 2.426 493 2.919

2 20 ≤ DN < 40 3 40 3 43

3 40 ≤ DN < 50 10 2 0 2

4 50 ≤ DN < 65 15 17 2 19

5 65 ≤ DN < 80 30 0 0 0

6 80 ≤ DN < 100 50 8 1 9

7 100 ≤ DN < 150 100 2 0 2

8 150 ≤ DN 200 0 0 0

SKUPAJ 2.495 499 2.994

Zap. 

št.

Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število vodomerov

 
 

d) Število vodomerov, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe za storitve, 

povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami v prihodnjem obračunskem obdobju  

 

Število vodomerov

občina Litija in Šmartno pri Litiji

1 DN ≤ 20 1 3.745

2 20 ≤ DN < 40 3 24

3 40 ≤ DN < 50 10 2

4 50 ≤ DN < 65 15 1

5 65 ≤ DN < 80 30 0

6 80 ≤ DN < 100 50 2

7 100 ≤ DN < 150 100 0

8 150 ≤ DN 200 0

SKUPAJ 3.774

Zap. 

št.

Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine
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4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 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: 

 

a) Neposredni stroški materiala  21.150,00

stroški materiala za redno vzdrževanje 1.600,00

stroški elektrike 18.550,00

stroški pogonskega goriva 500,00

zaščitna sredstva in DI 500,00

b) Neposredni stroški storitev 25.000,00

stroški rednega vzdrževanja 4.000,00

čiščenje črpališč in kanalizacije 10.000,00

deratizacija 1.000,00

stroški drugih storitev 10.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 43.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 500,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 4.300,00

a) Popravki vrednosti terjatev 500,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 3.800,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 5.600,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 7.100,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 620,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 107.270,00

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
46.150,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

Predračunski stroški izvajanja storitve so načrtovani na podlagi preteklega 

obračunskega obdobja za obstoječe izvajanje storitve odvajanja komunalne odpadne 

vode in ocenjenih stroškov nujnih in predvidenih vzdrževalnih del (material, storitve, 

delo) v prihodnjem obdobju. V ceni so upoštevane višje (pričakovane) cene 

energentov in 10 % povišanje stroškov neposrednega dela (kolektivna pogodba 

dejavnosti in zakon o minimalni plači).  
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b) Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode: 

a) Neposredni stroški materiala  105.530,00

stroški materiala in surovin 12.530,00

stroški elektrike 81.000,00

drugi stroški materiala (DI, nadomestni deli, standardi) 12.000,00

b) Neposredni stroški storitev 142.000,00

stroški rednega vzdrževanja 31.000,00

komunalne storitve (voda, odpadki) 14.000,00

končna dispozicija odpadkov in blata 85.000,00

obratovalni monotoring 8.000,00

stroški drugih storitev 4.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 55.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 1.000,00

a) Amortizacija OS izvajalca 1.000,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 9.900,00

a) Popravki vrednosti terjatev 100,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 9.800,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 14.550,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 7.500,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 1.002,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 336.482,00

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
247.530,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

Predračunski stroški izvajanja storitve čiščenja so ocenjeni na podlagi trenutnih 

podatkov in na podlagi izkušenj glede stroškov obratovanja in vzdrževanja Centralne 

čistilne naprave Litija Šmartno v preteklih obdobjih. V ceni so upoštevane višje 

(pričakovane) cene energentov in 10 % povišanje stroškov neposrednega dela 

(kolektivna pogodba dejavnosti in zakon o minimalni plači). 
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c) Predračunski stroški izvajanja storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 

a) Neposredni stroški materiala  25.700,00

stroški materiala in surovin 500,00

stroški elektrike 4.200,00

stroški pogonskega goriva 17.000,00

drugi stroški materiala (DI, nadomestni deli, standardi) 4.000,00

b) Neposredni stroški storitev 47.900,00

stroški rednega vzdrževanja 6.500,00

čiščenje in praznenje greznic (delo drugi) 6.500,00

komunalne storitve (voda, odpadki) 1.000,00

končna dispozicija odpadkov in blata 33.000,00

obratovalni monotoring 300,00

stroški drugih storitev 600,00

b) Interni prihodki -20.000,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 68.000,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 41.300,00

a) Amortizacija OS izvajalca 41.300,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 9.400,00

a) Popravki vrednosti terjatev

b) Splošno nabavno prodajni stroški 9.400,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 13.400,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 8.400,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS 14.800,00

