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1 UVOD             
   

1.1 Uvodna izhodišča in pravne podlage za pripravo 
Elaborata 

  

Poročanje o izvajanju javnih služb, planiranje bodočega izvajanja javnih služb in priprava 
elaborata, ima podlago v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je pričela veljati s 1. 
januarjem 2013 (v nadaljevanju »uredba«) in se navezuje na določila pogodb s katerimi sta 
občina in izvajalec javne službe uredila obveznosti, odgovornost in način izvajanja javnih služb in 
najema javne infrastrukture. 

 

Uredba določa, da mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborat in vsako leto do 
konca meseca marca pristojnemu ministrstvu poročati o izvajanju javne službe, oz. ministrstvu 
posredovati predpisane podatke in primerjave na elektronskem obrazcu. Izvajalec v elaboratu 
predlaga ustrezne nove predračunske cene javne infrastrukture in javnih služb pristojnemu 
organu lokalne skupnosti, oz. pristojnemu organu lokalnih skupnosti, ki ima pristojnost odločanja 
o cenah in ta mora začeti postopek potrjevanja cen, če razlika med obračunsko in potrjeno ceno 
ob upoštevanju dejanskih količin opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, presega 
deset odstotkov potrjene cene. Potrjena cena javne službe obsega ceno javne infrastrukture ali 
omrežnino in ceno storitev javne službe, pri čemer v primeru, da potrjena ne pokriva vseh 
upravičenih stroškov, lokalna skupnost zagotavlja subvencijo, tako zaračunana cena pa po 
določilih uredbe predstavlja potrjeno ceno, zmanjšano za subvencijo. 

 

Pri financiranju in izvajanju javne službe je potrebno upoštevati tudi določbe Sklepa 
Komisije z dne 20.12.2011, ki se nanašajo na uporabo 106(2) člena Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene nekaterim podjetjem 
pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena  (UL L 7/2012). 
 

Podatki v elaboratu upoštevajo časovno obdobje 1 leta. Podatki o obračunskih stroških, 
količinah in cenah se nanašajo na stanje na leto 2013, podatki o predračunskih stroških, količinah 
in cenah pa na leto 2015. 

 

Elaborat v svoji vsebini daje vse potrebne podatke in primerjave za potrebe odločanja o cenah 
posameznih storitev javnih služb.  

 

1.2  Osnovni podatki o izvajalcu javnih služb, 
lastnikih in dejavnostih  

 

Javno podjetje Prlekija d.o.o. je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti 
občin: Ljutomer 30,77%, Gornja Radgona 22,5%, Radenci 13,71%, Apače 9,52%, Križevci 9,07%, 
Sveti Jurij ob Ščavnici 7,59%, Veržej 3,43%, in Razkrižje 3,41%. 

 

1.3   Javne službe – podlage in vsebina 
 

Skladno z določili ustanovitvenih aktov, javno podjetje prednostno izvaja tiste dejavnosti, ki 
so z odloki družbenic opredeljene kot obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, 
oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 
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2 ELABORAT    
S PREDLOGI CEN IN PRIMERJAVO STROŠKOV TER PRIHODKOV   

 

2.1 Izhodišča in pravne podlage Elaborata   
     

 

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012) ter drugih predpisov in 
aktov, je izvajalec javne službe dolžan enkrat letno v predpisani vsebini pripraviti Elaborat in ga do 
konca meseca marca posredovati pristojnemu ministrstvu, v primeru, da je razlika med potrjeno 
in obračunsko ceno posamezne storitve javne službe, glede na dejansko količino opravljenih 
storitev v preteklem obračunskem obdobju večja od 10%, pa mora izvajalec javne službe elaborat 
posredovati tudi pristojnemu organu občine, ki mora pričeti postopek potrjevanja predračunskih 
cen. 

 

Elaborat  mora za posamezno storitev javne službe v občini izkazovati obračun ter poračun 
cen, prihodkov in stroškov, obračunsko in zaračunano ceno za preteklo leto, kakor tudi 
predračunsko oz. potrebno ceno ter planirane stroške in prihodke za prihodnje leto, ter vse druge 
kvalitativne in kvantitativne parametre izvajanja javne službe.  

 

V primeru, da pristojni organ občine potrdi ceno, ki je nižja od predračunske cene in ne 
pokriva vseh upravičenih stroškov posamezne storitve javne službe, je občina dolžna izvajalcu iz 
svojega proračuna pokrivati upravičenih stroškov, ki jih ne pokriva cena javne službe. 

 

Elaborat  za vsako posamezno storitev javne službe v občini izkazuje obračun ter poračun 
cen, prihodkov in stroškov, obračunsko in zaračunano ceno za preteklo leto, kakor tudi 
predračunsko oz. potrebno ceno ter planirane stroške in prihodke za prihodnje leto, ter vse druge 
kvalitativne in kvantitativne parametre izvajanja javne službe. V obračunu, izvajalec upošteva in 
poračuna tudi subvencije zaradi prenizkih cen. V primeru da posamezna storitev javne službe za 
preteklo obračunsko obdobje izkazuje preplačilo subvencije ki za več kot 10% presega potrebno 
subvencijo, Izvajalec preveč plačano subvencije v okviru obračuna za preteklo leto vrne Občini. 

 

Izračuni, ki jih izvajalec javne službe prikaže v Elaboratu, upoštevajo dejanske obračunske in 
predračunske podatke, o vrednosti gospodarske javne infrastrukture, stroških amortizacije po 
predpisanih stopnjah, o fizičnem obsegu izvajanja storite v javnih služb in številu uporabnikov, o 
prihodkih in upravičenih stroških javnih služb ter druge zahtevane podatke in primerjave.   

 
V skladu z razlagami in usmeritvami pristojnih strokovnih in državnih institucij, v elaboratu 

upoštevani obračunski podatki temeljijo na verodostojnih in potrjenih podatkih Letnega poročila 
JP Prlekija za leto 2013, predračunski oz. planski podatki pa se nanašajo na tekoče leto 2015. 
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2.2 Oskrba s pitno vodo       
  

 

2.2.1 Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, 
stroški in cena vodarine  

 

(11., 12., 13., 14. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
Obračunsko Predračunsko

IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE preteklo prihodnje

obdobje obdobje

Neposredni stroški materiala in storitev 20.983,29 25.000,00
Neposredni stroški dela 22.390,31 22.800,00
Drugi neposredni stroški 0,00 20,00
Splošni-posredni proizvajalni stroški 2.500,88 4.956,00
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 18.868,37 18.998,00
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Strošek vodnih povračil 17.348,18 18.000,00
Drugi poslovni odhodki 37,81 50,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 2.576,59 3.211,63
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 84.705,43 93.035,63
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 0,00 2.126,40
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 84.705,43 90.909,23
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 1,57 1,50  

 
(1. in 2. ter 8. in 9. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

 

Obračunsko
preteklo
obdobje

Letna kol ičina prodane vode v m
3 177.418,40

Letni  upravičeni  s troški  javne s lužbe v EUR 84.705,43

Obračunska cena za  javno s lužbo z vkl jučenim vodnim povrači lom v EUR/m
3 0,4774

Zaračunana cena javne s lužbe z vkl jučenim vodnim povrači lom v EUR/m
3 0,5211

Količina storitev, stroški, obračunska cena in zaračunana cena za izvajanje javne 

službe

 
 
 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko ceno javne službe  za 
preteklo obračunsko obdobje: 

 Pristojni organ občine je za preteklo obračunsko obdobje izvedel postopke potrjevanja cen, vendar 
predračunskih cen občinski svet ni potrdil, zato primerjave ni mogoče narediti. 

