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1. Uvod
V elaboratu so oblikovane cene (predračunske za leto 2019 in obračunske za leto 2018) izvajanja storitv
javna služba oskrba s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas-Poljane. Cene so oblikovanje skladno
z metodologijo, ki jo določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).

1.1. Pravne podlage
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US,
49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009,
48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016, 61/2017 - GZ,
68/2017) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za
oblikovanje cen, oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe in
normative za opravljanje javnih služb. V zvezi z navedenim je vlada izdala Uredbo o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/2012), Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017) in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v
nadaljevanju Uredba), ki ju je pri izdelavi tega Elaborata potrebno upoštevati.

1.2. Javna gospodarska služba oskrba s pitno vodo
Oskrba s pitno vodo spada po 149. členu Zakona o varstvu okolja med obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja.
Vrste nalog, pogoje za izvajanje, ukrepe za opravljanje javne službe ter načine in pogoje obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo določa Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list št. 88/2012) in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št.
48/2015, v nadaljevanju Odlok). Tehnična izvedba in uporaba vodovodov je določena s Pravilnikom o
tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Gorenja vas-Poljane (Ur. l. RS št.
59/2012).
Zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki
zaradi kakršnega koli onesnaženja, določa Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004,
26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017).
Metodologija oblikovanja cen je določena z Uredbo.
Izvajanje javne službe ureja Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998
- ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011). V občini Gorenja vas-Poljane so dejavnosti in
način oziroma oblike izvajanja določeni z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vasPoljane (Uradni vestnik gorenjske 19/96, Ur. l. RS št. 88/00, 59/07, 47/10 in 47/14). Gospodarske javne
službe se izvajajo v okviru režijskega obrata Občine Gorenja vas-Poljane, ki je po Odloku o ustanovitvi
režijskega obrata v Občini Gorenja vas-Poljane notranja organizacijska enota občinske uprave.

2. Elementi elaborata
Uredba v 9. členu opredeli izdelavo elaborata po vsebini, ki je enaka točkam tega elaborata (2.1. in
naprej).
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Skladno s 16. členom Uredbe je cena storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
sestavljena iz omrežnine in vodarine.

2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne
službe za preteklo obračunsko obdobje
Obračunska količina opravljenih storitev se meri v enoti kubični meter prodane vode. Količina prodane
vode se je pri večini uporabnikov meri z vodomeri, pri ostalih pa se je storitev obračunavala po pavšalu
oz. normirani porabi, ki znaša po tretjem odstavku 18. člena Uredbe 1,2 m3/dan za vodomere s
faktorjem 1, za večje vodomere pa se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev
omrežnine iz 17. člena Uredbe. Obračunska količina opravljenih storitev vodarina je enaka prodani vodi
v dotičnem letu.
Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2018: 171.330 m3
Obračunska količina opravljenih storitev za leto 2018: 192.961 m3
Preglednica 1: Prodana voda v letih 2015, 2016, 2017 in 2018

Leto

2015

2016

2017

2018

Dejavnost uporabnika
Gospodinjstva
Gospodarstvo
Negospodarstvo
Skupaj
Gospodinjstva
Gospodarstvo
Negospodarstvo
Skupaj
Gospodinjstva
Gospodarstvo
Negospodarstvo
Skupaj
Gospodinjstva
Gospodarstvo
Negospodarstvo
Skupaj

Prodana voda
(m3)
149.236
16.373
8.754
174.363
156.438
13.907
8.748
179.093
143.236
17.223
8.604
169.063
163.312
20.624
9.025
192.961

2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne
javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Predračunski in obračunski stroški cene infrastrukture in cene storitev »vodarina« so za leto 2018 so
podani v preglednici 2.
Znotraj posamezne postavke stroškov storitev in infrastrukture so stroški podani po stolpcih glede na
zahtevane elemente cene iz 16. člena Uredbe. Sodila za razvrstitev skupnih stroškov po storitvah
gospodarske javne službe in opis posameznih kategorij stroškov so podani v točki 2.14.
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Obračunski stroški omrežnine 2018 so bili skupaj z upoštevanim poračunom za leti 2016 in 2017 (21.285,60 €) za 4,2 % (4.684,46 €) višji od predračunskih (preglednica 2).
Obračunski stroški vodarine 2018 so bili skupaj z upoštevanim poračunom za leti 2016 in 2017
(7.849,65 €) za 11 % (11.517,70 €) višji od predračunskih (preglednica 2).
Preglednica 2 Obračunski in predračunski stroški za leto 2018
Obračunski
stroški 2018

