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1 UVOD 

 

S 1. januarjem 2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12, v 

nadaljevanju: Uredba), ki predpisuje način oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: javne službe). Pristojnosti za sprejemanje in nadzor nad 

cenami Uredba prenaša na lokalne skupnosti oziroma na pristojne občinske organe.  

 

1.1 Pravne podlage za izdelavo elaborata 

 

V tretjem odstavku 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) je določeno, da 

pristojni minister podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde, 

tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. 

Skladno s temi zakonskimi določbami je vlada sprejela in izdala Uredbo, ki je podlaga za 

izdelavo Elaborata o oblikovanju cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju: MKČN). 

 

V 5. členu Uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine 

predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja posamezne javne službe. Z odloki, 

ki v posameznih občinah ustanoviteljicah urejajo področje odvajanja in čiščenja odpadne vode, 

je izvajanje storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz MKČN, dodeljeno Javnemu podjetju 

Komunalnemu podjetju Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju: JP KPV, d.o.o.). Javna služba se izvaja 

skladno z določili navedenih odlokov in druge veljavne zakonodaje s področja odvajanja in 

čiščenja odpadne vode. 

 

Skladno s področnimi občinskimi odloki mora izvajalec v okviru javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotoviti tudi: 

 

- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni 

čistilni napravi, 

- prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic ter njegovo obdelavo najmanj 

enkrat na tri leta, 

- izvedbo prvih meritev in obratovalnih monitoringov ali izdelavo ocen obratovanja za MKČN v 

skladu z uredbo, ki ureja monitoring in izdelavo ocene obratovanja, 

- evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak ter druge evidence v 

skladu z veljavno zakonodajo s tega področja. 

 

1.2 Namen izdelave elaborata 

 

Elaborat je namenjen oblikovanju cene izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN. 

Glavne vsebine elaborata so (skladno z 9. členom Uredbe): 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 glede obsega potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje 

storitev javne službe, načrtovane količine in stroški opravljenih storitev za prihodnje obračunsko 

obdobje in izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje. 
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2 OBLIKOVANJE CEN STORITEV, POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, 

OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN 

 

2.1 Predstavitev dejavnosti 

 

JP KPV, d.o.o. je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode na podlagi 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/11, 8/12, 108/13) dolžno zagotoviti prevzem odpadnih vod iz 

nepretočnih greznic, grezničnih gošč iz obstoječih (pretočnih) greznic in blata iz MKČN.  

 

Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN izvaja pooblaščeni podizvajalec, ki ima z JP KPV, 

d.o.o. sklenjeno pogodbo za prevzem in odlaganje grezničnih gošč iz obstoječih greznic in blata 

iz MKČN za celotno območje izvajanja, ki obsega občine Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika, 

kar obravnavamo kot enoten oskrbovalni sistem. Skladno z navedenim se oblikuje enotna cena za 

celotno območje izvajanja teh storitev. 

 

 

Graf 1: Število obračunskih greznic in MKČN po občinah (vir: JP KPV, d. o. o., januar 2017) 

 

V spodnji tabeli so prikazani podatki o praznjenju greznic in MKČN za zadnja štiri leta, iz katerih 
je razvidno, da se povprečna količina prevzetega in odpeljanega grezničnega mulja/gošče na 
posamezno greznico/MKČN do leta 2015 povečuje, medtem ko se v letu 2016 zniža.  
 

V letu 2015 je bilo izpraznjenih 1.292 greznic in MKČN, celotna količina prevzete greznične gošče 

in blata iz MKČN je dosegla 4.881,50 m3, kar v povprečju znaša 3,78 m3 na greznico. V letu 2016 

se je število izpraznjenih obstoječih greznic in MKČN zmanjšalo za 10,84 %, kar pomeni 1.152 

greznic in MKČN, medtem ko se je količina prevzete greznične gošče in blata zmanjšala za 

14,52 % in znašala 4.172,50 m3. Zato je nižja tudi povprečna količina prevzete greznične gošče in 

blata iz obstoječih greznic in MKČN, ki znaša 3,62 m3 na greznico. 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