 
 

(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 
 
 
 
 

Predračunsko
prihodnje
obdobje

Letna količina prodane vode v m3 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 171.000

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 90.909,23

Predračunska cena javne službe v EUR/m3 0,5316

Količina storitev, stroški in predračunska cena za izvajanje javne službe
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2.2.2 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne 
službe   

 

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 
 
 
 

2.2.3 Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s 
pitno vodo 

 
(15. in 16. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Obračunsko Predračunsko
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti preteklo prihodnje

obdobje obdobje
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe v % 100,00% 98,80%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju poseb.storitvam v % 0,00% 1,20%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 1.315.691,29 1.302.426,16

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 31.955,00 33.254,00

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00% 100,00%  
 
Pregled realizacije upravičenih in zaračunanih stroškov omrežnine za preteklo obračunsko obdobje  
 

Besedilo Znesek            Stroški ki se vštevajo v omrežnino

Amortizacija/ 

najemnina 

infrastrukture

Zavarovanje 

infrastrukture

Odškodnine 

upravičence

m

Splošni 

stroški

Vsi upravičeni stroški omrežnine 47.421 31.955 7.526 1.417 6.524

Vsi zaračunani stroški omrežnine v celem letu 40.277 28.000 4.336 1.417 6.524

Vsi prihodki omrežnine v letu (vključno subvencija občine kjer ni cene) 38.417  

Potrebna subvencija kjer cena ni ustrezna 9.004

Razlika: (potrebna - plačana) najemnina za poračun 3.955

 
Opombe:  

- Potrebna subvencija ni potrebna, ker se razlika poračuna v okviru presežka prihodkov nad odhodki izvajanja 
javne službe oskrbe s pitno vodo. 

- Izvajalec javne službe v okviru obračuna za preteklo leto prav tako ugotavlja, da je občina zaračunala za 3.955 
EUR premalo najemnine, zato je potrebno v skladu s sklenjenimi pogodbami, premalo zaračunano najemnino 
zaračunati v tekočem letu, izvajalec javne službe pa navedeno upošteva v izkazu uspeha za preteklo leto.  

 

 

 
 
 
 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo sredstev za javno službo

945.654,47 51.531,86 1.175.911,97 64.232,58

       Preteklo obračunsko obdobje        Prihodnje obračunsko obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo
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Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene 
omrežnine za preteklo obračunsko obdobje   
 
 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po pravi lniku x 1,00 1,67 2,50 4,00 6,67 10,00 10,00 33,33 33,33 50,00 50,00 100,0

Povprečno število uporabnikov - GJS 1.067 32 964 52 7 1 2 4 0 5 0 0 0

Povprečno število uporabnikov - posbne 

storitve po 11.členu Uredbe MEDO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec 
1,9437 1,9437 3,2460 4,8593 7,7748 12,9645 19,4370 19,4370 64,7835 64,7835 97,1850 97,1850 194,3700

Stroški  omrežnine, od tega 47.422

 - na jemnina infrastrukture 31.955

 - zavarovanje infrastrukture 7.526

 - nadomesti la  za  zmanjšan doh. kmetov 1.417

 - splošni  s troški 6.524

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

Zaračunana cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
1,5800  

 
 
Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in   izračun predračunske cene 
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje  
 
(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po Uredbi  MEDO x 1,00 1,00 3,00 3,00 10,00 15,00 15,00 50,00 50,00 100,00 100,00 200,0
Število porabnikov - nepridobitna dejavn. 1.054 17 994 35 3 1 3 0 1 0 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 45 6 25 7 1 0 2 1 0 3 0 0 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost
2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 3,0236 3,02 3,02 9,07 9,07 30,24 45,35 45,35 151,18 151,18 302,36 302,36 604,72

Potrebna omrežnina, od tega 53.699
 - najemnina infrastrukture 33.254

 - zavarovanje infrastrukture 7.000
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0
 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 5.000

 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 1.500
 - plačilo za vodno pravico 0
 - splošni stroški 7.598

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
-653

 
 

 
 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko oz. potrjeno ceno, ki 
vključuje tudi omrežnino, za preteklo obračunsko obdobje : 

 Pristojni organ občine je za preteklo obračunsko obdobje izvedel postopke potrjevanja cen, vendar 
predračunskih cen občinski svet ni potrdil, zato primerjave ni mogoče narediti. 
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2.2.4 Primerjava cen izvajanja storitev javne službe in cen javne 
infrastrukture s cenami na primerljivih območjih  

 
(4., 5. in 6. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
  

    
Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 1,9437 6,1111

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 1,5800 4,9269

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 1,5800 3,9643

Obračunska cena izvajanja (EUR/m3) 0,4774 0,7541

Potrjena cena izvajanja (EUR/m3) 0,5211 0,7284

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m3) 0,5211 0,6855

Obračunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
 
Opomba:  
pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti 
in ustrezno uredili cen javnih služb po veljavnih predpisih, in da na drugi strani tudi pristojne državne institucije še niso 
ustrezno oblikovale primerljivih območij in vključile zadnjih veljavnih podatkov o cenah javnih služb na primerljivih 
območjih. 