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 208.900,00

11. Prihodki, ki zmanjšujejo ceno -14.900,00

OSNOVA ZA IZRAČUN CENE STORITVE 194.000,00

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
53.600,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

Predračunski stroški izvajanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami so ocenjeni na 

podlagi trenutnih podatkov in na podlagi predvidenih stroškov opravljanja te javne 

službe. V ceni so upoštevane višje (pričakovane) cene energentov in 10 % povišanje 

stroškov neposrednega dela (kolektivna pogodba dejavnosti in zakon o minimalni 

plači). 
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d) Predračunski stroški javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode – 

omrežnina odvajanja 

 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 212.224,83 93.974,16

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 12.100,00 1.350,00

3 Poračun za leto 2021 -146,87 -2.134,76

224.177,96 93.189,40

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:  
 

e) Predračunski stroški javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode – 

omrežnina čiščenja 

 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 207.199,99

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 7.000,00

3 Poračun za leto 2021 -1.433,22

212.766,77

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija in Občina 

Šmartno v EUR

 
 

f) Predračunski stroški javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – 

omrežnina greznice in MKČN 

 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 19.313,89

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 950,00

2 Poračun za leto 2021 202,11

20.466,00

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija in Občina 

Šmartno v EUR

 
 

4.10 Obseg poslovno potrebnih  osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 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: 

Odvajanje 9.913,97 € 12.395,67 €

Čiščenje 19.640,58 € 20.058,43 €

Greznice in MKČN 296.219,16 € 296.241,16 €

Preteklo obračunsko 

obdobje

Prihodnje obračunsko 

obdobje
Javna služba
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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 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 javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode razdelilo 2,41 % splošnih stroškov in prihodkov, na dejavnost čiščenja 

komunalne odpadne vode 4,70 % splošnih stroškov in prihodkov in na dejavnost izvajanja 

storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami 3,62 % 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. 

 

V okviru javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je javno podjetje v letu 2021 

ustvarilo 21,60 € prihodkov iz naslova čiščenja grezničnih gošč, ki so bile pripeljane s 

strani drugih izvajalcev. Ostalih posebnih storitev javno podjetje ni izvajalo.   
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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.  

 

Odvajanje 0,00 € 620,00 €

Čiščenje 5.935,89 € 1.002,00 €

Greznice in MKČN 14.810,96 € 14.800,00 €

Donos v preteklem 

obračunskem obdobju

Donos v prihodnjem 

obračunskem obdobju
Javna služba

 
 

Donos v preteklem obračunskem obdobju je donos, ki je bil dosežen z obračunsko ceno 

preteklega obdobja. Z obračunsko ceno preteklega obdobja je bil dosežen 5 % donos na 

vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev čiščenja komunalne odpadne 

vode in za izvajanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Za izvajanje storitev odvajanja 

donos na vložena poslovno potrebna sredstva ni bil dosežen. 

 

Donos v prihodnjem obračunskem obdobju je vračunan donos v predračunsko ceno 

prihodnjega obdobja do višine 5 %. vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 

neposredno opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode. 

 

 

4.14 Število zaposlenih za izvajaje storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode 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. 

 

Število zaposlenih na podlagi delovnih ur: 
 

Odvajanje 1,19 1,50

Čiščenje 1,95 2,00

Greznice in MKČN 2,55 3,00

Javna služba
Preteklo obračunsko 

obdobje

Prihodnje obračunsko 

obdobje
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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 odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode in jo imata v lasti ali finančnem najemu, v višini obračunane amortizacije 

v preteklem letu.  

