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1 UVOD 

 

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in 

padavinske 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. V 30. členu uredbe je določeno, da morajo občine uskladiti 

svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po 

uveljavitvi te uredbe, to je do 31.3.2014. 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. 

 

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitve javne službe odvajanje komunalne in 

padavinske 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 se oblikuje za 

vsako občino posebej. 
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2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitve javne službe komunalne in 

padavinske odpadne vode, ki se predloži v potrditev pristojnemu organu. 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 pripravljalcev 

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. 

 

2.2 Obrazložitev osnovnih pojmov 

 

Preteklo obračunsko obdobje je predhodno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev 

podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za 

nazaj. 

 

Prihodnje obračunsko obdobje je tekoče poslovno leto, za katerega se oceni količina 

opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. 
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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 odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je 

sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve in se na 

računu prikazujejo ločeno. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki 

ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode. 

 

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

padavinske odpadne vode 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 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 storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se 

vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev 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, 
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 splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, 

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 druge poslovne odhodke 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 komunalne in padavinske odpadne vode je izražena v m
3
 

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

kanalizacijo.  
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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 komunalne in padavinske odpadne 

vode  

 

Zavezanec za izdelavo elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je izvajalec obvezne gospodarske javne 

službe odvajanja komunalne in padavinske 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 0202 3002 0080 754 

 

3.2 Opis javne službe odvajanja komunalne in padavinske 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), Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbo  o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 
64/12), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (Ur.l. RS št. 98/07, 30/10), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07, 63/09 in 105/10) in drugih predpisih. 
 
Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se ne izvaja na celotnem 

območju občin, ker še ni zgrajena javna infrastruktura, ki je potrebna za izvajanje te javne 

službe. Javna infrastruktura, ki je potrebna za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode, je na območju obeh občin ravno v fazi izgradnje. 

Predvideva se, da bo javna infrastruktura zgrajena do konce leta 2015. Zato so v elaboratu 

upoštevani minimalni stroški oziroma samo nujni stroški v zvezi z opravljanjem storitve 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.  

Javno podjetje vzdržuje javno kanalizacijo v mestu Litija, kraju Šmartno pri Litiji in kraju 

Kresnice. Podatki o dolžini obstoječe javne kanalizacije: 

 

1. Javna kanalizacija Litija: 

 mešani sistem: 18.922 m 

 fekalni sistem: 4.020 m 

 meteorni sistem: 18.579 m 
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2. Javna kanalizacija Kresnice: 

 mešani sistem: 2.183 m 

 fekalni sistem: 784 m 

 meteorni sistem: 818 m 

 

3. Javna kanalizacija Šmartno pri Litiji: 

 mešani sistem: cca. 7.000 m 

 meteorni sistem: cca. 1.000 m 
 
V okviru rednega vzdrževanja javne kanalizacije se izvaja čiščenje usedlin črpališča za 

prečrpavanje nivoja na Graški cesti v Litiji, čiščenje kanalizacijskega sistema v Kresnicah in 

del sistema v mestu Litija in kraju Šmartno pri Litiji. Ker javno podjetje še nima specialne 

opreme za čiščenje cevovodov, praznjenje greznic in prevoz odpadne vode, izvaja čiščenje 

cevovodov in naprav javne kanalizacije s podizvajalci, kateri imajo specialno opremo. Na 

glavnih kanalizacijskih vodih je skladno s predpisi izvedena deratizacija.  

 

Obstoječa javna kanalizacija je dotrajana, kar pomeni vse pogostejše napake na sistemu 

(razpad betonskih/ salonitnih/ litoželeznih cevi, lomi in premiki cevi zaradi posedanja terena 

ipd.). Zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema je potrebno nujno pristopiti k obnovi 

obstoječe javne kanalizacije, tudi na tistih delih, ki se z rekonstrukcijo ne bo zajela. 