Borovnica Log - Dragomer Vrhnika

309 

592 

1885 

9 16 
104 

št
e

vi
lo

 o
b

ra
ču

n
sk

ih
 g

re
zn

ic
 in

 M
K

Č
N

 

Število obračunskih greznic in MKČN po občinah  

GREZNICA

MKČN



Elaborat o oblikovanju cene storitve, povezane z greznicami 
JP KPV, d.o.o.                                                                                           in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

 

7 
 

Tabela 1: Podatki o praznjenju greznic in MKČN za leta 2013, 2014, 2015 in 2016 

 LETO  

 2013 2014 2015 2016 I 16/15 

Količina praznjenja [m3] 2.630,5 3.815,0 4.881,50 4.172,50 85,48 

Število greznic in MKČN 963 1.096 1.292 1.152 89,16 

Povpr. količina 
[m3]/greznico 

2,73 3,48 3,78 3,62 95,77 

 

2.2 Kalkulativni elementi cen storitev javne službe 

 

Cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, je na 

podlagi četrte točke 19. člena Uredbe sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne 

službe in okoljske dajatve. 

 

Omrežnina vključuje: 

 

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 

- stroške zavarovanje infrastrukture javne službe, 

- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanje infrastrukture javne službe ter 

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

povezane z dolžniškim financiranjem gradnje. 

 

Predračunska cena opravljanja storitev javne službe lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče 

povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje naslednje skupine: 

 

- 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 javne službe, 

- neposredne stroške prodaje, 

- druge poslovne odhodke in 

- donos. 

 

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. 
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2.3 OBLIKOVANJE CENE STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN 

 

V nadaljevanju je prikazano oblikovanje cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in MKČN, skladno z določbami 19. člena Uredbe. Pri tem so najprej 

predstavljeni izračuni odmikov med predračunsko in obračunsko ceno za preteklo obdobje, ki jim 

sledi še izračun nove predračunske cene. 

 

2.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o količini opravljenih storitev, kot je bila 

načrtovana za preteklo obračunsko obdobje (leto 2016). 

 

Obračunska količina opravljenih storitev (ocena) je podatek o dejanski količini opravljenih 

storitev, kot jo glede na trenutne podatke ocenjujemo doseči za preteklo obračunsko obdobje 

(leto 2016). V času priprave elaborata namreč še niso bile zaključene poslovne knjige leta 2016. 

 
Tabela 2: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje  

STORITVE 
PREDRAČUNSKA KOLIČINA 
[m3] za preteklo obračunsko 

obdobje1 

OBRAČUNSKA KOLIČINA [m3] 
za preteklo obračunsko 

obdobje1 (ocena)
 

Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 

400.000 403.400 

 
1 – za leto 2016 

 

2.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški izvajanja storitve je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v 

preteklem obračunskem obdobju (v letu 2016). 

 

Obračunski stroški izvajanja storitve je podatek o dejansko realiziranih (upravičenih) stroških 

opravljenih storitev, kot jih glede na trenutne podatke ocenjujemo doseči za preteklo 

obračunsko obdobje (leto 2016). V času priprave elaborata namreč še niso bile zaključene 

poslovne knjige leta 2016. 

 

Tabela 3: Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko 
obdobje 

STORITEV 

PREDRAČUNSKI STROŠKI 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
[€] za preteklo obračunsko 

obdobje1 

OBRAČUNSKI STROŠKI 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
[€] za preteklo obračunsko 

obdobje1 (ocena)
 

Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 

113.908,09 121.045,23 

 
1 – za leto 2016 
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2.3.3 Pojasnila odmikov med predračunsko in obračunsko ceno posamezne javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje 

 

Predračunska cena storitev je za preteklo obračunsko obdobje znašala 0,2848 €/m3. Glede na 

trenutne ocene o višini dejansko realiziranih količin opravljenih storitev oziroma ocene o 

dejansko realiziranih (upravičenih) stroških javne službe (podatki iz tabel 2 in 3), bo obračunska 

cena storitve znašala predvidoma 0,3001 €/m3. Obračunani odmiki oziroma razlika med 

upravičenimi stroški in ustvarjenimi prihodki se prenaša v naslednje obdobje, torej je 

upoštevana pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje. 