 

Višina najemnine za javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in 

delež najemnine, ki se prenese na uporabnike storitev javne službe: 

a) odvajanje komunalne odpadne vode: 

 

Preteklo leto 212.363,73 100,00% 96.135,00 66,88%

Prihodnje leto 212.224,83 100,00% 93.974,16 100,00%

Občina Litija
Obračunsko 

obdobje
Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike

Občina Šmartno pri Litiji

Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike

 
 

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na 7. korespondenčni seji dne 23.12.2020 

sprejel Sklep o subvencioniranju cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 

iz proračuna občine v višini 35 % potrjene cene omrežnine odvajanja. Subvencija se 

prizna le za uporabnike gospodinjstev in izvajalcev nepridobitnih dejavnosti, kar 

pomeni, da se je na te uporabnike preneslo 65  % najemnine, na pravne osebe pa 100 

% najemnine javne infrastrukture. V zgornji tabeli je prikazan skupni delež prenosa 

najemnine na uporabnike (fizične in pravne osebe) izračunan glede na letno 

najemnino in zaračunano subvencijo občini.  

 

Za prihodnje leto 2023 smo pri predračunskih cenah omrežnine odvajanja upoštevali 

100 % stroške najemnine javne infrastrukture. V kolikor se bo katera od občin ob 

sprejemu cen odločila za subvencijo cene, bo le ta prikazana v elaboratu, kjer se bo 

obravnavala obračunska cena za leto 2023. 

 

b) čiščenje komunalne odpadne vode 

 

Preteklo leto 211.629,64 100,00%

Prihodnje leto 207.199,99 100,00%

Obračunsko 

obdobje

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji

Višina najemnine
Delež prenosa na 

uporabnike

 
 

Najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za opravljanje javne 

službe čiščenja komunalne odpadne vode je bila v letu 2021 v celoti zaračunana 

uporabnikom storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. Za prihodnje 

leto 2023 načrtujemo, da se bo najemnina gospodarske javne infrastrukture v celoti 
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prenesla na uporabnike storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode. V 

kolikor se bo katera od občin ob sprejemu cen odločila za subvencijo cene, bo le ta 

prikazana v elaboratu, kjer se bo obravnavala obračunske cena za leto 2023. 

 

 

c) storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami 

 

Preteklo leto 19.334,70 100,00%

Prihodnje leto 19.313,89 100,00%

Obračunsko 

obdobje

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji

Višina najemnine
Delež prenosa na 

uporabnike

 
 

Najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za opravljanje javne 

službe opravljanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami je bila v letu 2021 v celoti 

zaračunana uporabnikom teh storitev javne službe. Za leto 2023 načrtujemo, da se bo 

najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za opravljanje storitev, 

povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami v celoti prenesla na uporabnike storitev. V kolikor 

se bo katera od občin ob sprejemu cen odločila za subvencijo cene, bo le ta prikazana 

v elaboratu, kjer se bo obravnavala obračunske cena za leto 2023. 

 

 

4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 

službe odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode 

 

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.  

 

V elaboratu je upoštevana 100 % stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
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4.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje in izračun 

predračunske cene omrežnin 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. 

 

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. 

 

a) Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode – CENA STORITVE ODVAJANJA komunalne odpadne vode 

 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 46.150,00 43,02% 0,1180

2. Neposredni stroški dela 43.000,00 40,09% 0,1100

3. Drugi neposredni stroški 500,00 0,47% 0,0013

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

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 4.300,00 4,01% 0,0110

6. Splošni upravni stroški 5.600,00 5,22% 0,0143

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

8. Neposredni stroški prodaje 7.100,00 6,62% 0,0182

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

10. Donos 620,00 0,58% 0,0016

SKUPAJ: 107.270,00 100,00% 0,2743

Predračunska količina  391.000 m
3

Predračunska cena storitve odvajanja 2023 brez poračuna 0,2743 EUR/m3

Poračun poslovnega izida 2021 (izguba) 12.371,84 EUR 

Osnova za izračun prodajne cene storitve odvajanja 119.641,84 EUR

Prodajna cena storitve odvajanja za leto 2023 0,3060 EUR/m
3

Poračun cene za leto 2021 na predračunsko količino 0,0316 EUR/m3

Strošek 

EUR/m
3

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR
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b) Izračun predračunske cene javne infrastrukture odvajanja – OMREŽNINA 