  

Z letom 2012 se je pričela izgradnja oziroma rekonstrukcija javne kanalizacije z izvedbo 

odcepov za hišne priključke v občini Litija in v občini Šmartno pri Litiji z izgradnjo skupne 

centralne čistilne naprave Litija - Šmartno pri Litiji s kapaciteto 11.000 PE, na katero se 

navezujeta oba kanalizacijska sistema. Centralna čistilna naprava (CČN) bo locirana na 

območju občine Litija. Nov kanalizacijski sistem v občini Litija bo zajemal 7.515 m 

kanalizacijskega omrežja skupaj s petimi črpališči, dvema zadrževalnima bazenoma in 

sedmimi razbremenilniki vode. Nov kanalizacijski sistem Šmartno pri Litiji bo zajemal 

6307,1 m kanalizacijskega omrežja skupaj s šestimi črpališči, zadrževalnim bazenom ter tremi 

razbremenilniki vode.  Občina in podjetje sproti obveščata nove in sedanje uporabnike javne 

kanalizacije o nameravani gradnji, o obvezni priključitvi oziroma preureditvi obstoječega 

priključka stavbe ter pogojih priključitve stavbe  na javno kanalizacijo (pridobitev soglasja, 

nadzor podjetja nad izvedbo priključkov, odstranitev greznice oz. male čistilne naprave iz 

sistema odvajanja odpadne vode ipd.). Trenutno gradnja še ni v fazi, ki bi že omogočala 

izvedbo priključkov stavb neposredno na javno kanalizacijo. Zaključek investicije izgradnje 

javne kanalizacije z izgradnjo čistilne naprave se predvideva konec leta 2014, ko naj bi 

čistilna naprava pričela s  poskusnim obratovanjem. 
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4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE 

 

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje 

 

Za preteklo obračunsko obdobje ni bila oblikovana predračunska količina opravljenih storitev 

skladno s to uredbo. V preteklem obdobju so dejansko opravljene naslednje obračunske 

količine opravljenih storitev:  

  

a) Obračunana količina dobavljene vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v preteklem 

obračunskem obdobju 

Količina v m3

Obračunska 2013

občina Litija 303.698

občina Šmartno pri Litiji 57.550

SKUPAJ: 361.248

Dobavljena voda, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo

 
 

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

komunalne in padavinske odpadne vode v preteklem obračunskem obdobju 

 

občina Litija občina Šmartno

1 DN ≤ 20 1 2261 316

2 20 ≤ DN < 40 3 117 20

3 40 ≤ DN < 50 10 4 0

4 50 ≤ DN < 65 15 14 2

5 65 ≤ DN < 80 30 1 0

6 80 ≤ DN < 100 50 9 1

7 100 ≤ DN < 150 100 1 0

8 150 ≤ DN 200 0 0

SKUPAJ 2407 339

Zap. št.
Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število vodomerov

 
 

 

4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje 

 

Za preteklo obračunsko obdobje niso bili oblikovani predračunski stroški izvajanja storitev 

skladno s to uredbo. V nadaljevanju so prikazani dejanski obračunski stroški izvajanja storitev 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje. 
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a) Stroški opravljanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode: 

a) Neposredni stroški materiala  5.049,78

stroški materiala za redno vzdrževanje 3.903,88

stroški elektrike 1.145,90

b) Neposredni stroški storitev 4.141,26

stroški rednega vzdrževanja 3.146,04

deratizacija 900,00

stroški drugih storitev 95,22

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 6.485,30

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 1.448,40

a) Popravki vrednosti terjatev 456,50

b) Splošno nabavno prodajni stroški 991,90

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 1.487,85

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 4.292,98

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 22.905,57

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
9.191,04

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

b) Stroški javne infrastrukture – omrežnina 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 71.614,00 15.393,24

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 115,49

71.729,49 15.393,24

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:  
 

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 

javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

 

Litija Šmartno

Storitev odvajanja EUR/m3 0,0634 0,0569 0,0569

Enota mere Obračunska cena
Prodajna cena 
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Pojasnilo odmikov obračunske cene od predračunske cene izvajanja storitve javne službe 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode še ni možno, ker cene v preteklem 

obračunskem obdobju niso bile oblikovane na podlagi te uredbe. 