 
 

2.3 Odvajanje komunalne odpadne vode  
 
 

2.3.1 Izvajanje javne službe – količina storitev, stroški in cena za 
pokrivanje stroškov javne službe odvajanja odpadne vode 

 

(11., 12., 13., 14. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Obračunsko Predračunsko
IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE preteklo prihodnje

obdobje obdobje 

Neposredni stroški materiala in storitev 24.819,59 20.000,00
Neposredni stroški dela 7.682,42 6.000,00
Drugi neposredni stroški 0,00 20,00
Splošni-posredni proizvajalni stroški 1.965,79 3.684,00
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 14.831,61 14.122,00
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Drugi poslovni odhodki 35,56 40,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 2.267,84 2.887,21
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 51.602,81 46.753,21
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe 

MEDO
2.906,53 3.519,97

Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 48.696,28 43.233,24
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 0,95 0,90  

 
(1. in 2. ter 8. in 9. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

 

Obračunsko
preteklo
obdobje

Letna kol ičina prodane odvedene odpadne vode v m
3 97.832,40

Letni  upravičeni  s troški  javne s lužbe v EUR 48.696,28

Obračunska cena za  javno s lužbo v EUR/m
3 0,4978

Zaračunana cena javne s lužbe v EUR/m
3 0,3437

Količina storitev, stroški, obračunska cena in zaračunana cena za 

izvajanje javne službe
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Preračun cene izvajanja javne službe za preteklo obračunsko obdobje 
 
 (29. člen Uredbe MEDO) 
 

Obračunsko
Preračun cene storitev javne službe za preteklo obdobje preteklo

obdobje

Kol ičina  prodane odpadne vode - javna s lužba v letu 2013 97.832,40

Prihodki  od prodane odpadne vode v letu 2013 33.624,92

Cena javne s lužbe v EUR za  m
3 0,3437

 
 
 

 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko ceno javne službe  za 
preteklo obračunsko obdobje (primerjava potrjene cene je pri omrežnini): 

 Pristojni organ občine je za preteklo obračunsko obdobje izvedel postopke potrjevanja cen, vendar 
predračunskih cen občinski svet ni potrdil, zato primerjave ni mogoče narediti. 

 
(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

 
Predračunsko

obdobje

Letna količina prodane vode v m3 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 98.000

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 43.233,02

Predračunska cena javne službe v EUR/m3 0,4412

Količina storitev, stroški in predračunska cena za izvajanje javne službe

 
 

2.3.2 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne 
službe   

 

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo sredstev za javno službo

945.654,47 45.356,84 1.175.911,97 57.744,16

       Preteklo obračunsko obdobje        Prihodnje obračunsko obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 

 

2.3.3 Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju 
odvajanja odpadne vode 

 

(15. in 16. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Obračunsko Predračunsko
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti preteklo prihodnje

obdobje obdobje
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe v % 96,38% 93,27%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju poseb.storitvam v % 3,62% 6,73%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 3.753.258,42 4.640.505,25

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 140.663,52 170.511,48

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00% 100,00%
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Pregled realizacije upravičenih in zaračunanih stroškov omrežnine za preteklo obračunsko obdobje  
 

Besedilo Znesek            Stroški ki se vštevajo v omrežnino
Amortizacija/ 

najemnina 

infrastrukture

Zavarovanje 

infrastrukture

Odškodnine 

upravičencem

Splošni 

stroški

Vsi upravičeni stroški omrežnine 164.552 140.664 15.053 0 8.835

Vsi zaračunani stroški omrežnine v celem letu 164.552 140.664 15.053 0 8.835

Vsi prihodki omrežnine v letu (vključno subvencija občine kjer ni cene) 170.768  

Potrebna subvencija kjer cena ni ustrezna -6.215  
 Opombe:  
 

- Podatki v gornji tabeli upoštevajo vračilo preplačila subvencije občini, saj izvajalec javne službe v okviru 
obračuna za preteklo leto ugotavlja, da je letni znesek subvencije presegel upravičene stroške javne službe za 
6.215,00 EUR, zato mora izvajalec javne službe v skladu s sklenjenimi pogodbami, preplačilo subvencije za 
preteklo leto kot prekomerno nadomestilo poračunati v tekočem letu, ter navedeno upoštevati v izkazu 
uspehu za preteklo leto.  

 
Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene 
omrežnine za preteklo obračunsko obdobje  
 
 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po pravi lniku x 1,00 1,67 2,50 4,00 6,67 10,00 10,00 33,33 33,33 50,00 50,00 100,0

Povprečno število uporabnikov - GJS 644 22 569 41 3 1 1 4 0 3 0 0 0
Povprečno število uporabnikov - posbne storitve po 

11.členu Uredbe MEDO
3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec brez posbnih storitev
10,4949 10,4949 17,5265 26,2373 41,9796 70,0010 104,9490 104,9490 349,7950 349,7950 524,7450 524,7450 1.049,4900

Stroški  omrežnine, od tega 158.592

 - najemnina infrastrukture 140.664

 - zavarovanje infrastrukture 15.053
 - splošni stroški 8.835
 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu Uredbe 

MEDO - odbitna postavka
-5.961

Zaračunana cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec
0,0408

 
 
Preračun cen javne infrastrukture za leto 2013 
 
(29. člen Uredbe MEDO) 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po pravi lniku x 1,00 1,67 2,50 4,00 6,67 10,00 10,00 33,33 33,33 50,00 50,00 100,0
Povprečno število uporabnikov - GJS 644 22 569 41 3 1 1 4 0 3 0 0 0
Povprečno število uporabnikov - posbne storitve po 

11.členu
3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Zaračunana cena za GJS preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec
0,0408 0,0408 0,0681 0,1020 0,1632 0,2721 0,4080 0,4080 1,3599 1,3599 2,0400 2,0400 4,0800

Prihodki  i z nas lova omrežni , od tega 581

 - prihodki po stari ceni 632

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu Uredbe 

MEDO - odbitna postavka
-51
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Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in  
izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje  
 
(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po Uredbi  MEDO x 1,00 1,00 3,00 3,00 10,00 15,00 15,00 50,00 50,00 100,00 100,00 200,0
Število porabnikov - nepridobitna dejavn. 671 16 619 30 1 1 2 1 1 0 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 30 3 17 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost
3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 16,3900 16,39 16,39 49,17 49,17 163,90 245,85 245,85 819,50 819,50 1.639,00 1.639,00 3.278,00

Potrebna omrežnina, od tega 185.273
 - najemnina infrastrukture 170.511
 - zavarovanje infrastrukture 17.000
 - splošni stroški 11.136

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
-13.374

 
 
 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko oz. potrjeno ceno, ki 
vključuje tudi omrežnino, za preteklo obračunsko obdobje : 

 Pristojni organ občine je za preteklo obračunsko obdobje izvedel postopke potrjevanja cen, vendar 
predračunskih cen občinski svet ni potrdil, zato primerjave ni mogoče narediti. 

 

2.3.4 Primerjava cen storitev javne službe in cen javne infrastrukture s 
cenami na primerljivih območjih 

 
(4., 5. in 6. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

    
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

- primerl jiva
 območja

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 10,4949 5,2531

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 0,0408 2,9623

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 0,0408 1,7581

Obračunska cena izvajanja (EUR/m3) 0,4978 0,4896

Potrjena cena izvajanja (EUR/m3) 0,3437 0,2352

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m3) 0,3437 0,2262

Obračunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
 
Opomba:  
pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti 
in ustrezno uredili cen javnih služb po veljavnih predpisih, in da na drugi strani tudi pristojne državne institucije še niso 
ustrezno oblikovale primerljivih območij in vključile zadnjih veljavnih podatkov o cenah javnih služb na primerljivih 
območjih. 