ODVAJANJA komunalne odpadne vode 

 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 212.224,83 93.974,16

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 12.100,00 1.350,00

3. Poračun za leto 2021 -146,87 -2.134,76

224.177,96 93.189,40

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA ODVAJANJA

SKUPAJ:  
 

Pod točko 3 je prikazan poračun za leto 2021 in sicer je bil pri obeh občinah presežek 

prihodkov iz zaračunanih omrežnin v letu 2021. Do presežka je prišlo zaradi manjših 

sprememb med načrtovanimi in dejanskimi priklopi na javno kanalizacijo.  

 

Občina Litija 

      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 2602 2602 61,91 161.091,15 5,1592 

20 < DN < 40 3 43 129 185,73 7.986,46 15,4776 

40 ≤ DN < 50 10 2 20 619,11 1.238,21 51,5920 

50 ≤ DN < 65 15 18 270 928,66 16.715,84 77,3880 

65 ≤ DN < 80 30 0 0 1.857,32 0,00 154,7760 

80 ≤ DN < 100 50 8 400 3.095,53 24.764,20 257,9600 

100 ≤ DN < 150 100 2 200 6.191,05 12.382,10 515,9200 

150 ≤ DN 200 0 0 12.382,10 0,00 1.031,8400 

SKUPAJ   2675 3621 25.321,40 224.177,96   

 

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 1 498 498 158,76 79.060,17 13,2296 

20 < DN < 40 3 3 9 476,27 1.428,80 39,6888 

40 ≤ DN < 50 10 0 0 1.587,55 0,00 132,2960 

50 ≤ DN < 65 15 2 30 2.381,33 4.762,66 198,4440 

65 ≤ DN < 80 30 0 0 4.762,66 0,00 396,8880 

80 ≤ DN < 100 50 1 50 7.937,77 7.937,77 661,4800 

100 ≤ DN < 150 100 0 0 15.875,54 0,00 1.322,9600 

150 ≤ DN 200 0 0 31.751,07 0,00 2.645,9200 

SKUPAJ   504 587 64.930,94 93.189,40   
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c) Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne 

odpadne vode – CENA STORITVE ČIŠČENJA komunalne odpadne vode 

 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 247.530,00 73,56% 0,6800

2. Neposredni stroški dela 55.000,00 16,35% 0,1511

3. Drugi neposredni stroški 1.000,00 0,30% 0,0027

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

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 9.900,00 2,94% 0,0272

6. Splošni upravni stroški 14.550,00 4,32% 0,0400

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

8. Neposredni stroški prodaje 7.500,00 2,23% 0,0206

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

10. Donos 1.002,00 0,30% 0,0028

SKUPAJ: 336.482,00 100,00% 0,9244

Predračunska količina  364.000 m
3

Predračunska cena storitve čiščenja 2023 brez poračuna 0,9244 EUR/m3

Poračun poslovnega izida 2021 (dobiček) -41.886,21 EUR 

Osnova za izračun prodajne cene storitve čiščenja 294.595,79 EUR

Prodajna cena storitve čiščenja za leto 2023 0,8093 EUR/m
3

Poračun cene za leto 2021 na predračunsko količino -0,1151 EUR/m3

Strošek 

EUR/m
3

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

 

d) Izračun predračunske cene javne infrastrukture čiščenja – OMREŽNINA 

ČIŠČENJA komunalne odpadne vode 

 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 207.199,99

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 7.000,00

3 Poračun za leto 2021 -1.433,22

212.766,77

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija in Občina 

Šmartno v EUR

 
 

Pod točko 3 je prikazan poračun za leto 2021 in sicer presežek prihodkov iz 

zaračunanih omrežnin v letu 2021. Do presežka je prišlo zaradi manjših sprememb 

med načrtovanimi in dejanskimi količinami in nekoliko nižjih stroškov zavarovanja 

javne infrastrukture.  
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Občina Litija in 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 2919 2919 53,15 155.150,19 4,4293 