1. Omrežnina - stroški
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

s troš ki a morti za ci je a l i na jema os novni h s reds tev i n na pra v, ki s o ja vna
i nfra s truktura
s troš ki za va rova nja i nfra s trukture ja vne s l užbe
s troš ki odš kodni n, ki vkl jučujejo odš kodni ne za s l užnos t, povzročeno
š kodo, poveza no z gra dnjo, obnovo i n vzdrževa njem i nfra s trukture ja vne
s l užbe
s troš ki obnove i n vzdrževa nja pri kl jučkov na ja vni vodovod v obs egu
na l og i zva ja l ca ja vne s l užbe os krbe s pi tno vodo v s kl a du s predpi s om,
ki ureja os krbo s pi tno vodo
s troš ki na domes ti l za zma njš a nje dohodka i z kmeti js ke deja vnos ti v
s kl a du s predpi s i , ki ureja jo na domes ti l o za zma njš a nje dohodka i z
kmeti js ke deja vnos ti za ra di pri l a godi tve ukrepom vodova rs tvenega
reži ma

91.995,87 €
878,94 €

-

1.6

pl
a či l a zafi na
vodno
v sru
kl asdu
predpi
s i , ki ne,
ureja
odhodki
nci rapra
njavivcookvi
trošs kov
omrežni
ki jo
vklvode
jučujejo obres ti
1.7
i n druge s troš ke, poveza ne z dol žni š ki m fi na nci ra njem gra dnje a l i
Skupaj stroški omrežnine (SO1)
Poračun (Po)
Stroški omrežnine s poračunom SO2 (SO1- Po)

-

Prihodki (PO)

€

85.182,35 €
700,00 €

-

€

1.692,00 €

4.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

- €
94.566,81 €
21.285,60 € 115.852,41 €

- €
89.882,35 €
21.285,60 €
111.167,95 €

105.656,54 €

Razlika R1( PO-SO2)

-

10.195,87 €
Obračunski
stroški 2018

2. Vodarina - stroški
2.1
2.2
2.3
2.4

Predračunski
stroški 2018

nepos redni s troš ki ma teri a l a i n s tori tev
nepos redni s troš ki del a
drugi nepos redni s troš ki

s pl oš ni (pos redni ) proi zva ja l ni s troš ki , ki vkl jučujejo s troš ke ma teri a l a ,
a morti za ci je pos l ovno potrebni h os novni h s reds tev, s tori tev i n del a
2.5
s pl oš ni na ba vno-proda jni s troš ki , ki vkl jučujejo s troš ke ma teri a l a ,
a morti za ci je pos l ovno potrebni h os novni h s reds tev, s tori tev i n del a
2.6
s pl oš ni upra vni s troš ki , ki vkl jučujejo s troš ke ma teri a l a , a morti za ci je
pos l ovno potrebni h os novni h s reds tev, s tori tev i n del a
2.7
obres ti za ra di fi na nci ra nja opra vl ja nja s tori tev ja vne s l užbe
2.8
nepos redne s troš ke proda je
2.9
s troš ki vodnega povra či l a za proda no pi tno vodo i n za vodne i zgube do
dopus tne ra vni vodni h i zgub v s kl a du s predpi s om, ki ureja os krbo s
pi tno vodo
2.10 druge pos l ovne odhodke
2.11 donos i z 16. točke 2. čl ena uredbe
Skupaj stroški vodarine (SV1)

Predračunski
stroški 2018

81.102,11 €
15.996,15 €
8.311,64 €

70.000,00 €
15.000,00 €
8.500,00 €

86,92 €

30,00 €

1.146,64 €

1.100,00 €

4.113,26 €
- €
- €

3.800,00 €
- €
- €

12.311,98 €
279,00 €
- €

12.800,00 €
600,00 €
- €

123.347,70 €

111.830,00 €

Poračun (Po)
Stroški vodarine s poračunom SV2 (SV1- Po)