 

2.4 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh 
 
Javna služba padavinske odpadne vode s streh, se v občini ne izvaja. Posledično tudi storitev 
odvajanja odpadne vode s streh ni mogoče zaračunavati. 
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2.5 Storitve povezane z nepretočnimi, obstoječimi 
greznicami in malimi čistilnimi napravami 

 

 

2.5.1 Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, 
stroški in cena za pokrivanje stroškov javne službe storitev, 
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
MKČN  

 
(11., 12., 13., 14. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Predračunsko
IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE prihodnje

obdobje 

Neposredni stroški materiala in storitev 20.526,38
Neposredni stroški dela 10.900,00
Drugi neposredni stroški 5,00
Splošni-posredni proizvajalni stroški 180,00
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 690,00
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00
Drugi poslovni odhodki 2,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 88,20
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 32.391,58
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 0,00
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 32.391,58
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 0,54  

 

OPOMBE: 

 Stroški izvajanja storitev javne službe obsegajo stroške prevzema, prevoza in ravnanja z blatom in 
goščami ter druge stroške (splošni stroški, stroški pregledov, izdelav ocen obratovanja, monitoringa 
MKČN in drugi stroški). 

 V izračunu je upoštevano, da bo storitve prevzema, prevoza in ravnanja, v celoti izvajal izvajalec 
javne službe. 

 Predviden je najmanj en odvoz blata in gošč v 3 letih, skladno s planom odvoza 

 Javna služba se zaračunava glede na količino porabljene pitne vode, ki se odvaja v greznico oz. 
MKČN; kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja z javno službo oz. se poraba vode ne ugotavlja z 
obračunskim vodomerom, se upošteva normirana poraba 0,15 m3 na osebo na dan. 

 V izračunu je upoštevana povprečna poraba vode gospodinjstva 10 m3 mesečno, in odvoz 
povprečno 6 m3 odpadne vode v treh letih. 

 
(1 in 2. ter 8. in 9. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

V upoštevanem obračunskem obdobju, izvajalec javne službe še ni izvajal storitev javne službe, povezanih z 
greznicami in MKČN, zato ne razpolaga s potrebnimi podatki o obračunskih stroških, količinah in cenah.  
 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko ceno javne službe  za preteklo 
obračunsko obdobje:  

 V obračunskem obdobju, izvajalec javne službe ni izvajal storitev javne službe povezanih z 
greznicami in MKČN in pristojni organ občine ni potrdil cen teh storitev, zato primerjave oz odmikov 
ni mogoče ugotavljati in pojasnjevati 
 
 

 (17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
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Predračunsko
obdobje

Letna količina prodane vode v m3 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 79.920

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 32.391,58

Predračunska cena javne službe v EUR/m3 0,4053

Letna količina prevzetih in očiščenih grezničnih gošč  in blata iz MKČN v m3 1.500

Količina storitev, stroški in predračunska cena za izvajanje javne službe

 
 
 
 
 

2.5.2 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne 
službe   

 

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.175.911,97 1.763,86

       Prihodnje obračunsko obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 
 

2.5.3 Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju storitev, 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 
MKČN  

 
(15. in 16. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Predračunsko
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti prihodnje

obdobje 

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe v % 100,00%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju poseb.storitvam v % 0,00%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 63.610,14

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 2.957,24

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 
 
Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene 
omrežnine za preteklo obračunsko obdobje  
 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 
V upoštevanem obračunskem obdobju, izvajalec javne službe še ni izvajal storitev javne službe, povezanih z 
greznicami in MKČN, zato ne razpolaga s potrebnimi podatki o obračunskih stroških, količinah in cenah.  
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Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in  
izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 
 
(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po Uredbi  MEDO x 1,00 1,00 3,00 3,00 10,00 15,00 15,00 50,00 50,00 100,00 100,00 200,0
Število porabnikov - nepridobitna dejavn. 654 10 630 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 12 2 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 0,3720 0,37 0,37 1,12 1,12 3,72 5,58 5,58 18,60 18,60 37,20 37,20 74,40

Potrebna omrežnina, od tega 3.598
 - najemnina infrastrukture 2.957
 - zavarovanje infrastrukture 80
 - splošni stroški 561

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

 
 

OPOMBE: 

 Stroški omrežnine predstavljajo ceno za pokrivanje stroškov javne infrastrukture namenjene 
ravnanju z goščami in blatom iz MKČN ter druge stroške infrastrukture izvajalca. 

 V izračunu cene omrežnine za storitve ravnanja z goščami in blatom iz MKČN je upoštevano, da 
gošče in blato iz MKČN predstavljajo 1,43 % glede na celotno količino očiščenih odpadnih vod 
občine in dodatno, da so v povprečju gošče in blato iz MKČN 4 krat bolj obremenjene, od  odpadnih 
vod iz javne kanalizacije. 

 Omrežnina se zaračunava mesečno, glede na zmogljivost priključka, določen s premerom 
obračunskega vodomera; kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom, oz. se oskrba s 
pitno vodo ne zagotavlja z javno službo, se upošteva zmogljivost priključka, oz. osnovni priključek s 
faktorjem ena. 

 
 
 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko oz. potrjeno ceno, ki 
vključuje tudi omrežnino, za preteklo obračunsko obdobje : 
 

 V obračunskem obdobju, izvajalec javne službe ni izvajal storitev javne službe povezanih z 
greznicami in MKČN in pristojni organ občine ni potrdil cen teh storitev, zato primerjave oz. 
odmikov ni mogoče ugotavljati in pojasnjevati 

  
     

2.5.4 Primerjava cen izvajanja storitev javne službe in cen javne 
infrastrukture s cenami na primerljivih  območjih 

 
 

(4., 5. in 6. alineja 9. člena Uredbe MEDO)  
 

V obračunskem obdobju, izvajalec javne službe ni izvajal storitev javne službe povezanih z greznicami in 
MKČN in pristojni organ občine ni potrdil cen teh storitev, zato primerjave s cenami na primerljivih 
območjih ni mogoče ugotavljati. 
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2.6 Čiščenje komunalne odpadne vode  
 

 
 

2.6.1 Izvajanje javne službe – količina storitev, stroški in cena za 
pokrivanje stroškov javne službe čiščenja odpadne vode 
 
 
 