20 < DN < 40 3 43 129 159,46 6.856,59 13,2879 

40 ≤ DN < 50 10 2 20 531,52 1.063,04 44,2930 

50 ≤ DN < 65 15 19 285 797,28 15.148,27 66,4395 

65 ≤ DN < 80 30 0 0 1.594,55 0,00 132,8790 

80 ≤ DN < 100 50 9 450 2.657,59 23.918,32 221,4650 

100 ≤ DN < 150 100 2 200 5.315,18 10.630,37 442,9300 

150 ≤ DN 200 0 0 10.630,37 0,00 885,8600 

SKUPAJ   2994 4003 21.739,10 212.766,77   

 

Predračunske cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode so enake na območju 

obeh občin, ker sta občini solastnici javne infrastrukture Centralna čistilna naprava Litija 

– Šmartno.  

 

 

e) Izračun predračunske cene opravljanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) – 

CENA STORITVE – GREZNICE IN MKČN  

 

1. Neposredni stroški materiala in storitev 53.600,00 27,63% 0,1089

2. Neposredni stroški dela 68.000,00 35,05% 0,1382

3. Drugi neposredni stroški 41.300,00 21,29% 0,0839

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

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 9.400,00 4,85% 0,0191

6. Splošni upravni stroški 13.400,00 6,91% 0,0272

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

8. Neposredni stroški prodaje 8.400,00 4,33% 0,0171

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

10. Donos 14.800,00 7,63% 0,0301

11. Prihodki, ki znižujejo ceno -14.900,00 -7,68% -0,0303

SKUPAJ: 194.000,00 100,00% 0,3943

Predračunska količina  492.000 m3

Predračunska cena storitve greznice in MKČN 2023 0,3943 EUR/m
3

Poračun poslovnega izida 2021 (dobiček) -12.069,28 EUR 

Osnova za izračun prodajne cene storitve greznice in MKČN 181.930,72 EUR

Prodajna cena storitve greznice in MKČN za leto 2023 0,3698 EUR/m
3

Poračun cene za leto 2021 na predračunsko količino -0,0245 EUR/m3

Strošek 

EUR/m
3

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR
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f) Izračun predračunske cene javne infrastrukture za storitev, povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – 

OMREŽNINA - GREZNICE in MKČN  

 

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 19.313,89

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 950,00

3 Poračun za leto 2020 202,11

20.466,00

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:

Občina Litija in Občina 

Šmartno v EUR

 
 

Pod točko 3 je prikazan poračun za leto 2021 in sicer primankljaj prihodkov iz 

zaračunanih omrežnin v letu 2021. Do primanjkljaja je prišlo zaradi sprememb 

obračunskih količin glede na predračunsko količino. 

 

Občina Litija in 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 3745 3745 5,18 19.394,02 0,4316 

20 < DN < 40 3 24 72 15,54 372,86 1,2948 

40 ≤ DN < 50 10 2 20 51,79 103,57 4,3160 

50 ≤ DN < 65 15 1 15 77,68 77,68 6,4740 

65 ≤ DN < 80 30 0 0 155,36 0,00 12,9480 

80 ≤ DN < 100 50 2 100 258,93 517,86 21,5800 

100 ≤ DN < 150 100 0 0 517,86 0,00 43,1600 

150 ≤ DN 200 0 0 1.035,73 0,00 86,3200 

SKUPAJ   3774 3952 2.118,07 20.466,00   

 

Predračunske cene omrežnine – greznice in MKČN so enake na območju obeh občin, ker 

sta občini solastnici javne infrastrukture.   

 

 

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 
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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. 

