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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Oblikovanje in potrditev cen storitev javne službe povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v mestni občini novo mesto

1. UVOD
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ( Uradni
list RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je JP Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju:
Komunala) kot izvajalec javne službe dolžan zagotoviti izvajane v okviru opravljanja storitev
obvezne gospodarske javne službe tudi praznjenje greznic ter prevzem in ravnanje z blatom
iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju greznice in MKČN). Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) – v nadaljevanju Uredba, v 5. členu
določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec
javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
2. OBRAZLOŽITEV
Do sedaj je izvajalec javne službe Komunala storitev praznjenja greznic in MKČN
zaračunaval ob praznjenju. Uporabniki so storitev naročili in strošek storitve poravnali v
enkratnem znesku po opravljeni storitvi po ceniku izvajalca. Prevzem in ravnanje z goščami
iz greznic in blatom iz MKČN, se zagotavlja in vrši na Centralni čistilni napravi Novo mesto
na lokaciji v Ločni za vse občine, kjer Komunala izvaja to dejavnost. Komunala prevzema na
Centralno čistilno napravo Novo mesto odpadno vodo nepretočnih in pretočnih greznic vseh
objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno kanalizacijsko omrežje v skladu s
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.
Skladno s sprejeto »Uredbo« se je spremenil tudi sistem praznjenja greznic in MKČN. V
Komunali so tako dolžni uvesti sistematično praznjenje greznic in MKČN enkrat na tri leta ter
hkrati mesečni obračun te storitve.
Osnova za obračun storitve prevzema prevzem vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih

greznic in prevzem blata iz MKČN, je količina - m3 porabljene pitne vode po vodomeru,
omrežnina pa glede na faktor omrežnine (premer vodomera). Če objekt ni priključen na javno
vodovodno omrežje, se storitev obračuna na osnovi števila stalno ali začasno prijavljenih
oseb z upoštevanjem normirane porabe vode 0,15m3 na osebo na dan, kjer oseb ni pa se
upošteva poraba za 1 osebo; omrežnina se obračuna v višini faktorja 1 kot za vodomer DN
20. Storitev se bo uporabnikom zaračunavala mesečno, strošek storitve bo na računu za
komunalne storitve prištet ostalim postavkam. V primeru nastajanja blata v greznici ali MKČN
na kmetijskem gospodarstvu, je le-to lahko izvzeto iz izvajanja in plačevanja storitev
praznjena greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE. Upravičenost do oprostitve določata
«Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu« (Uradni list RS, št.
62/2008) in »Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode«
(Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013). Oprostitev je mogoča na osnovi podane
vloge in izjave stranke za oprostitev, ki jo mora stranka obnoviti na vsake tri leta.
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se
skladno z »Uredbo« ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz 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 vode s streh.
V Mestni občini Novo mesto se javne službe povezane z odvajanjem in čiščenjem
padavinske odpadne vode s streh in javnih površin do vzpostavitve evidenc v skladu 5. točko
31. člena Uredbe ne zaračunavajo.
Sedaj se storitve vezane na odvajanje in čiščenje vsebine greznic in MKČN obračunajo po
naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku izvajalca javne službe.
Po potrditvi elaborata, predračunske in zaračunane cene izvajanja storitev na občinskih
svetih, bodo pričeli z mesečnim obračunom storitve. Predračunska cena storitve odvajanja in
čiščenja iz tretje točke je sestavljena iz:
- omrežnine,
- cene opravljanja storitev in
- okoljske dajatve.
Cena, ki jo potrdi pristojen občinski organ se imenuje potrjena cena storitve javne službe.
Omrežnina vključuje:
- stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture na območju
občine. Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku na osnovi predračuna amortizacije
ob upoštevanju letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa Uredba. Omrežnina se za
posameznega uporabnika določi glede na obračunski vodomer za porabo pitne vode.
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge
stroške povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne
službe.
Predračunska cena opravljanja storitve praznjenja greznic in MKČN vključuje stroške, ki jih je
mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje:
- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,

-

splošne (posredne)proizvajalne stroške,
splošne nabavno-prodajne stroške,
splošne upravne stroške,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev,
druge poslovne odhodke in
donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.