 

2.3.4 Primerljiva območja 

 

Na podlagi 28. člena Uredbe je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju ministrstvo) 

opredelilo primerljiva območja in objavilo povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za posamezna primerljiva območja. Zaradi 

narave storitev, povezanih z greznicami in MKČN je ministrstvo oblikovali le eno primerljivo 

območje1. 

 

Povprečne obračunske, potrjene in zaračunane cene za izvajanje storitev povezane z 

nepretočnimi greznicami in MKČN za leto 2014 so prikazane v spodnji tabeli. 

 

Tabela 4: Povprečne cene storitve povezane z nepretočnimi greznicami in MKČN v letu 2014 

Storitve povezane z 
greznicami in MKČN 

Omrežnina (EUR/mesec) Izvajanje (EUR/m3) 

Povprečna obračunska cena 1,0589 0,2932 

Povprečna potrjena cena 0,9385 0,3020 

Povprečna zaračunana cena 0,8031 0,2979 

Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja za leto 2014; MOP 23. 10. 2015. 

 

2.3.5 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge 

 

Tabela 5: Primerjava kazalnikov izvajalca javne službe s povprečjem panoge v letih 2014 in 2015 

 2014 2015 

KAZALNIK 
*POVPREČJE 
PANOGE E361 

JP KPV, d.o.o. 
*POVPREČJE 
PANOGE E361 

JP KPV, d.o.o. 

Pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti 

1,53 3,31 1,52 2,00 

Gospodarnost poslovanja 1,03 1,07 1,03 1,04 

Povprečna mesečna plača [€] 1.572,36 1.500,67 1.595,71 1.581,65 

 

*E36 – dejavnost zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode 

1- vir Bonitete.si in SURS 

                                            
1 Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2014; MOP 23. 10. 2015. 
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Primerjave kazalnikov v zgornji tabeli niso prikazane samo na ravni dejavnosti E37- odvajanje in 

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, temveč na ravni celotnega podjetja, ki pa je z 

glavno dejavnostjo uvrščeno v skupino E36 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode. Javno 

dostopni statistični podatki so namreč izračunani le za podjetje kot celoto, torej na ravni glavne 

dejavnosti. Menimo, da primerjave s podjetji iz dejavnosti E37 niso ustrezne, saj je v to skupino 

uvrščenih le nekaj izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Hkrati želimo 

opozoriti, da so te primerjave tudi strokovno sporne. Kazalniki namreč ne upoštevajo specifičnih 

pogojev izvajanja (geografske, poselitvene, oskrbovalne značilnosti) posamezne javne službe, ki 

bistveno vplivajo na višino stroškov izvajanja posamezne dejavnosti v določenem okolju. Bolj 

verodostojna bi bila primerjava podatkov, izračunanih na podlagi poročil izvajalcev javne službe 

v povezavi z učinkovitostjo poslovanja.  

 

2.3.6 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje 

 

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev 

za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2017).  

 
Tabela 6: Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

STORITEV 
PREDRAČUNSKA KOLIČINA [m3] za prihodnje 

obračunsko obdobje1 

Storitve, povezane z greznicami in MKČN 390.000 

 
1 – za leto 2017 

 

2.3.7 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški opravljenih storitev so podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v 

prihodnjem obračunskem obdobju (letu 2016).  

 

Tabela 7: Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 

STORITEV 
PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA [€] za 

prihodnje obračunsko obdobje1 

storitve, povezane z greznicami in MKČN 123.122,66 

 
1 – za leto 2017 

 

2.3.8 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za 

preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe (13. točka 2. člena Uredbe).  

 

Za preteklo obračunsko obdobje je obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 

storitev, povezanih z greznicami in MKČN ovrednoten v višini 4.538,58 €. Za prihodnje 
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obračunsko obdobje se načrtuje obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje 

storitev, povezanih z greznicami in MKČN v višini 3.664,80 €. 

 

2.3.9 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 

prihodnje obračunsko obdobje 

 

Podjetje pri izvajanju gospodarske javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in MKČN, ne izvaja storitev, ki bi jih lahko opredelili kot posebne 

storitve. 