 

 

4.19 Primerjava trenutno veljavne prodajne cene s predračunsko prodajno ceno 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

 

a) Cena storitve odvajanja in čiščenja (uporabniki obeh storitev)  

 

brez DDV % DDV z DDV brez DDV % DDV z DDV

Odvajanje odpadnih voda 0,3060 € 9,5% 0,3351 € 0,3060 € 9,5% 0,3351 € 0,00% 0,0000 €

Čiščenje odpadnih voda 0,8093 € 9,5% 0,8862 € 0,8093 € 9,5% 0,8862 € 0,00% 0,0000 €

Okoljska dajatev 0,0528 € 0,0% 0,0528 € 0,0528 € 0,0% 0,0528 € 0,00% 0,0000 €

SKUPAJ: 1,1681 € 1,2741 € 1,1681 € 1,2741 € 0,00% 0,0000 €

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena v m3

Odstotek
Predračunska cena v m3 Znesek 

sprem.

 
 

Ker se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s Centralno čistilno napravo 

Litija – Šmartno s sekundarnim čiščenjem, se na podlagi 13. člena Uredbe o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda upošteva učinek 

čiščenja čistilne naprave v višini 90%, tako da uporabnik plača 10% cene okoljske 

dajatve.  
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b) Cena storitve odvajanja (brez čiščenja komunalne odpadne vode – npr. Kresnice) 

 

brez DDV % DDV z DDV brez DDV % DDV z DDV

Odvajanje odpadnih voda 0,3060 € 9,5% 0,3351 € 0,3060 € 9,5% 0,3351 € 0,00% 0,0000 €

Okoljska dajatev 0,5283 € 0,0% 0,5283 € 0,5283 € 0,0% 0,5283 € 0,00% 0,0000 €

SKUPAJ: 0,8343 € 0,8634 € 0,8343 € 0,8634 € 0,00% 0,0000 €

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena v m3 Odstotek 

povišanja

Predračunska cena v m3 Znesek 

sprem.

 
 

c) Cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravam 

 

brez DDV % DDV z DDV brez DDV % DDV z DDV

Brez čiščenja na MKČN

Storitev greznice in MKČN 0,3698 € 9,5% 0,4049 € 0,3698 € 9,5% 0,4049 € 0,00% 0,0000 €

Okoljska dajatev 0,5283 € 0,0% 0,5283 € 0,5283 € 0,0% 0,5283 € 0,00% 0,0000 €

SKUPAJ: 0,8981 € 0,9332 € 0,8981 € 0,9332 € 0,00% 0,0000 €

Čiščenje na MKČN

Storitev greznice in MKČN 0,3698 € 9,5% 0,4049 € 0,3698 € 9,5% 0,4049 € 0,00% 0,0000 €

Okoljska dajatev 0,0528 € 0,0% 0,0528 € 0,0528 € 0,0% 0,0528 € 0,00% 0,0000 €

SKUPAJ: 0,4226 € 0,4577 € 0,4226 € 0,4577 € 0,00% 0,0000 €

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena v m3 Odstotek 

povišanja

Predračunska cena v m3 Znesek 

sprem.

 
 

 

d) OMREŽNINA ODVAJANJA komunalne odpadne vode 

 

Občina Litija 

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

DN ≤ 20 4,9349 € 5,4037 € 5,1592 € 5,6493 € 4,55% 0,25 €

20 ≤ DN < 40 14,8047 € 16,2111 € 15,4776 € 16,9480 € 4,55% 0,74 €

40 ≤ DN < 50 49,3490 € 54,0372 € 51,5920 € 56,4932 € 4,55% 2,46 €

50 ≤ DN < 65 74,0235 € 81,0557 € 77,3880 € 84,7399 € 4,55% 3,68 €

65 ≤ DN < 80 148,0470 € 162,1115 € 154,7760 € 169,4797 € 4,55% 7,37 €

80 ≤ DN < 100 246,7450 € 270,1858 € 257,9600 € 282,4662 € 4,55% 12,28 €

100 ≤ DN < 150 493,4900 € 540,3716 € 515,9200 € 564,9324 € 4,55% 24,56 €

150 ≤ DN 986,9800 € 1.080,7431 € 1.031,8400 € 1.129,8648 € 4,55% 49,12 €

Omrežnina za vodomer 

dimenzije

Trenutno veljavna cena
Odstotek 

Predračunska cena Znesek 

sprem.
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      Občina Šmartno pri Litiji 