 

Prodajna cena oz. trenutno veljavna cena, ki se zaračunava uporabnikom storitev izvajanja 

javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je bila oblikovana na podlagi 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) in uveljavljena s 1.1.2013 na podlagi 31. 

člena uredbe. S 1.1.2013 ni bila uveljavljena polna stroškovna cena izvajanja storitve zaradi 

Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31.12.2012). 

 

 

4.4 Primerjava obračunskih cen javne službe odvajanja komunalne in padavinske 

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 in padavinske odpadne vode z obračunskimi cenami storitev javne službe 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na primerljivih območij, ker primerljiva 

območja še niso znana.  

 

 

4.5 Primerjava potrjenih cen javne službe odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode s potrjenimi 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 potrjenih cen javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode s potrjenimi cenami storitev javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode na primerljivih območij, ker primerljiva območja še 

niso znana.  

 

 

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske 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 še niso znana.  
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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 naloslova 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 in padavinske odpadne vode. 

 

stroški plač / število mesecev poslovanja

povprečno število zaposlencev
povprečna mesečna plača na zaposlenca =

 
 

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode E37: 

2012 2013

pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 2,13 1,50 1,70

gospodarnost poslovanja 1,02 0,99 1,00

povprečna mesečna plača 1.504 € 1.489 € 1.499 €

povprečje panoge 

E37 2012

javno podjetje
Kazalniki

 

 

4.8 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode  

 

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

opravljenih storitev v tekočem obračunskem obdobju. 
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a) Predračunska količina vode, ki je osnova za predračunsko ceno opravljanja storitve 

javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v tekočem 

obračunskem obdobju 

Količina v m3

Predračunska 2014

občina Litija 303.700

občina Šmartno pri Litiji 57.550

SKUPAJ: 361.250

Predračunska količina vode

 
 

 

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

komunalne in padavinske odpadne vode v preteklem obračunskem obdobju  

 

občina Litija občina Šmartno

1 DN ≤ 20 1 2261 316

2 20 ≤ DN < 40 3 117 20

3 40 ≤ DN < 50 10 4 0

4 50 ≤ DN < 65 15 14 2

5 65 ≤ DN < 80 30 1 0

6 80 ≤ DN < 100 50 9 1

7 100 ≤ DN < 150 100 1 0

8 150 ≤ DN 200 0 0

SKUPAJ 2407 339

Zap. št.
Premer 

vodomera

Faktor 

omrežnine

Število vodomerov

 
 

 

 

4.9 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje 

 

 

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev 

v tekočem obračunskem obdobju. 
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a) Predračunski stroški izvajanja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne 

vode: 

a) Neposredni stroški materiala  5.100,00

stroški materiala za redno vzdrževanje 3.900,00

stroški elektrike 1.200,00

b) Neposredni stroški storitev 4.200,00

stroški rednega vzdrževanja 3.100,00

deratizacija 1.000,00

stroški drugih storitev 100,00

2. NEPOSREDNI STROŠKI DELA 6.400,00

3. DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 0,00

4. SPLOŠNI POSREDNI PROIZ. STROŠKI

5. SPLOŠNI NABAVNO-PRODAJNE STR. 1.460,00

a) Popravki vrednosti terjatev 500,00

b) Splošno nabavno prodajni stroški 960,00

6. SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 1.440,00

7. OBRESTI FINANCIRANJA

8. NEPOSREDNI STROŠKI PRODAJE 4.300,00

9. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

10. DONOS

SKUPAJ STROŠKI IZVAJANJA STORITVE 22.900,00

1. 
NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV
9.300,00

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

Predračunski stroški izvajanja storitve so načrtovani na podlagi preteklega obračunskega 

obdobja in predvidenih rednih vzdrževalnih del v letu 2014. 