 

2.3.10 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne sme 

presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 

opravljanje posamezne javne službe (16. točka 2. člena Uredbe).  

 

V tabeli 8 je prikazan upoštevan dovoljeni donos dejavnosti za neposredno opravljanje storitev, 

povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, kar predstavlja 5 % od 

nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev te dejavnosti – za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje. 

 

Tabela 8: Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva  

 

STORITEV 

DONOS NA VLOŽENA 
POSLOVNO POTREBNA OS [€] 

za preteklo obračunsko 
obdobje1 

DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO 
POTREBNA OS [€] za prihodnje 

obračunsko obdobje2 

Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 

226,93 183,24 

 
1 - za leto 2016 

2 - za leto 2017 

 

2.3.11 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje 

obračunsko obdobje 

 

V letu 2016 smo za izvajanje storitve, povezanih z greznicami in MKČN imeli enega delavca za 

2/3 delovnega časa, za leto 2017 ne načrtujemo sprememb glede kadrov. 

  

2.3.12 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 

prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 

Občina za opravljanje javne službe izvajalcem javne službe zaračunava najemnino za vso javno 

infrastrukturo, ki se uporablja za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali 

finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je 

potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe). 
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Tabela 9: Višina najemnine za javno infrastrukturo za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

STORITEV 
NAJEMNINA JAVNE 

INFRASTRUKTURE [€] za 
preteklo obračunsko obdobje1 

NAJEMNINA JAVNE 
INFRASTRUKTURE [€] za 

prihodnje obračunsko obdobje2 

Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 

30.803,15 56.581,62 

 
1 - za leto 2016    

2 - za leto 2017 

 

2.3.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in 

stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih 

storitev 

 

Na uporabnike storitev javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občine za 

uporabo javne infrastrukture zaračunajo izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti 

javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev javne službe (4. odstavek 3. člena 

Uredbe). 

 

Javna infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne službe storitev, povezanih z greznicami in 

MKČN, je izkoriščena 100 %.  

 

2.3.14  Izračun predračunske cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in MKČN 

 

Predračunska lastna cena storitev javne službe (določa 8. točka 2. člena Uredbe) je cena, ki se 

izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo, na podlagi načrtovane 

količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem 

obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture. 

 

Predračunska cena storitev za nepretočne, obstoječe greznice in MKČN je določena enotno za 

celotni oskrbovalni sistem, ki obsega občine Borovnico, Log – Dragomer in Vrhniko. 

 

Predračunska cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

MKČN je cena, ki krije stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno 

glede na količino dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico 

ali MKČN. V primeru, da na objektu ni merjenega odjema vode, se storitev obračuna po osebi, z 

upoštevanjem normativa, in sicer 0,15 m3/osebo/dan. V ceni storitev je zajet tudi strošek 

izvedbe obratovalnih monitoringov za MKČN. 

 

2.3.14.1 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN 

 

V skladu z določili 15. odstavka 19. člena Uredbe so pri vsaki skupini stroškov ločeno prikazani 

tisti, ki presegajo 10 % te skupine stroškov. 
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Tabela 10: Izračun cene storitev, povezanih z greznicami in MKČN 

SKUPINA STROŠKOV                     STROŠKI [ EUR] 

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 86.334,32 

NEPOSREDNI STROŠKI DELA 17.270,00 

DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI 15.707,14 

SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI 607,65 

SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI 0,00 

SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI 5.183,57 

OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV 0,00 

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 788,21 

DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA 
SREDSTVA IZVAJALCA (16. točka 2. člena Uredbe) 

183,24 

SKUPAJ STROŠKI 126.074,13 

Interni prihodki -10.543,51 

Poračun 2016 7.592,04 

SKUPAJ OSNOVA ZA IZRAČUN CENE 123.122,66 

 

KOLIČINA DOBAVLJENE PITNE VODE OBJEKTOM, KI IMAJO 
GREZNICO ALI MKČN [m3] 

390.000 m3 

 