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

DN ≤ 20 13,9514 € 15,2768 € 13,2296 € 14,4864 € -5,17% -0,79 €

20 ≤ DN < 40 41,8542 € 45,8303 € 39,6888 € 43,4592 € -5,17% -2,37 €

40 ≤ DN < 50 139,5140 € 152,7678 € 132,2960 € 144,8641 € -5,17% -7,90 €

50 ≤ DN < 65 209,2710 € 229,1517 € 198,4440 € 217,2962 € -5,17% -11,86 €

65 ≤ DN < 80 418,5420 € 458,3035 € 396,8880 € 434,5924 € -5,17% -23,71 €

80 ≤ DN < 100 697,5700 € 763,8392 € 661,4800 € 724,3206 € -5,17% -39,52 €

100 ≤ DN < 150 1.395,1400 € 1.527,6783 € 1.322,9600 € 1.448,6412 € -5,17% -79,04 €

150 ≤ DN 2.790,2800 € 3.055,3566 € 2.645,9200 € 2.897,2824 € -5,17% -158,07 €

Omrežnina za vodomer 

dimenzije

Trenutno veljavna cena
Odstotek 

Predračunska cena Znesek 

sprem.

 
 

Pod trenutno veljavno ceno je prikazana potrjena cena omrežnine za leto 2022 brez 

subvencije. Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je za leto 2022 sprejel Sklep o 

subvenciji cene omrežnine v višini 30 % potrjene cene omrežnine. Tako znižana cena 

omrežnine za leto 2022 za DN≤20 znaša 9,7660 € brez DDV oziroma 10,6937 € z 

DDV. Subvencija se prizna le za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih 

dejavnosti.   

 

 

e) OMREŽNINA ČIŠČENJA komunalne odpadne vode 

 

Občina Litija in občina Šmartno pri Litiji 

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

DN ≤ 20 4,6879 € 5,1333 € 4,4293 € 4,8501 € -5,52% -0,28 €

20 ≤ DN < 40 14,0637 € 15,3998 € 13,2879 € 14,5503 € -5,52% -0,85 €

40 ≤ DN < 50 46,8790 € 51,3325 € 44,2930 € 48,5008 € -5,52% -2,83 €

50 ≤ DN < 65 70,3185 € 76,9988 € 66,4395 € 72,7513 € -5,52% -4,25 €

65 ≤ DN < 80 140,6370 € 153,9975 € 132,8790 € 145,5025 € -5,52% -8,50 €

80 ≤ DN < 100 234,3950 € 256,6625 € 221,4650 € 242,5042 € -5,52% -14,16 €

100 ≤ DN < 150 468,7900 € 513,3251 € 442,9300 € 485,0084 € -5,52% -28,32 €

150 ≤ DN 937,5800 € 1.026,6501 € 885,8600 € 970,0167 € -5,52% -56,63 €

Omrežnina za vodomer 

dimenzije

Trenutno veljavna cena
Odstotek

Predračunska cena Znesek 

sprem.
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f) OMREŽNINA – greznice in MKČN  

 

Občina Litija in občina Šmartno pri Litiji 

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

DN ≤ 20 0,4423 € 0,4843 € 0,4316 € 0,4726 € -2,42% -0,01 €

20 ≤ DN < 40 1,3269 € 1,4530 € 1,2948 € 1,4178 € -2,42% -0,04 €

40 ≤ DN < 50 4,4230 € 4,8432 € 4,3160 € 4,7260 € -2,42% -0,12 €

50 ≤ DN < 65 6,6345 € 7,2648 € 6,4740 € 7,0890 € -2,42% -0,18 €

65 ≤ DN < 80 13,2690 € 14,5296 € 12,9480 € 14,1781 € -2,42% -0,35 €

80 ≤ DN < 100 22,1150 € 24,2159 € 21,5800 € 23,6301 € -2,42% -0,59 €

100 ≤ DN < 150 44,2300 € 48,4319 € 43,1600 € 47,2602 € -2,42% -1,17 €

150 ≤ DN 88,4600 € 96,8637 € 86,3200 € 94,5204 € -2,42% -2,34 €

Omrežnina za vodomer 

dimenzije

Trenutno veljavna cena
Odstotek 

Predračunska cena Znesek 

sprem.
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5 ZAKLJUČEK 

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. je kot izvajalec javne 

službe odvajanja komunalne odpadne vode 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 te javne službe skladno z uredbo. Cene javne službe 