Na podlagi 5. točke 20. člena Uredbe se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne
stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna
omrežnina za priključek DN 20 s faktorjem 1. Predračunska lastna cena se oblikuje tako, da
krije vse stroške izvajanja posamezne storitve, vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo
infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ določi, da zaračunana prodajna cena
storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne pokriva celotne potrjene
predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna.
Omrežnina predstavlja 45,58 % delež obračunske lastne cene za leto 2015, stroški izvajanja
dejavnosti pa 62,74 %. Predlagana lastna cena izvajanja storitev je oblikovana na podlagi
ocenjenih potrebnih dejavnosti in aktivnosti na področju izvajanja čiščenja komunalne
odpadne vode ter storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami. Pri izvajanju storitev čiščenja komunalne odpadne vode nastajajo stroški, ki so
povezani tudi z izvajanjem storitev povezanih s čiščenjem močno onesnaženih vod. Pri
izračunu predračunskih stroškov za leto 2015 smo skupne stroške dejavnosti in ter splošne
stroške uprave na posamezno storitev razporedili na podlagi količine dobavljene pitne vode
odjemnim mestom, ki so priključeni na greznice in MKČN. V stroških javne infrastrukture so
zajeti letni stroški najemnine infrastrukture, ki je namenjena izvajanju dejavnosti.
Stroški izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN predstavljajo proizvajalne stroške,
stroške storitev, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva.
Največji strošek med materialnimi stroški predstavlja električna energija, pogonsko gorivo
(vozila) in drug splošni material (zaščitna sredstva, fokulanti, droben potrošni material, čistilni
material). Med stroški storitev so upoštevani stroški komunalnih storitev (dehidracija in
deponiranje blata), stroški dela (2 zaposlena na vozilu), stroški amortizacije (izračunana od
nabavne vrednosti osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura po
amortizacijskih stopnjah po Uredbi) in stroški vzdrževanja ostalih sredstev (servisiranje in
vzdrževanja opreme potrebne za opravljanje dejavnosti). Stroški izvajanja storitev se delijo
po občinah glede na količino opravljenih storitev. Splošni stroški izvajanja javne službe
povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se delijo v skladu z
Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale, ki je sestavni del Poslovnega
plana. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta županov in vseh organov družbe
Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.
Med splošnimi stroški izvajanja navedene dejavnosti so zajeti stroški povezani z
upravljanjem, nabavno in prodajno dejavnostjo izvajalca javne službe. Vključujejo stroške
vodstva sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda in stroški skupnih služb (vodstvo
družbe, plan in analize, informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna
služba, nabava, ekonomika).
3. VPLIV NA PRORAČUN
S sprejemom akta ne bo finančnih učinkov na proračun.

4. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi gradiva na svoji
seji sprejme naslednja sklepa:
S K L E P I:
Potrdi se sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene storitev javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Mestni občini Novo mesto.

S K L E P II:
Potrdi se sklep o zaračunanih cenah storitev javne službe povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
Mestni občini Novo mesto.

Pripravila :
Anja DRAGAN, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za GJS

mag. Jože KOBE

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA
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1.

UVOD IN PRAVNA PODLAGA

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ( Ur. l. RS, št.
88/2011, 8/2012 in 108/2013), smo kot izvajalec javne službe dolžni zagotoviti izvajane v okviru
opravljanja storitev obvezne gospodarske javne službe tudi praznjenje greznic ter prevzem in
ravnanje z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju greznice in
MKČN).
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) – v nadaljevanju Uredba, v 5. členu določa, da
ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev.
V III. poglavju Uredbe (v členih 19., 20. in 21), so določene osnove za sestavo cene storitve greznic
in MKČN, način zaračunavanja omrežnine in določena enota količine storitve.
Predpisi, ki urejajo in določajo pogoje delovanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto so:
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto ( Ur. l. RS, št. 59/2012),
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne
občine Novo mesto ( Ur. l. RS, št. 15/2014),
 Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. l. RS, št. 77/2006, 21/2008 in 75/2008).
Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na območju občine in upravljanje objektov in
naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju
Mestne občine Novo mesto, je v 4. členu odloka določeno javno podjetje Komunala Novo mesto
d.o.o..
Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo,
 prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav,
 čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata na komunalni ali skupni čistilni
napravi,
 obratovalni monitoring in izdelava ocen obratovanj za male komunalne čistilne naprave.
V skladu s 5. členom odloka se javna služba opravlja v skladu z letnim Programom odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa občinski svet.
Vzdrževanje in čiščenje objektov za odvajanje odpadnih vod obsega:









preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja,
kontrolo priključkov na javno kanalizacijo,
pregled kanalizacijskega omrežja s kamero (po potrebi),
čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi,
vzdrževanje črpališč,
izvajanje manjših popravil na kanalizaciji,
vzorčenje odpadnih vod,
nadzor nad izvedbo novih priključkov,
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nadzor nad izvedbo opustitve greznic,
izvajanje deratizacije,
vodenja katastra komunalne infrastrukture.

Splošni podatki o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Mestni občini Novo mesto so
prikazani s spodnji tabeli:

število prebivalcev (2014)
površina občine v km2 (2014)
gostota prebivalstva (št. preb./km2)
število naselij (2014)
dolžina kanalizacijskega omrežja
količina odvedene odpadne vode v m3
število kanalizacijskih priključkov po Uredbi
prebivalci, priključeni na javno kanalizacijo (na
območju aglomeracij) v letu 2014
količina očiščene odpadne vode v m3
število črpališč
število malih hišnih čistilnih naprav

Mestna občina Novo mesto
36.333
235,7
154,1
98
262 km
1.555.144
9.996
24.834
1.555.283
54
50

vir: Statistični urad Republike Slovenije, Letno poročilo 2014

2.

STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN
MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

2.1.
Opis javne službe
Do sedaj je izvajalec javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. storitev praznjenja greznic in MKČN
zaračunaval ob praznjenju. Uporabniki so storitev naročili in strošek storitve poravnali v
enkratnem znesku po opravljeni storitvi po ceniku izvajalca.
Prevzem in ravnanje z goščami iz greznic in blatom iz MKČN, se zagotavlja in vrši na Centralni
čistilni napravi Novo mesto na lokaciji v Ločni za vse občine, kjer Komunala Nov mesto d.o.o.
izvaja to dejavnost.
Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema na Centralno čistilno napravo Novo mesto odpadno vodo
nepretočnih in pretočnih greznic vseh objektov, ki nimajo zagotovljenega odtoka v javno
kanalizacijsko omrežje v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Skladno s sprejeto »Uredbo« se je spremenil tudi sistem praznjenja greznic in MKČN. V Komunali
Novo mesto d.o.o. smo tako dolžni uvesti sistematično praznjenje greznic in MKČN enkrat na tri
leta ter hkrati mesečni obračun te storitve.
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2.2.
Način izvajanja javne službe
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode predpisuje redno
praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta.
Greznične gošče prevzamemo z ustreznim vozilom in jih v skladu s predpisi očistimo na Centralni
čistilni napravi v Novem mestu.
Greznice bomo praznili:
- redno: enkrat na tri leta (7m3),
- interventno – dodatno : po potrebi tudi večkrat.
Pri dimenzioniranju troprekatne greznice je potrebno upoštevati normative, ki določajo da je
koristni volumen greznice 1500 l/PE oziroma najmanjši volumen 6.000 l . Iz tega normativa sledi,
da je volumen odvečnega blata potrebnega za odvoz največ 7 m3 za eno stanovanjsko hišo. Ob
tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da je potrebno za ustrezno delovanje greznice pustiti v njej
del blata, ki služi za nadaljnje ustrezno anearobno čiščenje odpadne vode v troprekatni greznici.
Iz navedenega sledi, da je količina odvoza odvečnega blata do 7 m3 oziroma manj.
Redno praznjenje greznic in MKČN se bo izvajalo po v naprej pripravljenem letnem programu
izvajalca javne službe na osnovi predhodnega naročila. Terminski načrt praznjenja po naseljih
občine bo na voljo na spletni Komunale Novo mesto d.o.o.. O terminu odvoza bo uporabnik prejel
obvestilo po pošti, najmanj 15 dni pred storitvijo praznjenja z vsemi potrebnimi informacijami.
Interventni-dodatni odvoz grezničnih gošč se bo izvajal v obdobju triletnega ciklusa praznjenja.
V primeru, da se pojavi potreba po praznjenju greznice ali MKČN pogosteje kot na tri leta, je
uporabnik dolžan obvestiti Komunalo Novo mesto d.o.o. in naročiti praznjenje greznice. Storitev
se zaračunava po veljavnem ceniku Komunale Novo mesto d.o.o..
2.3.
Osnove za oblikovanje cene storitve
Osnova za obračun storitve prevzema prevzem vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih
greznic in prevzem blata iz MKČN, je količina - m3 porabljene pitne vode po vodomeru, omrežnina
pa glede na faktor omrežnine (premer vodomera). Če objekt ni priključen na javno vodovodno
omrežje, se storitev obračuna na osnovi števila stalno ali začasno prijavljenih oseb z upoštevanjem
normirane porabe vode 0,15m3 na osebo na dan, kjer oseb ni pa se upošteva poraba za 1 osebo;
omrežnina se obračuna v višini faktorja 1 kot za vodomer DN 20.
Storitev se bo uporabnikom zaračunavala mesečno, strošek storitve bo na računu za komunalne
storitve prištet ostalim postavkam.
Oprostitev plačila praznjenja greznic in MKČN za kmetijska gospodarstva
V primeru nastajanja blata v greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu, je le-to lahko izvzeto
iz izvajanja in plačevanja storitev praznjena greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE.
Upravičenost do oprostitve določata «Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu« (Ur. l. RS, št. 62/2008) in »Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode« (Ur. l. RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013).
Oprostitev je mogoča na osnovi podane vloge in izjave stranke za oprostitev, ki jo mora stranka
obnoviti na vsake tri leta.
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2.4.