7.849,65 €

7.849,65 €

115.498,04 €

103.980,35 €

Prihodki (PV)

117.030,89 €

Razlika R1( PV-SV2)

1.532,85 €
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2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od
potrjene cene storitev posamezne javne službe
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA STORITEV je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter
prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine.
Predračunski lastni ceni storitev vodarina in omrežnina sta bili oblikovani z Elaboratom 2018:



predračunska cena vodarina: 0,6069 EUR/m3
predračunska cena omrežnina: 5,7900 EUR za DN 20/mesec

Ceni sta se uporabnikom storitev zaračunavali od 1. 5. 2018 naprej.
OBRAČUNSKA LASTNA CENA STORITEV »vodarina« 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.
Obračunske količine in stroški 2018« (preglednica 2):





vodarina: 115.498,04 EUR
količina prodane vode: 192.961 m3
omrežnina: 115.852,41 EUR
povprečno mesečno št. faktorjev: 1.517

Obračunski lastni ceni storitev vodarina in omrežnina za leto 2018:



vodarina: 0,5986 EUR/m3
omrežnina za DN 20: 6,3641 EUR/mesec
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2.4. Primerjava obračunskih, potrjenih in zaračunanih cen javne
službe oskrba s pitno vodo s obračunskimi, potrjenimi in
zaračunanimi cenami storitev javne službe na primerljivih
območjih
Zadnji podatki o primerljivih območjih in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cenah za
primerljiva območja v RS so objavljeni v dokumentu Objava primerljivih območij in povprečnih
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja za leto 2014 (MOP, št. 007-373/2015/8, z dne 23.10.2015). V navedenem dokumetu je
Občina Gorenja vas-Poljane uvrščena v primerljivo območje s karakteristikama



število prebivalcev v občini (od 3501 do 15000) in
povprečno gostoto prebivalcev (med 5/ha in 10/ha).

Podatki o povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cenah za primerljiva območja in za občino
Gorenja vas – Poljane in so podani v Preglednici 3.
Preglednica 3 Primerjava cen v Občini Gorenja vas-Poljane s povprečnimi cenami na primerljivih območjih

Primerljiva območja povprečje 2014 (PO)

Občina Gorenja vas-Poljane
2018 (GVP)

Indeks
(GVP/PO)

Omrežnina
obra čuns ka cena v EUR/mes ec

4,7258

6,3641

1,35

potrjena cena v EUR/mes ec

4,7068

5,7900

1,23

za ra čuna na cena v EUR/mes ec

4,1767

4,4540

1,07

obra čuns ka cena v EUR/m3

0,6876

0,5986

0,87

potrjena cena v EUR/m3

0,6843

0,6069

0,89

za ra čuna na cena v EUR/mes ec

0,6752

0,6069

0,90

Vodarina

Pri merl ji va območja :
Števi l o prebi va l cev v obči ni : od 3.500 do 15.000
Povprečna gos tota prebi va l cev v obči ni : na d 5 do 10

2.5. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto
2018
Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2019 je ocenjena na 202.640 m3.
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2.6. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za leto 2018
Predračunski stroški omrežnine za leto 2019 so ocenjeni na 92.000 evrov in s poračunom za leto 2018
(-10.195,87 €) znašajo 107.075,87 evrov (preglednica 2 in 4).
Predračunski stroški vodarine za leto 2019 so ocenjeni na 124.517,00 evrov in s poračunom za leto
2018 (1.532,85 €) znašajo 122.984,15 evrov (preglednica 2 in 4).
Predračunski stroški omrežnine in vodarine se nanašajo na vso infrastrukturo javnih vodovodov.
Navedeni so v točki 2.6.
Preglednica 4 Predračunski stroški omrežnine in vodarine za leto 2019
Predračunski
stroški 2019