 

 

b) Predračunski stroški javne infrastrukture – omrežnina 

 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 71.613,96 15.393,24

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 115,49

71.729,45 15.393,24

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:  
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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: 

Preteklo obračunsko obdobje Prihodnje obračunsko obdobje

0,00 € 0,00 €  
 

 

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 05.05.2010 na 14. 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 in 

padavinske odpadne vode razdelilo 0,46 % 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 odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode ne izvaja. 
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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. 

 

Donos v preteklem obračunskem obdobju Donos v prihodnjem obračunskem obdobju

0,00 € 0,00 €  
 

 

4.14 Število zaposlenih za izvajaje storitev javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske 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: 

Preteklo obračunsko obdobje Tekoče obračunsko obdobje

0,33 0,35  
 

 

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 komunalne in padavinske 

odpadne vode 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 odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode in delež najemnine, ki se prenese na uporabnike 

storitev javne službe: 

Preteklo leto 71.614,00 6,43% 15.393,24 10,71%

Tekoče leto 71.613,96 100,00% 15.393,24 100,00%

Občina Litija
Obračunsko 

obdobje
Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike

Občina Šmartno pri Litiji

Višina 

najemnine

Delež prenosa 

na uporabnike
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Najemnina gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna za opravljanje javne službe 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2013 ni bila v celoti zaračunana 

uporabnikonm storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Za 

tekoče leto 2014 načrtujemo, da se bo najemnina gospodarske javne infrastrukture v celoti 

prenesla na uporabnike storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne 

vode. 

 

4.16 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne 

službe odvajanja komunalne in padavinske 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 komunalne in padavinske odpadne vode.  

 

 

4.17 Izračun predračunske cene storitev javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje in izračun 

predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 

 

a) Izračun predračunske cene opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode – CENA STORITVE ODVAJANJA 

 

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. 
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1. Neposredni stroški materiala in storitev 9.300,00 40,61% 0,0257

2. Neposredni stroški dela 6.400,00 27,95% 0,0177

3. Drugi neposredni stroški 0,00 0,00% 0,0000

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

5. Splošni nabavno-prodajni stroški 1.460,00 6,38% 0,0040

6. Splošni upravni stroški 1.440,00 6,29% 0,0040

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

8. Neposredni stroški prodaje 4.300,00 18,78% 0,0119

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

10. Donos 0,00 0,00% 0,0000

SKUPAJ: 22.900,00 100,00% 0,0634

Prdračunska količina  361.250 m
3

Predračunska cena storitve odvajanja 0,0634 EUR/m
3

Strošek 

EUR/m
3

Struktura 

v %

Zap. 

št.
Skupine stroškov v EUR

 
 

b) Izračun predračunske cene javne infrastrukture – OMREŽNINA  

 

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške  javne infrastrukture posamezne javne službe. 

Omrežnina se določi na letni ravni (uporabnikom pa se zaračunava na mesec) glede na 

zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Omrežnina se za posamezni 

vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine 

na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine 

glede na premer posameznega obračunskega vodomera. 

 

Občina Litija Občina Šmartno

v EUR v EUR

1 Stroški najemnin javne infrastrukture 71.613,96 15.393,24

2 Stroški zavarovanja javne infrastrukture 115,49

71.729,45 15.393,24

Zap. 

št.

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - 

OMREŽNINA

SKUPAJ:  
 

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 2261 2261 20,84 47.118,04 1,7366 

20 < DN < 40 3 117 351 62,52 7.314,65 5,2099 

40 ≤ DN < 50 10 4 40 208,39 833,58 17,3662 

50 ≤ DN < 65 15 14 210 312,59 4.376,29 26,0493 

65 ≤ DN < 80 30 1 30 625,18 625,18 52,0987 

80 ≤ DN < 100 50 9 450 1.041,97 9.377,76 86,8311 

100 ≤ DN < 150 100 1 100 2.083,95 2.083,95 173,6622 

150 ≤ DN 200 0 0 4.167,89 0,00 347,3245 

SKUPAJ   2407 3442 8.523,34 71.729,45   



 19 

 

 

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 1 316 316 33,76 10.667,25 2,8131 