Podatki o obstoječih greznicah in MKČN

Število objektov iz evidence greznic in MKČN v občini Novo mesto za katere zagotavljamo sprejem
grezničnih vod in blata:
Občina

Število stavb z greznico

Število MKČN

Mestna občina Novo mesto

2.779

50

2.5.
Opustitev greznic
Na območjih poselitve, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, morajo lastniki obstoječih stavb na
osnovi »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav«
(Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10), sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni
napravi ali zbiranje v nepretočni greznici do 31.12.2015, če je obstoječa stavba na prispevnem
območju občutljivega območja ali na vplivnem območju kopalnih voda ali na vodovarstvenem
območju.
Ker spadamo v občutljivo območje, velja rok 31.12.2015, ko bo potrebno obstoječe
greznice zamenjati za MKČN.
Na vseh ostalih območjih pa je rok zamenjave do konca leta 2017.
2.6.
Obvezno zagotavljanje storitve
Gospodinjstva so dolžna poskrbeti za redno praznjenje greznic in MKČN, Komunala Novo mesto
d.o.o. pa je kot izvajalec javne službe na osnovi zakonodaje dolžna prevzeti prevzem grezničnih
gošč iz obstoječih greznic in blata iz MKČN ter o tem voditi ustrezne evidence in izdelati poročila,
kot jih narekuje Ministrstvo za okolje in prostor.
2.7.
Male komunalne čistilna naprave - MKČN
Komunala Novo mesto d.o.o. prevzema blato iz komunalnih čistilnih naprav s katerimi upravlja in
malih komunalnih čistilnih naprav na področjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena ali izgradnja
ni predvidena.
Blato iz KČN in MKČN se pripelje na centralno čistilno napravo Novo mesto v nadaljnjo obdelavo
(dehidracijo). Iz komunalnih čistilnih naprav smo v letu 2014 pripeljali na nadaljnjo obdelavo tudi
5.264 m3 grezničnih vod in muljev.
V skladu z veljavno zakonodajo mora uporabnik MKČN Komunalo Novo mesto d.o.o. obvestiti o
predvidenem terminu vgradnje MKČN in mu posredovati vse predpisane podatke vezane na
MKČN.
Za vsako MKČN mora izvajalec javne službe - Komunala Novo mesto d.o.o. izdelati oceno
obratovanja MKČN vsake tri leta.
Cena izdelave ocene obratovanja je vključena v ceno storitve pri mesečnem obračunu
stroškov povezano z greznicami in MKČN.
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3.