1. Omrežnina - stroški
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

s troš ki a morti za ci je a l i na jema os novni h s reds tev i n na pra v, ki s o ja vna
i nfra s truktura
s troš ki za va rova nja i nfra s trukture ja vne s l užbe
s troš ki odš kodni n, ki vkl jučujejo odš kodni ne za s l užnos t, povzročeno
š kodo, poveza no z gra dnjo, obnovo i n vzdrževa njem i nfra s trukture ja vne
s l užbe
s troš ki obnove i n vzdrževa nja pri kl jučkov na ja vni vodovod v obs egu
na l og i zva ja l ca ja vne s l užbe os krbe s pi tno vodo v s kl a du s predpi s om,
ki ureja os krbo s pi tno vodo
s troš ki na domes ti l za zma njš a nje dohodka i z kmeti js ke deja vnos ti v
s kl a du s predpi s i , ki ureja jo na domes ti l o za zma njš a nje dohodka i z
kmeti js ke deja vnos ti za ra di pri l a godi tve ukrepom vodova rs tvenega
reži ma

92.000,00 €
880,00 €

-

4.000,00 €

1.6

pl
a či l a zafi na
vodno
v sru
kl asdu
predpi
s i , ki ne,
ureja
odhodki
nci rapra
njavivcookvi
trošs kov
omrežni
ki jo
vklvode
jučujejo obres ti
i n druge s troš ke, poveza ne z dol žni š ki m fi na nci ra njem gra dnje a l i
Skupaj stroški omrežnine (SO1)
Poračun (Po)
Stroški omrežnine s poračunom SO2 (SO1- Po)

€

1.7

-

-

€

-

€

- €
96.880,00 €
10.195,87 €
107.075,87 €

Prihodki (PO)
Razlika R1( PO-SO2)
Predračunski
stroški 2019

2. Vodarina - stroški
2.1
2.2
2.3
2.4

nepos redni s troš ki ma teri a l a i n s tori tev
nepos redni s troš ki del a
drugi nepos redni s troš ki

82.000,00 €
16.000,00 €
8.400,00 €

s pl oš ni (pos redni ) proi zva ja l ni s troš ki , ki vkl jučujejo s troš ke ma teri a l a ,
a morti za ci je pos l ovno potrebni h os novni h s reds tev, s tori tev i n del a
2.5
s pl oš ni na ba vno-proda jni s troš ki , ki vkl jučujejo s troš ke ma teri a l a ,
a morti za ci je pos l ovno potrebni h os novni h s reds tev, s tori tev i n del a
2.6
s pl oš ni upra vni s troš ki , ki vkl jučujejo s troš ke ma teri a l a , a morti za ci je
pos l ovno potrebni h os novni h s reds tev, s tori tev i n del a
2.7
obres ti za ra di fi na nci ra nja opra vl ja nja s tori tev ja vne s l užbe
2.8
nepos redne s troš ke proda je
2.9
s troš ki vodnega povra či l a za proda no pi tno vodo i n za vodne i zgube do
dopus tne ra vni vodni h i zgub v s kl a du s predpi s om, ki ureja os krbo s
pi tno vodo
2.10 druge pos l ovne odhodke
2.11 donos i z 16. točke 2. čl ena uredbe
Skupaj stroški vodarine (SV1)

124.517,00 €

Poračun (Po)
Stroški vodarine s poračunom SV2 (SV1- Po)

122.984,15 €

87,00 €
1.150,00 €
4.200,00 €
- €
- €

12.400,00 €
280,00 €
- €
1.532,85 €

Prihodki (PV)
Razlika R1( PV-SV2)
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2.7. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev
javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za leto 2018:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

vodovod Trebija-Škofja Loka (do občinske meje v Poljanah)
vodovod Stara Oselica-Slajka
vodovod Zarobar-Hlavče Njive-Brda
vodovod Podvrh-Zapreval (zgolj za leto 2015)
vodovodni podsistem Poljane
vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž
vodovodni podsistem Trebija-Podgora
vodovod Fužine
vodovod Delnice - Podprevalj
uporaba vozil in opreme za vzdrževanje vodovoda na osnovi najema storitev.

Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za leto 2019:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

vodovod Trebija-Škofja Loka (do občinske meje v Poljanah)
vodovod Stara Oselica-Slajka
vodovod Zarobar-Hlavče Njive-Brda
vodovod Podvrh-Zapreval (zgolj za leto 2015)
vodovodni podsistem Poljane
vodovodni podsistem Trebija-Gorenja vas-Todraž
vodovodni podsistem Trebija-Podgora
vodovod Fužine
vodovod Delnice – Podprevalj
vodovod Lučine
uporaba vozil in opreme za vzdrževanje vodovoda na osnovi najema storitev.