CENA STORITEV, povezanih z GREZNICAMI in MKČN 0,3157 EUR/m3 

 

2.3.14.2 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE OMREŽNINE ZA STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI 

GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN 

 

Tabela 11: Izračun stroškov omrežnine za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in MKČN 

 

SKUPINA STROŠKOV                     STROŠKI [ EUR] 

Stroški najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura 

                           56.581,62 

Stroški zavarovanja infrastrukture                               1.300,00 

Stroški odškodnin                                     0,00 

Odhodki financiranja (obresti, drugi stroški)                                     0,00 

Poračun 2016                              2.181,28 

SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE                            60.062,90 

 

Število vodomerov, uporabljeno za izračun cene javne infrastrukture dejavnosti praznjenja greznic in 

MKČN, zajema naslednje: 
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 upoštevani so vodomeri objektov, ki so priključeni na nepretočne greznice, obstoječe greznice in 

MKČN,  

 v primeru, da je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim vodomerom, se upošteva faktor, 

določen za vodomer z višjim pretokom,  

 v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, 

se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 oziroma DN ≤ 20,  

 v primeru, da priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na 

zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka (4. odst. 20. člena Uredbe). 

 

Tabela 12: Predračunska cena javne infrastrukture – greznice za prihodnje obračunsko obdobje (leto 
2017) 

 

 
 

 VODOMERI* 
CENA INFRASTRUKTURE [EUR brez 

DDV] 

nazivni pretok faktor skupaj 
vsota faktorjev 

vodomerov 
LETO MESEC 

DN ≤ 20 1,00 2.890 2.890 16,5828 1,3819 

20 < DN < 40 3,00 9 27 49,7484 4,1457 

40 ≤ DN < 50 10,00 0 0 165,8280 13,8190 

50 ≤ DN < 65 15,00 5 65 248,7420 20,7285 

65 ≤ DN < 80 30,00 1 30 497,4840 41,4570 

80 ≤ DN < 100 50,00 8 400 829,1400 69,0950 

100 ≤ DN < 150 100,00 2 200 1.658,2800 138,1900 

150 ≤ DN 200,00 0 0 3.316,5600 276,3800 

   =  2.915 3.622   

 

*vodomeri v občinah Borovnica, Log – Dragomer, Vrhnika, ki so priključeni na nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN; v 

kolikor priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka. 

 

2.3.15 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 

 

Pravila, po katerih se razporejajo stroški in prihodki, so zapisana v internem Pravilniku o razporejanju 

stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov, ki ga je sprejel tudi nadzorni svet podjetja. Vsako leto jih 

presoja še pooblaščena revizijska hiša. 

 

Vsi stroški in prihodki se vselej knjižijo po stroškovnih mestih (odslej SM) oziroma po stroškovnih nosilcih 

(odslej SN). Stroški in prihodki se ločijo na neposredne in posredne (splošne) stroške. Za večino njih je 

mogoče že izvorno ugotoviti na katero dejavnost oziroma občino se nanašajo. Na podlagi nalogov za 

knjiženje se prepoznajo kot neposredni stroški in prihodki posamezne dejavnosti in posamezne občine. 

 

Pri poslovanju nastaja tudi nekaj splošnih ali posrednih stroškov in prihodkov. Ti se pripišejo splošnemu 

stroškovnemu mestu posamezne dejavnosti ali splošnemu stroškovnemu mestu podjetja (SM 19 – Skupne 

službe). Na splošnem stroškovnem mestu dejavnosti se zbirajo tiste postavke, ki jih ni bilo mogoče že 

izvirno knjižiti na neko temeljno stroškovno mesto (kot neposredne stroške ali prihodke dejavnosti in 

občine), jih je pa bilo mogoče pripisati določeni dejavnosti. Na posamezno občino se nato razporejajo z 

uporabo režijskih sodil, določenih za vsako dejavnost posebej. Postavke, zbrane na splošnem stroškovnem 

mestu podjetja (SM 19 – Skupne službe), se na posamezne dejavnosti razporejajo na podlagi režijskega 

ključa, to je števila zaposlenih v posamezni enoti, izračunanega iz opravljenih ur. 