STROŠKI STORITVE PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN TER SESTAVA CENE STORITVE

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se skladno z
»Uredbo« ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz 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 vode s streh.
V Mestni občini Novo mesto se javne službe povezane z odvajanjem in čiščenjem padavinske
odpadne vode s streh in javnih površin do vzpostavitve evidenc v skladu 5. točko 31. člena Uredbe
ne zaračunavajo.
Sedaj se storitve vezane na odvajanje in čiščenje vsebine greznic in MKČN obračunajo po
naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku izvajalca javne službe.
Po potrditvi elaborata, predračunske in zaračunane cene izvajanja storitev na občinskih svetih,
bomo pričeli z mesečnim obračunom storitve.
Predračunska cena storitve odvajanja in čiščenja iz tretje točke je sestavljena iz:
 omrežnine,
 cene opravljanja storitev in
 okoljske dajatve.
Cena, ki jo potrdi pristojen občinski organ se imenuje potrjena cena storitve javne službe.
Omrežnina vključuje:
 stroške amortizacije infrastrukture ali najema te javne infrastrukture na območju občine.
Omrežnina se ugotavlja v letnem znesku na osnovi predračuna amortizacije ob upoštevanju
letnih amortizacijskih stopenj, kot jih določa Uredba. Omrežnina se za posameznega
uporabnika določi glede na obračunski vodomer za porabo pitne vode.
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
 stroške, povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe,
 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe.
Predračunska cena opravljanja storitve praznjenja greznic in MKČN vključuje stroške, ki jih je
mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje:








neposredne stroške materiala in storitev,
neposredne stroške dela,
druge neposredne stroške,
splošne (posredne)proizvajalne stroške,
splošne nabavno-prodajne stroške,
splošne upravne stroške,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev,
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 druge poslovne odhodke in
 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.
Na podlagi 5. točke 20. člena Uredbe se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne
stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna
omrežnina za priključek DN 20 s faktorjem 1.
Predračunska lastna cena se oblikuje tako, da krije vse stroške izvajanja posamezne storitve,
vključno z vsemi stroški v zvezi z uporabo infrastrukture. V primeru, da pristojni občinski organ
določi, da zaračunana prodajna cena storitev javne službe in stroškov uporabe infrastrukture ne
pokriva celotne potrjene predračunske lastne cene, razliko subvencionira občina iz proračuna.

4.

OBLIKOVANJE CENE ZA STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI,
OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

4.1.

Predračunska količina opravljenih storitev povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in MKČM za leto 2015
Prevzem grezničnih gošč:
Količine v m3
Predračunska količina dobavljene pitne vode
odjemnim mestom z nepretočnimi ali obstoječimi
greznicami

2015
276.818

Prevzem blata iz MKČN:
Količina v m3
Predračunska količina dobavljene pitne vode
odjemnim mestom z malimi komunalnimi čistilnimi
napravami

2015
3.778

Komentar:
Predračunska količina = v planu za leto 2015 načrtovana količina storitev prevzema
grezničnih gošč in blata iz MKČN.
4.2.

Predračunski stroški in predračunska lastna cena za leto 2015 izvajanja storitev
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN
Komentar:
Predračunski stroški = v planu za leto 2015 načrtovani stroški izvajanja storitev iz točke 4.1..
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(brez DDV)
stroški

PREVZEM GREZNIČNIH GO ŠČ
I.

O MREŽNINA poprečna za m

3

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 (2767 priklj.)

obračunska struktura
lastna cena lastne cene

75.577

0,2730

75.577

2,1135

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 (6 priklj.)

6,3404

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 (3 priklj.)

21,1345

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 (1 priklj.)

31,7018

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 (1 priklj.)

105,6727

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 (1 priklj.)

211,3454

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 (priklj.)

422,6908

43,10

skupno število priključkov:2779
preračun na faktor 1: 2980

najemnina infrastrukture

75.577

0,2730

- subvencija

0,00

- prihodki posebnih storitev
II.