2.8. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe
za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Računovodstvo RO vodi občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane na podlagi verodostojnih
vhodnih in izhodnih ter internih knjigovodskih listin.
Vodi se ločena računovodska evidenca in ločene fakturne knjige, in sicer po načelu denarnega toka
ter po načelu zaračunane realizacije. Po načelu denarnega toka se vodi evidenca v sklopu
proračunskega računovodstva za celotno dejavnost RO na stroškovnem mestu 008. Po načelu
zaračunane realizacije se za RO vodi evidenca odhodkov in prihodkov po posameznih GJS na ločenih,
evidenčnih pet-mestnih stroškovnih mestih (SM) v okviru SM 009***. Ta evidenca omogoča obračun
stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe in je tudi podlaga za
izračun cen storitev GJS, ki se zaračunavajo uporabnikom.
Za razčlenjevanje stroškov in odhodkov ter za razčlenjevanje in merjenje prihodkov se uporabljajo
Slovenski računovodski standardi (SRS).
Prihodki iz naslova zaračunanih in plačanih komunalnih storitev se evidentirajo po načelu
zaračunane realizacije in po načelu denarnega toka. Po načelu zaračunane realizacije se ugotavlja
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prihodke na podlagi datuma opravljene storitve za vsako posamezno GJS. Po načelu denarnega toka
se prihodki izkazujejo na šestmestnih kontih skupine 71 po datumu plačil uporabnikov GJS na podlagi
izpiskov Uprave za javna plačila.
Sodila za leto 2018 (obračunsko obdobje) in 2019 (predračunsko obdobje) so obrazložena v točki 2.14.
Razdelitev splošnih stroškov za preteklo obračunsko obdobje je prikazana v preglednici 2.

2.9. Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev
za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Izvajalec v letu 2018 ni opravljal in za leto 2019 ne načrtuje opravljati posebnih storitev, ki po 3. členu
Uredbe o oskrbi s pitno vodo ne spadajo med javno službo oskrba s pitno vodo.

2.10. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leti 2018 in 2019 znaša 0%.

2.11. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Na GJS službi v okviru dela delavnega časa delajo trije delavci: svetovalec za komunalne zadeve,
finančnik za režijski obrat in višji svetovalec za okolje in infrastrukturo. Za leto 2018 bilo porabljenih
1000 ur. Za leto 2019 se načrtuje okrog 1000 ur dela zaposlenih.
Vsa vzdrževalna dela na vodovodu se izvaja z najemom storitev.

2.12. Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem
deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Izvajalec javne službe ne plačuje najemnine za javno infrastrukturo, ker je ta v lasti občine Gorenja vasPoljane, ki je hkrati izvajalec javne službe. Na uporabnike storitev se najemnina ne prenaša.

2.13. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena
izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne
infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev
Vsa infrastruktura (vodovodi iz točke 2.6) je namenjena samo za izvajanje javne službe. Upoštevana
stopnja izkoriščenosti infrastrukture je 100 %.
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2.14. Izračun predračunske cene storitev javne službe oskrba s pitno
vodo za prihodnje obračunsko obdobje
Na osnovi z 16. - 18 . člena Uredbe se za storitve javne službe oskrba s pitno vodo oblikujeta ločeni
predračunski ceni za omrežnino in vodarino.
Preglednica 5 Predračunska cena vodarine 2019

Izračun cene vodarine

Predračun 2019

Prodana voda (m3)

202.640

Vodarina stroški (EUR)

122.984,15 €

Cena vodarine (EUR/m3)

0,6069

Preglednica 6 Predračunska cena omrežnine 2019
107.075,87 €

Obračunski letni stroški omrežnine 2019

A

Obračunsko število faktorjev 2019

VF

Letna obračunska cena faktorja 2019

B=A/VF

Mesečnaobračunska cena faktorja 2019

B/12

1.517
70,5840 €
5,8820 €
ŠT- Število
števcev po
uporabnikih
storitev

F- Faktor
omrežnine
Premer vodomera/cevi
DN < / = 20

(DN 20, 3/4" i n 1/2")

20 < DN < 40

(1", 5/4", 6/4")