čiščenja komunalne odpadne vode so bile prvič uveljavljene s 1.1.2016 na podlagi 

elaborata, ki ga je na 31. seji dne 16.12.2015 sprejel Skupni organ za izvrševanje  

ustanoviteljskih pravic.  Cene  javne službe storitev, povezanih  z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravam so bile 

prvič uveljavljene s 1.1.2019 na podlagi elaborata, ki ga je na 38. seji dne 19.12.2018 

sprejel Skupni organ za izvrševanje  ustanoviteljskih pravic. 

 

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.  

 

Ta elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunskih cen izvajanja storitve javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2023. V okviru 

predračunskih cen 2023 so izvedeni tudi cenovni poračuni za leto 2021.  

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. predlaga Skupnemu 

organu za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno 

stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., da potrdi predračunske cene javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2023 in sicer: 
 

a) Omrežnina – cena javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode 
 

 Dimenzija   
Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez DDV 
Cena omrežnine v 

EUR/mesec brez DDV 

vodomera Faktorji OBČINA LITIJA OBČINA ŠMARTNO 

DN ≤ 20 1 5,1592 13,2296 

20 < DN < 40 3 15,4776 39,6888 

40 ≤ DN < 50 10 51,5920 132,2960 

50 ≤ DN < 65 15 77,3880 198,4440 

65 ≤ DN < 80 30 154,7760 396,8880 

80 ≤ DN < 100 50 257,9600 661,4800 

100 ≤ DN < 150 100 515,9200 1.322,9600 

150 ≤ DN 200 1.031,8400 2.645,9200 

 

 

b) Cena storitve izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode v višini 0,3060 

EUR/m3 brez DDV, ki velja za obe občini. 
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c) Omrežnina – cena javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode – velja 

za obe občini 

 

 Dimenzija   Cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV 

vodomera Faktorji OBČINA LITIJA in OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

DN ≤ 20 1 4,4293 

20 < DN < 40 3 13,2879 

40 ≤ DN < 50 10 44,2930 

50 ≤ DN < 65 15 66,4395 

65 ≤ DN < 80 30 132,8790 

80 ≤ DN < 100 50 221,4650 

100 ≤ DN < 150 100 442,9300 

150 ≤ DN 200 885,8600 

 

 

d) Cena storitve izvajanja čiščenja komunalne odpadne vode v višini 0,8093 EUR/m3 

brez DDV, ki velja za obe občini. 

 

e) Omrežnina – cena javne infrastrukture za storitve, povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravam 

– velja za obe občini 

 

 Dimenzija   Cena omrežnine v EUR/mesec brez DDV 

vodomera Faktorji OBČINA LITIJA in OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

DN ≤ 20 1 0,4316 

20 < DN < 40 3 1,2948 

40 ≤ DN < 50 10 4,3160 

50 ≤ DN < 65 15 6,4740 

65 ≤ DN < 80 30 12,9480 

80 ≤ DN < 100 50 21,5800 

100 ≤ DN < 150 100 43,1600 

150 ≤ DN 200 86,3200 

 

 

f) Cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravam v višini 0,3698 EUR/m3 brez DDV, ki 

velja za obe občini. 
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Pripravili: 

Vodja vodovoda in kanalizacije: 

Marko Berčon, dipl. ing. grad. 

 

 

Ekolog: 

Marta Peršin, univ. dipl. ing. kem. 

 

 

 

 

 

 

 

Vodja finančno računovodskega sektorja:     Direktor: 

Karmen Potisek, mag. posl. ved     Roman Ciglar, dipl. 

ing. str. 
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