43,10

0,0000

0,00

STRO ŠKI IZVAJANJA (m 3 )

99.765

0,3604

56,90

1.Proizvajalni stroški

76.856

0,2776

43,83

a) stroški materiala

14.919

0,0539

8,51

- električna energija

6.043

0,0218

3,45

- pogonsko gorivo

5.075

0,0183

2,89

- drugi stroški materiala

3.800

0,0137

2,17

61.938

0,2237

35,32

- stroški intelektualnih in osebnih storitev

0

0,0000

0,00

- stroški prevoznih storitev

0

0,0000

0,00

6.284

0,0227

3,58

- analize vode

0

0,0000

0,00

- stroški drugih storitev

0

0,0000

0,00

- stroški dela

33.767

0,1220

19,26

- stroški amortizacije

15.633

0,0565

8,92

0

0,0000

0,00

6.253

0,0226

3,57

0

0,0000

0,00

2. Splošni stroški izvajanja javne službe

16.655

0,0602

9,50

3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %

6.253

0,0226

3,57

0

0,0000

0,00

175.342

0,6334

100,00

b) stroški storitev

- komunalne storitve (dehidracija, deponiranje blata, voda)

- stroški vzdrževanja infrastrukture
- stroški vzdrževanja ostalih sredstev
- drugi proizvajalni stroški

4. - Prihodki posebnih storitev
5. Subvencija
SKUPAJ I. + II. za m 3

Omrežnina predstavlja 43,10 % delež obračunske lastne cene za leto 2015, stroški izvajanja
dejavnosti pa 56,90 %.
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(brez ddv)

P REVZEM BLATA IZ MČN
I.

stroški

obrač unska struktura
lastna c ena lastne c ene

O MREŽNINA popreč na za m3

989

0 ,2 6 1 8

OMREŽNINA p riklju čka DN 2 0 fa kto r 1 (3 9 )

989

2 ,1 1 3 5

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 (priklj.)

6,3404

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 (priklj.)

21,1346

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 (priklj.)

31,7020

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 (priklj.)

105,6732

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 (priklj.)

211,3464

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 (priklj.)

422,6929

4 5 ,5 8

skupno število priključkov:39
preračun na faktor 1: 39

najemnina infrastrukture

989

0,0036

- subvencija

0,00

- prihodki posebnih storitev
II.

0,62

0,0000

0,00

STRO ŠK I IZVAJANJA (m3 )

1 .3 6 1

0 ,3 6 0 4

6 2 ,7 4

1.Proizvajalni stroški

1.049

0,2777

48,35

a) stroški materiala

170

0,0449

7,82

- električna energija

82

0,0218

3,80

- pogonsko gorivo

35

0,0092

1,60

- drugi stroški materiala

53

0,0139

2,43

879

0,2327

40,52

- stroški intelektualnih in osebnih storitev

0

0,0000

0,00

- stroški prevoznih storitev

0

0,0000

0,00

- komunalne storitve (dehidracija, deponiranje blata, voda)