20 < DN < 40 3 20 60 101,27 2.025,43 8,4393 

40 ≤ DN < 50 10 0 0 337,57 0,00 28,1309 

50 ≤ DN < 65 15 2 30 506,36 1.012,71 42,1964 

65 ≤ DN < 80 30 0 0 1.012,71 0,00 84,3928 

80 ≤ DN < 100 50 1 50 1.687,86 1.687,86 140,6546 

100 ≤ DN < 150 100 0 0 3.375,71 0,00 281,3092 

150 ≤ DN 200 0 0 6.751,42 0,00 562,6184 

SKUPAJ   339 456 13.806,66 15.393,24   

 

 

4.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in druga 

razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 

 

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 
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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 cene s predračunsko ceno javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske odpadne vode 

 

a) Cena storitve odvajanja 

 

Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji 

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

Odvajanje odpadnih voda 0,0569 € 9,5% 0,0623 € 0,0634 € 9,5% 0,0694 € 11,42%

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

SKUPAJ: 0,5852 € 0,5906 € 0,5917 € 0,5977 € 1,11%

Postavka na računu

Trenutno veljavna cena v m3 Odstotek 

povišanja

Predračunska cena v m3

 
 

 

b) OMREŽNINA 

 

Občina Litija 

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

1. Vodomer DN 15 0,1418 € 0,1553 € 1,7366 € 1,9016 € 1124,68% 1,75 €

2. Vodomer DN 20 0,2368 € 0,2593 € 1,7366 € 1,9016 € 633,36% 1,64 €

3. Vodomer DN 25 0,3545 € 0,3882 € 5,2099 € 5,7048 € 1369,65% 5,32 €

4. Vodomer DN 30 0,5672 € 0,6211 € 5,2099 € 5,7048 € 818,53% 5,08 €

5. Vodomer DN 40 0,9458 € 1,0357 € 17,3662 € 19,0160 € 1736,14% 17,98 €

6. Vodomer DN 50 1,4180 € 1,5527 € 26,0493 € 28,5240 € 1737,05% 26,97 €

7. Vodomer DN 65 2,3638 € 2,5884 € 52,0987 € 57,0481 € 2104,02% 54,46 €

8. Vodomer DN 80 4,7262 € 5,1752 € 86,8311 € 95,0801 € 1737,23% 89,90 €

9. Vodomer DN 100 7,0900 € 7,7636 € 173,6622 € 190,1601 € 2349,40% 182,40 €

Omrežnina za vodomer 

dimenzije

Trenutno veljavna cena Odstotek 

povišanja

Predračunska cena Znesek 

povečanja z 

DDV
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Občina Šmartno pri Litiji 

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

1. Vodomer DN 15 0,3445 € 0,3772 € 2,8131 € 3,0803 € 716,57% 2,70 €

2. Vodomer DN 20 0,5753 € 0,6300 € 2,8131 € 3,0803 € 388,98% 2,45 €

3. Vodomer DN 25 0,8613 € 0,9431 € 8,4393 € 9,2410 € 879,83% 8,30 €

4. Vodomer DN 30 1,3780 € 1,5089 € 8,4393 € 9,2410 € 512,43% 7,73 €

5. Vodomer DN 40 2,2978 € 2,5161 € 42,1964 € 28,1309 € 1736,38% 25,61 €

6. Vodomer DN 50 3,4450 € 3,7723 € 26,0493 € 42,1964 € 656,15% 38,42 €

7. Vodomer DN 65 5,7428 € 6,2884 € 52,0987 € 84,3928 € 807,20% 78,10 €

8. Vodomer DN 80 11,4822 € 12,5730 € 86,8311 € 140,6546 € 656,22% 128,08 €

9. Vodomer DN 100 17,2250 € 18,8614 € 173,6622 € 281,3092 € 908,20% 262,45 €

Omrežnina za vodomer 

dimenzije

Trenutno veljavna cena Odstotek 

povišanja

Predračunska cena Znesek 

povečanja z 

DDV

 
 

 

 

  



 

5 ZAKLJUČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