(11., 12., 13., 14. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Obračunsko Predračunsko
IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE preteklo prihodnje

obdobje obdobje

Neposredni stroški materiala in storitev 39.830,22 43.000,00
Neposredni stroški dela 22.555,32 22.000,00
Drugi neposredni stroški 0,00 20,00
Splošni-posredni proizvajalni stroški 1.773,47 3.216,00
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 13.380,23 12.328,00
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Drugi poslovni odhodki 76,59 40,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 2.313,44 2.582,83
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 79.929,27 83.186,83
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 21.290,63 28.134,28
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 58.638,64 55.052,55
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 1,52 1,40  

 
 
 

(1. in 2. ter 8. in 9. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
Obračunsko

preteklo

obdobje

Letna kol ičina prodane očiščene odvedene odpadne vode v m
3 97.973,20

Letni  upravičeni  s troški  javne s lužbe v EUR 58.638,64

Obračunska cena za  javno s lužbo v EUR/m3 0,5985

Zaračunana cena javne s lužbe v EUR/m
3 0,6113

Količina storitev, stroški, obračunska cena in zaračunana cena za 

izvajanje javne službe

 

 
 

Preračun cen storitev javne službe  
 
(29. člen Uredbe MEDO) 

Obračunsko
Preračun cene storitev javne službe za preteklo obdobje preteklo

obdobje
Kol ičina  prodane očiščene odpadne vode - javna s lužba v 

letu 2013
97.973,20

Prihodki  od prodane očiščene odpadne vode v letu 2013 59.893,11

Cena javne s lužbe v EUR za  m
3 0,6113

 
 
 
 
 

(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko ceno javne službe  za 
preteklo obračunsko obdobje (primerjava potrjene cene je pri omrežnini): 

 Pristojni organ občine je za preteklo obračunsko obdobje izvedel postopke potrjevanja cen, vendar 
predračunskih cen občinski svet ni potrdil, zato primerjave ni mogoče narediti. 

 
 
 
 
 
 



Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
 

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe – Občina Križevci 16 | S t r a n  
 

 

(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 
Predračunsko

obdobje

Letna količina prodane vode v m3 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 98.000

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 55.052,55

Predračunska cena javne službe v EUR/m3 0,5618

Količina storitev, stroški in predračunska cena za izvajanje javne službe

 
 
 

2.6.2 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne 
službe   

 

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo sredstev za javno službo

945.654,47 46.268,89 1.175.911,97 51.656,56

       Preteklo obračunsko obdobje        Prihodnje obračunsko obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 
 

2.6.3 Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju čiščenja 
odpadne vode 

 
 
 

(15. in 16. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
Obračunsko Predračunsko

Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti preteklo prihodnje
obdobje obdobje

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe v % 97,57% 93,27%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju poseb.storitvam v % 2,43% 6,73%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 1.103.390,51 1.112.065,47

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 55.286,03 51.700,47

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00% 100,00%  
 
Pregled realizacije upravičenih in zaračunanih stroškov omrežnine za preteklo obračunsko obdobje  
 

Besedilo Znesek            Stroški ki se vštevajo v omrežnino
Amortizacija/ 

najemnina 

infrastrukture

Zavarovanje 

infrastrukture

Odškodnine 

upravičencem Splošni stroški

Vsi upravičeni stroški omrežnine 65.519 55.286 1.398 0 8.835

Vsi zaračunani stroški omrežnine v celem letu 66.587 56.354 1.398 0 8.835

Vsi prihodki omrežnine v letu (vključno subvencija občine kjer ni cene) 70.666  

Razlika (prihodki - stroški) omrežnine (zbrano-porabljeno) za poračun najemnine 4.079

Potrebna subvencija kjer cena ni ustrezna -5.147

Razlika: (potrebna - plačana) najemnina za poračun -1.068

Opombe:  
- Podatki v gornji tabeli upoštevajo vračilo preplačila subvencije občini, saj izvajalec javne službe v okviru 

obračuna za preteklo leto ugotavlja, da je letni znesek subvencije presegel upravičene stroške javne službe za 
5.147,00 EUR, zato mora izvajalec javne službe v skladu s sklenjenimi pogodbami, preplačilo subvencije za 
preteklo leto kot prekomerno nadomestilo poračunati v tekočem letu, ter navedeno upoštevati v izkazu 
uspehu za preteklo leto.  



Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
 

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe – Občina Križevci 17 | S t r a n  
 

 

- Izvajalec javne službe v okviru obračuna za preteklo leto prav tako ugotavlja, da mu je občina zaračunala za 
1.068,00 EUR preveč najemnine, zato je potrebno v skladu s sklenjenimi pogodbami, preplačilo najemnine 
poračunati v tekočem letu, izvajalec javne službe pa navedeno upošteva v izkazu uspeha za preteklo leto.  
 

 

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene 
omrežnine za preteklo obračunsko obdobje 
 
 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po pravi lniku x 1,00 1,67 2,50 4,00 6,67 10,00 10,00 33,33 33,33 50,00 50,00 100,0

Povprečno število uporabnikov - GJS 644 22 569 41 3 1 1 4 0 3 0 0 0
Povprečno število uporabnikov - posbne storitve po 

11.členu Uredbe MEDO
3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec brez posbnih storitev
4,2302 4,2302 7,0644 10,5755 16,9208 28,2154 42,3020 42,3020 140,9926 140,9926 211,5100 211,5100 423,0200

Stroški  omrežnine, od tega 63.927

 - najemnina infrastrukture 55.286

 - zavarovanje infrastrukture 1.398
 - splošni stroški 8.835
 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu Uredbe 

MEDO - odbitna postavka
-1.592

Zaračunana cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec
0,7607

 

 
 

Preračun cen javne infrastrukture za leto 2013 
 

(29. člen Uredbe MEDO) 
 

Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po pravi lniku x 1,00 1,67 2,50 4,00 6,67 10,00 10,00 33,33 33,33 50,00 50,00 100,0
Povprečno število uporabnikov - GJS 644 22 569 41 3 1 1 4 0 3 0 0 0
Povprečno število uporabnikov - posbne storitve po 

11.členu
3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Zaračunana cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec
0,7607 0,7607 1,2704 1,9018 3,0428 5,0739 7,6070 7,6070 25,3541 25,3541 38,0350 38,0350 76,0700

Prihodki  i z nas lova omrežni , od tega 10.190

 - prihodki po stari ceni 11.782

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu Uredbe 

MEDO - odbitna postavka
-1.592

 
 
 

Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in  
izračun predračunske cene omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje  
 
(17. alineja 9. člena Uredbe MEDO 

 
Velikost vodomera Skupaj DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN

13-15 20 25 32 40 50 50/20 80 80/20 100 100/20 150

Faktor preračuna cene po Uredbi  MEDO x 1,00 1,00 3,00 3,00 10,00 15,00 15,00 50,00 50,00 100,00 100,00 200,0
Število porabnikov - nepridobitna dejavn. 671 16 619 30 1 1 2 1 1 0 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 30 3 17 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost
3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 5,1900 5,19 5,19 15,57 15,57 51,90 77,85 77,85 259,50 259,50 519,00 519,00 1.038,00

Potrebna omrežnina, od tega 58.668
 - najemnina infrastrukture 51.700
 - zavarovanje infrastrukture 1.400
 - splošni stroški 9.802

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
-4.234
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Pojasnila odmikov oz. razlik med predračunsko-predlagano in obračunsko oz. potrjeno ceno, ki 
vključuje tudi omrežnino, za preteklo obračunsko obdobje : 

 Pristojni organ občine je za preteklo obračunsko obdobje izvedel postopke potrjevanja cen, vendar 
predračunskih cen občinski svet ni potrdil, zato primerjave ni mogoče narediti. 