86

0,0227

3,95

- analize vode

0

0,0000

0,00

- stroški drugih storitev

0

0,0000

0,00

- stroški dela

601

0,1592

27,72

- stroški amortizacije

b) stroški storitev

107

0,0282

4,92

- stroški vzdrževanja infrastrukture

0

0,0000

0,00

- stroški vzdrževanja ostalih sredstev

85

0,0226

3,93

- drugi proizvajalni stroški

0

0,0000

0,00

2. Splošni stroški izvajanja javne službe

227

0,0601

10,46

3. Donos na lastna vložena sredstva - 5 %

85

0,0226

3,93

4. - Prihodki posebnih storitev

0

0,0000

0,00

5. Subvencija

0

SK UP AJ I. + II. za m3

2 .1 7 0

0,00
0,5743

1 0 0 ,0 0

Omrežnina predstavlja 45,58 % delež obračunske lastne cene za leto 2015, stroški izvajanja
dejavnosti pa 62,74 %.
Predlagana lastna cena izvajanja storitev je oblikovana na podlagi ocenjenih potrebnih dejavnosti
in aktivnosti na področju izvajanja čiščenja komunalne odpadne vode ter storitev povezanih z
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Pri izvajanju storitev čiščenja komunalne odpadne vode nastajajo stroški, ki so povezani tudi z
izvajanjem storitev povezanih s čiščenjem močno onesnaženih vod.
Pri izračunu predračunskih stroškov za leto 2015 smo skupne stroške dejavnosti in ter splošne
stroške uprave na posamezno storitev razporedili na podlagi količine dobavljene pitne vode
odjemnim mestom, ki so priključeni na greznice in MKČN.
V stroških javne infrastrukture so zajeti letni stroški najemnine infrastrukture, ki je namenjena
izvajanju dejavnosti. Osnova za obračun stroškov najemnine infrastrukture je Pogodba o
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poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav z Mestno občini Novo mesto, ki je bila
podpisana 9.12.2009.
Stroški izvajanja storitev povezanih z greznicami in MKČN predstavljajo proizvajalne stroške,
stroške storitev, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva.
Največji strošek med materialnimi stroški predstavlja električna energija, pogonsko gorivo
(vozila) in drug splošni material (zaščitna sredstva, fokulanti, droben potrošni material, čistilni
material).
Med stroški storitev so upoštevani stroški komunalnih storitev (dehidracija in deponiranje blata),
stroški dela (2 zaposlena na vozilu), stroški amortizacije (izračunana od nabavne vrednosti
osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura po amortizacijskih stopnjah po Uredbi)
in stroški vzdrževanja ostalih sredstev (servisiranje in vzdrževanja opreme potrebne za
opravljanje dejavnosti). Stroški izvajanja storitev se delijo po občinah glede na količino
opravljenih storitev.
Splošni stroški izvajanja javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami se delijo v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo
mesto d.o.o., ki je sestavni del Poslovnega plana. Metodologija je bila sprejeta s strani Sveta
županov in vseh organov družbe Komunale ter občinskih svetov vseh občin ustanoviteljic.
Med splošnimi stroški izvajanja navedene dejavnosti so zajeti stroški povezani z upravljanjem,
nabavno in prodajno dejavnostjo izvajalca javne službe. Vključujejo stroške vodstva sektorja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in stroški skupnih služb (vodstvo družbe, plan in analize,
informatika in poslovne službe – kadrovsko pravni sektor in splošna služba, nabava, ekonomika).
4.3.

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene za
storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami

Pojasnila se bodo prvič navajala za poslovno leto 2015.
4.4.

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

z

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu
ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno
Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
4.5.

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

V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu
ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno
Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
4.6.

Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se
oblikuje cena, s primerljivimi območji
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V skladu s 27. členom Uredbe do opredelitve primerljivih območij s strani Ministrstva, v elaboratu
ni možno opredeliti primerjave s primerljivimi območji. Ob izdelavi tega elaborata pristojno
Ministrstvo še ni objavilo primerljivih območij.
4.7.

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero
je javno podjetje registrirano, s pomočjo kazalnikov

Komunala Novo mesto d.o.o. je registrirana za dejavnost E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in
distribucijo vode. Vsi navedeni podatki so za leto 2013.
Komunala Novo mesto d.o.o. je sicer registrirana za dejavnost zbiranja, prečiščevanja in
distribucijo vode, izvaja pa vse gospodarske javne službe in tudi tržne dejavnosti na področju
investicij in katastra, zato primerjava s panogo E 36.000 ni najbolj primerna.

4.7.1. Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti
koeficient pospešene pokritosti = vsota likvidnih sredstev + kratkoročne terjatve
kratkoročnih obveznosti
kratkoročne obveznosti
Panoga E 36.000 = 1,4
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,69

4.7.2. Gospodarnost poslovanja
koeficient gospodarnosti = poslovni prihodki
poslovanja
poslovni odhodki

Panoga E 36.000 = 1,02
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1,04

4.7.3. Povprečna mesečna plača na zaposlenca v EUR

Panoga E 36.000 = 1.547,03 EUR
Komunala d.o.o. Novo mesto = 1.825,92 EUR

Komentar:
Podatki so dostopni na spletni strani Ajpes-a.
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4.8.

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev povezanih z
greznicami in MKČN za leto 2015

Za kvalitetno in učinkovito izvajanje gospodarske javne službe storitve povezane z greznicami in
MKČN uporabljamo sredstva v najemu in lastna osnovna sredstva.
Uporabljena osnovna sredstva so v skupni sedanji vrednosti 4.614.400 EUR.
Potrebna osnovna sredstva za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vse
občine (na Mestno občino Novo mesto pripada delež glede na število priključkov oziroma količine
opravljene storitve v skladu s sprejetimi sodili v Metodologiji): bazen na CČN z vso potrebno
opremo, specialna vozila-cisterna za prevoz blata iz greznic in malih čistilnih naprav in ostalo
drobno orodje (tehnološka oprema, čepi, agregati, udarna kladiva, potopne črpalke,…).
4.9.