1.080

1.080

5,8820

(1", 5/4", 6/4") 3

99

297

17,6460

0

58,8200

6

90

88,2300

0

176,4600

1

50

294,1000

10
DN 50

65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100 (DN80)

Predračunska
cena omrežnine
2018 (P) v
EUR/mesec

(DN 20, 3/4", 1/2")
1

40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65 (DN 50)

VF -Vsota
Faktorjev
omrežnine
(VF=F×ŠT)

15
30

DN 80

50

100 < / = DN < 150

100

0

588,2000

150 < / = DN

200

0

1.176,4000

Skupaj

1.186

1.517

2.14.1. Subvencioniranje cene omrežnine
Uredba v 3. členu dopušča, da pristojni občinski organ ob potrditvi cene odloči, da potrjena cena
storitve javne službe ne pokriva celotne obračunane amortizacije za javno infrastrukturo1. Za razliko subvencijo - mora sprejeti, da se krije iz proračuna občine. Pri tem Uredba določa, da občina lahko
prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb zgolj za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Pristojni občinski organ odločitev o subvencioniranju sprejme s
sklepom.
V primeru, da se cena omrežnine sofinancira s subvencijo se uporabnikom, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti, zaračuna ceno storitve omrežnine po ceni, ki je od cene sprejete s
1

Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, točka 13.3., se obračunavajo posebej stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev
in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami ali z donacijami. Iz dolgoročno odloženih
prihodkov se vnašajo med prihodke posameznega poslovnega leta zneski, ki ustrezajo tako obračunanim stroškom amortizacije.
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tem elaboratom (po Uredbi je to potrjena cena) nižja za višino subvencije. Tako oblikovano ceno
Uredba poimenuje zaračunana cena storitve javne službe (cena po kateri se uporabniku storitve
storitev zaračuna).

2.15. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po
dejavnostih
Poleg sodil, ki so obvezna sestavina elaborata, so v tej točki opisani tudi stroški zajeti v posamezni
kategoriji stroškov omrežnine in vodarine.

2.15.1. Sodila za stroške omrežnine
Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture so v tem elaboratu dejanski stroški amortizacije
vodovodov iz točke 2.6. Stroški so skladno z Uredbo izračunani po metodi časovnega amortiziranja,
glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe (točka 2.12) in ob upoštevanju
življenjske dobe elementov in materialov posameznega vodovoda. Amortizacijske stopnje so določene
v prilogi 1 Uredbe.
Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe so nastali tovrstni stroški za zavarovaje javne
infrastrukture (obračunska cena) oziroma planirani/ocenjeni stroški (predračunska cena).
Stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod zajemamo predvsem stroške menjave
vodomerov.

2.15.2. Sodila za stroške izvajanja storitev
Neposredni stroški materiala in storitev so tozadevni stroški, ki so nastali pri izvajanju javne službe
(stroški rednega in izrednega vzdrževanja, izvajanja del po planu HACCP in električne energije).
Neposredne stroške dela se deli po času, ki ga posamezni zaposleni nameni delu, ki je predmet
izvajanja storitev (točka 2.10).
Drugi neposredni stroški vključujejo skupne stroške notranjega nadzora (vzorčenje, analize in
poročanje po HACCP načrtu), stroške nadomestnih delov in pomožnega materiala.
Splošni (posredni) proizvajalni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela vključujejo amortizacijo računalnikov in opreme v
sorazmernem delu uporabe.
Splošni nabavno-prodajni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela so stroški povezani s stroški plačilnega prometa, operativnimi
odhodki in plačilom bančnih storitev, ki nastanejo pri izvajanju javne službe.
Splošni upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela občinske uprave znašajo za vse GJS 6 % od vrednosti skupnih stroškov. Na
posamezno GJS se delijo sorazmerno z deležem dela, ki ga zaposleni namenijo posamezni GJS (točka
2.10).
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Stroški vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub
v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. Stroški so povezani s količinami odvzete vode iz
vodnega vira. Podrobnosti določa Uredba o vodnih povračilih.

2.15.3. Sodila za prihodke
Prihodke in odhodke je na osnovi četrtega odstavka 5. člena Uredbe potrebno evidentirati ločeno v
skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodke se ločuje po storitvah določenih z Uredbo:
omrežnina in vodarina.
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