 

2.6.4 Primerjava cen izvajana storitev javne službe in cen javne 
infrastrukture s cenami na primerljivih območjih  

 

(4., 5. in 6. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

    
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

- primerl jiva
 območja

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 2,9332 4,2302

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 2,7687 0,7607

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 1,7948 0,7607

Obračunska cena izvajanja (EUR/m3) 0,6019 0,5985

Potrjena cena izvajanja (EUR/m3) 0,5956 0,6113

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m3) 0,5846 0,6113

Obračunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
 
Opomba:  
pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti 
in ustrezno uredili cen javnih služb po veljavnih predpisih, in da na drugi strani tudi pristojne državne institucije še niso 
ustrezno oblikovale primerljivih območij in vključile zadnjih veljavnih podatkov o cenah javnih služb na primerljivih 
območjih. 
 

2.7 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh 
Javna služba Čiščenje padavinske odpadne vode s streh, se v občini ne izvaja. Posledično tudi 
storitev čiščenja padavinske odpadne vode s streh ni mogoče zaračunavati. 
 

2.8 Drugi podatki elaborata       
2.8.1 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge E36 

(AJPES), s pomočjo kazalnikov 
 
(7. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 
 

2.8.2 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge E36 (AJPES) 
s pomočjo kazalnikov 

(7. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

KAZALNIKI Povprečje panoge 2013 JP Prlekija 2013

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,38 2,24

Gospodarnost poslovanja 1,02 1,01

Povprečna mesečna plača na zaposlenca 1.547 1.666
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Opombe: 

- neposredna primerjava kazalnikov podjetja s povprečjem panoge ni realna, saj bi bilo potrebno dodatno 
upoštevati specifiko v lastništvu podjetja in naravi ter razvejanosti dejavnosti, ki zahteva ločeno evidentiranje, 
spremljanje in izkazovanje posameznih dejavnosti v posameznih občinah, kar pomembno vpliva na splošne in 
skupne naloge ter stroške, kakor tudi na strukturo sredstev in obveznosti, poslovanje  družbe in potrebno 
kadrovsko sestavo ter tehnično opremljenost; 

 

2.8.3 Prikaz sprejetih sodil za razporejanje vseh splošnih stroškov in 
prihodkov za obračunsko obdobje   

 
(18. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 
 

Skladno z veljavnimi predpisi, razkrivamo metodologijo za ugotavljanje in razmejevanje poslovanja ter 
rezultatov med posamezne dejavnosti in občine. 
Družba ima vzpostavljen sistem ugotavljanja odhodkov in prihodkov v določenem časovnem obdobju.  
 
Vsi neposredni in posredni stroški ter prihodki podjetja se knjižijo po stroškovnih mestih in nosilcih. 
 
Stroškovna mesta so naslednja: 

- Občina Apače 
- Občina Gornja Radgona  
- Občina Križevci 
- Občina Ljutomer 
- Občina Radenci 
- Občina Razkrižje 
- Občina Sv. Jurij 
- Občina Veržej 
- JP Prlekija d.o.o. 

 
Stroškovne nosilce delimo na temeljne stroškovne nosilce, na katere je mogoče prihodke in odhodke 
neposredno knjižiti in splošne stroškovne nosilce na katere knjižimo prihodke in odhodke, ki imajo značaj 
posrednih oz. splošnih stroškov, katerih pa ni mogoče na podlagi knjigovodskih listin knjižiti na 
posamezne dejavnosti (temeljne stroškovne nosilce) in občine (stroškovna mesta), zato jih je potrebno 
razporediti na podlagi sodil oz. ključev, ki upoštevajo razmerja med posameznimi dejavnostmi in 
občinami glede na izbrane kriterije. 
 
Temeljni stroškovni nosilci so naslednji:  

- Oskrba  s pitno vodo – oskrba s pitno vodo 
- Odvajanje odpadne in padavinske vode 
- Čiščenje odpadne in padavinske vode 
- Druge storitve, ki niso GJS 

 
Splošni stroškovni nosilci so naslednji: 

- Posredni proizvajalni stroški  
- Posredni neproizvajalni stroški  
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Kriteriji in vrednosti izbranih kriterijev, ki so podlaga za razporejanje skupnih stroškov in prihodkov 
posameznih dejavnosti med občine: 
 
LETO 2013 Občina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Storitve Skupaj

Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija  

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 1.583.716 0 1.315.691 5.896.169 0 460.779 2.023.560 439.786 0 11.719.701

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 592 0 1.067 2.977 0 442 825 450 0 6.353

Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Letna količina prodane vode 70% 77.646 0 177.418 501.301 0 44.753 90.828 57.420 0 949.366

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 592 0 1.067 2.993 0 442 825 450 0 6.369

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 0 0 3.753.258 7.393.748 0 2.495.069 0 1.693.025 0 15.335.101

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 647 1.297 0 226 0 445 0 2.615

Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 647 1.297 0 226 0 445 0 2.615

  Letna količina odvedene vode 70% 0 0 247.426 994.122 0 41.624 0 91.240 0 1.374.412

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

Kriteriji za omrežnino  

  Vrednost javne infrastrukture 70% 0 0 1.103.391 1.831.115 0 792.209 0 356.817 0 4.083.532

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 647 1.298 0 227 0 446 0 2.618

Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0 0 647 1.298 0 227 0 446 0 2.618

  Letna količina očiščene vode 80% 0 0 248.417 997.665 0 42.387 0 91.277 0 1.379.746

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV

Kriteriji za stroške storitev  

  Prihodki z naslova storitev, ki niso javne službe 50% 9.502 0 127.511 93.266 0 7.003 24.875 17.009 450.828 729.993

  Stroški izvajanja storitev, ki niso javne službe 50% 2.730 0 85.310 64.119 0 2.916 17.139 13.548 357.659 543.421  
 