Razdelitev splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za leto 2015

Splošni stroški so razdeljeni v skladu z Metodologijo za ugotavljanje poslovnih rezultatov
Komunale Novo mesto d.o.o. po dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana
Komunale in so jo potrdili Svet županov, ostali organi družbe in občinski sveti vseh osmih občin
ustanoviteljic.
V obračunskem obdobju - 2015 je načrtovani delež splošnih stroškov na ravni podjetja, dodeljenih
na javno službo za izvajanje storitev povezanih z greznicami in MČN v MO Novo mesto 1,04 %.
4.10.

Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za leto 2015

Ni posebnih storitev.
4.11. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2015
Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, vračunan v ceno izvajanja storitve,
skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih
sredstev za opravljanje javne službe.
Donos na poslovno potrebna vložena sredstva izvajalca za področje prevzema grezničnih gošč
znaša 6.253 EUR za leto 2015.
Donos na poslovno potrebna vložena sredstva izvajalca za področje prevzema blata iz MKČN
znaša 85 EUR za leto 2015.

4.12. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za izvajanje storitev povezanih
z greznicami in MKČN za leto 2015
Za izvajanje storitev javne službe za izvajanje storitev povezanih z greznicami in MKČN sta v letu
2015 zaposlena dva delavca. Za izvajanje storitev je planirana dodatna zaposlitev še dveh delavcev
za izvajanje storitev v vseh občinah.
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4.13. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe za izvajanje storitev
povezanih z greznicami za leto 2015 znaša 75.577 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne
službe.
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe za izvajanje storitev
povezanih z MKČN za leto 2015 znaša 989 EUR in se v celoti prenese na uporabnike javne službe.
4.14. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju posebnih
storitev
Za obračun stroškov uporabe infrastrukture se upošteva 100 % izkoriščenost infrastrukture,
nismo ocenjevali dejanske izkoriščenosti.
4.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Računovodskih
standardov, ter po viru nastanka razvrščeni neposredno na dejavnost in občino, kjer so pri
izvajanju storitev neposredno nastali. Stroški, ki imajo značaj splošnih stroškov (nabave, uprave
in prodaje), se delijo na podlagi sprejetih sodil, to je deleža proizvajalnih stroškov posamezne
dejavnosti v skupnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.
Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah so natančno
opredeljena v Metodologiji za ugotavljanje poslovnih rezultatov Komunale Novo mesto d.o.o. po
dejavnostih in občinah, ki je sestavni del Poslovnega plana Komunale Novo mesto d.o.o..

4.16. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35
Ni drugih razkritij na podlagi SRS 35.
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Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/2014) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na ____ seji dne _____________, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
SKLEP O POTRDITVI ELABORATA IN PREDRAČUNSKE LASTNE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
v Mestni občini Novo mesto za leto 2015.
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2015 za vse uporabnike:

Greznice

Cena v Cena v EUR z
EUR
9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

0,3604

0,3946

Prevzem grezničnih gošč

Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2015 za vse uporabnike:

MKČN

Cena v Cena v EUR z
EUR
9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

0,3604

0,3946

Stroški izvajanja storitve v m3

Št. ___________________________
Novo mesto, dne ____________________________
Župan Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.
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Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) in 5. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/2014) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na ____ seji dne _____________, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
SKLEP O ZARAČUNANIH CENAH STORITEV JAVNE SLUŽBE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI
GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Novo
mesto. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, cene pa se uporabljajo s prvim
dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena prevzema grezničnih gošč za vse uporabnike:

Greznice

Cena v Cena v EUR z
EUR
9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

0,3604

0,3946

Prevzem grezničnih gošč

Prodajna zaračunana cena prevzema blata iz MKČN za vse uporabnike:

MKČN

Cena v Cena v EUR z
EUR
9,5 % DDV

Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1

2,1135

2,3143

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3

6,3404

6,9427

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10

21,1345

23,1423

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15

31,7018

34,7135

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50

105,6727

115,7116

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100

211,3454

231,4232

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200

422,6908

462,8464

0,3604

0,3946

Stroški izvajanja storitve v m3

Št.________________________
Novo mesto, dne ____________________________
Župan Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni, l.r.
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