 
 
Sodila – ključi v %, ki izkazujejo razmerje vrednosti izbranih kriterijev v posameznih občinah, kot podlago 
za razporejanje skupnih stroškov in prihodkov posameznih dejavnosti med občine: 
 
LETO 2013 Občina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Storitve Skupaj

Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija  

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

Kriteriji za omrežnino 12,25 0,00 12,90 49,27 0,00 4,84 15,98 4,75 0,00 100

  Vrednost javne infrastrukture 70% 13,51 0,00 11,23 50,31 0,00 3,93 17,27 3,75 0,00 100

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 9,32 0,00 16,80 46,86 0,00 6,96 12,99 7,08 0,00 100

Kriteriji za stroške storitev javne službe 8,51 0,00 18,11 51,06 0,00 5,38 10,58 6,35 0,00 100

  Letna količina prodane vode 70% 8,18 0,00 18,69 52,80 0,00 4,71 9,57 6,05 0,00 100

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 9,30 0,00 16,75 46,99 0,00 6,94 12,95 7,07 0,00 100

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

Kriteriji za omrežnino 0,00 0,00 24,56 48,63 0,00 13,98 0,00 12,83 0,00 100

  Vrednost javne infrastrukture 70% 0,00 0,00 24,47 48,21 0,00 16,27 0,00 11,04 0,00 100

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 24,74 49,60 0,00 8,64 0,00 17,02 0,00 100

Kriteriji za stroške storitev javne službe 0,00 0,00 20,02 65,51 0,00 4,71 0,00 9,75 0,00 100

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 24,74 49,60 0,00 8,64 0,00 17,02 0,00 100

  Letna količina odvedene vode 70% 0,00 0,00 18,00 72,33 0,00 3,03 0,00 6,64 0,00 100

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

Kriteriji za omrežnino 0,00 0,00 26,33 46,26 0,00 16,18 0,00 11,23 0,00 100

  Vrednost javne infrastrukture 70% 0,00 0,00 27,02 44,84 0,00 19,40 0,00 8,74 0,00 100

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 24,71 49,58 0,00 8,67 0,00 17,04 0,00 100

Kriteriji za stroške storitev javne službe 0,00 0,00 19,35 67,76 0,00 4,19 0,00 8,70 0,00 100

  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0,00 0,00 24,71 49,58 0,00 8,67 0,00 17,04 0,00 100

  Letna količina očiščene vode 80% 0,00 0,00 18,00 72,31 0,00 3,07 0,00 6,62 0,00 100

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV

Kriteriji za stroške storitev 0,90 0,00 16,58 12,29 0,00 0,75 3,28 2,41 63,79 100

  Prihodki z naslova storitev, ki niso javne službe50% 1,30 0,00 17,47 12,78 0,00 0,96 3,41 2,33 61,76 100

  Stroški izvajanja storitev, ki niso javne službe 50% 0,50 0,00 15,70 11,80 0,00 0,54 3,15 2,49 65,82 100  
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Prikaz deležev neposrednih stroškov posameznih javnih služb v vseh stroških vseh javnih služb, ki 
predstavljajo tudi deleže pribitkov splošnih stroškov k neposrednim stroškom teh javnih služb: 
 

Delež str. Dejavn. % Spl.str. 000

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 32,84

Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 9,85

Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 22,98

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 23,33

Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 7,00

Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 16,33

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 21,80

Vs i  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 6,54

Vs i  neposredni  s troški  s tori tev javne s lužbe 70,00 15,26

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV 100,00 22,04

SKUPAJ 100,00

UGOTAVLJANJE STROŠKOV POSAMEZNIH DEJAVNOSTI IN DOLOČITEV DELEŽEV PROIZVAJALNIH IN NEPROIZVAJALNIH  STROŠKOV V CELOTNIH STROŠKIH

»Generalni ključ« - prikaz deležev pribitkov splošnih stroškov javnih služb, ki se v posameznih občinah 
pribijajo k neposrednim stroškom javnih služb v teh občinah. Prikazani % upoštevajo deleže neposrednih 
stroškov posameznih javnih služb, kot podlago za določitev skupnih pribitkov splošnih stroškov k tem 
javnim službam, ter dodatno še vrednost posameznega izbranega kriterija pri posamezni občini, kot 
podlago za razmejitev splošnih stroškov posameznih dejavnosti med občine. 
 

   KLJUČI - SODILA V % ZA PRIBITEK SPLOŠNIH STROŠKOV POSAMEZNIH JAVNIH SLUŽB V POSAMEZNIH OBČINAH
Občina 

Apače

Občina G. 

Radgona

Občina 

Križevci

Občina 

Ljutomer

Občina 

Radenci

Občina 

Razkrižje

Občin Sv. 

Jurij

Občina 

Veržej
JP Prlekija Rezerva Skupaj

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 3,16 0,00 5,43 16,59 0,00 1,71 4,01 1,93 0,00 0,00 32,84
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov k omrežnini 1,21 0,00 1,27 4,85 0,00 0,48 1,57 0,47 0,00 0,00 9,85
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov k storitvam javne službe 1,96 0,00 4,16 11,74 0,00 1,24 2,43 1,46 0,00 0,00 22,98

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 0,00 0,00 4,99 14,10 0,00 1,75 0,00 2,49 0,00 0,00 23,33
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov k omrežnini 0,00 0,00 1,72 3,40 0,00 0,98 0,00 0,90 0,00 0,00 7,00
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov k storitvam javne službe 0,00 0,00 3,27 10,70 0,00 0,77 0,00 1,59 0,00 0,00 16,33

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 0,00 0,00 4,67 13,36 0,00 1,70 0,00 2,06 0,00 0,00 21,80
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov k omrežnini 0,00 0,00 1,72 3,03 0,00 1,06 0,00 0,73 0,00 0,00 6,54
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov k storitvam javne službe 0,00 0,00 2,95 10,34 0,00 0,64 0,00 1,33 0,00 0,00 15,26

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV  0,20 0,00 3,65 2,71 0,00 0,16 0,72 0,53 14,06 0,00 22,04
Generalni ključ za pribitek splošnih stroškov 0,20 0,00 3,65 2,71 0,00 0,16 0,72 0,53 14,06 0,00 22,04

Seštevek - generalni ključ razporejanja celotnih splošnih stroškov 3,36 0,00 18,75 46,76 0,00 5,32 4,73 7,01 14,06 0,00 100,00  
 

Med razkritji sodil pa v nadaljevanju razkrivamo tudi delitev neposrednih stroškov in prihodkov 
skupnih objektov in naprav med posamezne občine. 

Kriteriji in vrednosti izbranih kriterijev, ki so podlaga za razporejanje stroškov in prihodkov 
skupnih objektov in naprav med občine, ki so solastnice teh objektov in naprav 
LETO 2013 Občina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Skupaj

Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej

100 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih vodooskrbe, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

101 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Lukavci po SM  

Prodana količina vode v m3 0 0 177.418 420.782 0 0 13.325 57.420 668.945

102 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Mota po SM  

Prodana količina vode v m3 0 0 0 80.300 0 44.753 0 0 125.053

103 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališče Šprinc po SM  

Prodana količina vode v m3 0 0 0 80.300 0 44.753 0 0 125.053

104 Zbirni ključ delitve stroškov vodovodnega stolpa Šprinc po SM  

Prodana količina vode v m3 0 0 0 80.300 0 44.753 0 0 125.053

105 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Ljutomer po SM  

Prodana količina vode v m3 0 0 177.418 420.782 0 0 13.325 57.420 668.945

106 Zbirni ključ delitve stroškov popisa vodomerov po SM  

  Povprečno letno število odjemnih mest 592 0 1.067 2.977 0 442 825 450 6.353

200 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih odvajanja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

201 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2)  

  Letna količina prodane odvedene odpadne vode 100% 0 0 247.426 250.964 0 0 0 0 498.390

202 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Noršinci (Č3)  

  Letna količina odvedene odpadne vode 100% 0 0 247.426 14.930 0 0 0 0 262.356

206 Zbirni ključ delitve stroškov telemetrije - odvajanje (Občina Križevci, Ljutomer in Veržej)  

  Povprečno letno število odjemnih mest 0 0 647 1.297 0 0 445 2.389

  Letna količina odvedene odpadne vode 0 0 247.426 994.122 0 0 91.240 1.332.788

220 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih čiščenja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

221 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov CČN Ljutomer  

  Povprečno letno število odjemnih mest 0 0 647 1.298 0 0 0 0 1.945

  Letna količina očiščene vode 0 0 248.417 997.665 0 0 0 0 1.246.082

203 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov kanaljeta Moro  

Lastniški deleži 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100

300 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih - zaračunano občinam - investicijsko vzdrževanje

30010 CČN Ljutomer - lastniški deleži 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100  
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Sodila – ključi v %, ki izkazujejo razmerje vrednosti izbranih kriterijev v posameznih občinah, kot podlago 
za razporejanje stroškov in prihodkov skupnih objektov in naprav med posamezne dejavnosti med občine, 
ki so solastniki skupnih objektov in naprav: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09  

LETO 2013                                                           Stroškovna mestaObčina Občina G. Občina Občina Občina Občina Občina Občina Soritve Skupaj

Stroškovni nosilci   Apače Radgona Križevci Ljutomer Radenci Razkrižje Sveti Jurij Veržej JP Prlekija

100 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih vodooskrbe, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

101 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Lukavci po SM 0,00 0,00 26,52 62,90 0,00 0,00 1,99 8,58 0,00 100,00

Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 26,52 62,90 0,00 0,00 1,99 8,58 0,00 100,00

102 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Mota po SM 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 100,00

Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 100,00

103 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališče Šprinc po SM 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 100,00

Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 100,00

104 Zbirni ključ delitve stroškov vodovodnega stolpa Šprinc po SM 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 100,00

Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 35,79 0,00 0,00 0,00 100,00

105 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Ljutomer po SM 0,00 0,00 26,52 62,90 0,00 0,00 1,99 8,58 0,00 100,00

Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 26,52 62,90 0,00 0,00 1,99 8,58 0,00 100,00

106 Zbirni ključ delitve stroškov popisa vodomerov po SM 9,32 0,00 16,80 46,86 0,00 6,96 12,99 7,08 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 9,32 0,00 16,80 46,86 0,00 6,96 12,99 7,08 0,00 100,00

200 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih odvajanja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

201 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča kolektor S (Č1 in Č2) 0,00 0,00 49,65 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Letna količina prodane odvedene odpadne vode 100% 0,00 0,00 49,65 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Noršinci (Č3) 0,00 0,00 94,31 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Letna količina odvedene odpadne vode 100% 0,00 0,00 94,31 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Zbirni ključ delitve stroškov telemetrije - odvajanje (Občina Križevci, Ljutomer in Veržej)0,00 0,00 21,12 68,50 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 27,08 54,29 0,00 0,00 0,00 18,63 0,00 100,00

  Letna količina odvedene odpadne vode 70% 0,00 0,00 18,56 74,59 0,00 0,00 0,00 6,85 0,00 100,00

220 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih čiščenja, ki jih kot posredne stroške delimo med posamezne občine

221 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov CČN Ljutomer 0,00 0,00 22,60 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0,00 0,00 33,26 66,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Letna količina očiščene vode 80% 0,00 0,00 19,94 80,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

203 Zbirni ključ delitve stroškov in prihodkov kanaljeta Moro 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Lastniški deleži 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

300 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih - zaračunano občinam - investicijsko vzdrževanje

30010 CČN Ljutomer - lastniški deleži 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00  
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2.8.4 Druga razkritja po SRS-35        
 
Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za obračunsko obdobje 
 

Občina Križevci 

Oskrba s 
pitno vodo 

Odvajanje 
odpadne vode  

Čiščenje 
odpadne 

vode 

Druge 
storitve, ki 

niso GJS 
Skupaj 

Čisti prihodki od prodaje 130.870 37.165 91.444 127.423 386.902 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 79 72 68 53 271 

Drugi poslovni prihodki  4.561 164.661 54.423 451 224.096 

Stroški blaga, materiala in storitev 62.965 185.907 106.058 78.496 433.426 

Stroški dela 40.832 24.630 38.416 26.088 129.966 

Odpis vrednosti 8.001 4.040 4.005 3.024 19.070 

Drugi poslovni odhodki 18.507 1.066 1.041 821 21.435 

Finančni prihodki iz deležev 48 44 41 32 165 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 727 668 625 489 2.510 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 1.082 994 930 727 3.733 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 14 12 12 9 47 

Drugi prihodki 6.571 2.289 3.454 1.084 13.398 

Drugi odhodki 1.156 1 1 1 1.158 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev 
znotraj družbe  0 0 4.741 0 4.741 

Davek od dobička 1.559 0 656 3.082 5.297 

Skupaj čisti poslovni izid 2013 8.740 -11.750 3.679 17.284 17.954 

Zakonske rezerve na dan 31.12.2013 284 0 120 561 965 

Čisti poslovni izid 2013 po razporeditvi dela 
dobička v zakonske rezerve 8.456 -11.750 3.559 16.723 16.989 

Potrebna subvencija pokrivanja odhodkov nad 
prihodki izvajanja OGJS za leto 2013 0 -11.750 0 0 -11.750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


