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1 UVOD             
   

1.1 Uvodna izhodišča in pravne podlage za pripravo Elaborata 
  

Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012), je posamezni izvajalec obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja dolžan enkrat letno pripraviti elaborat in ga do konca meseca 
marca posredovati pristojnemu ministrstvu, na elektronskem obrazcu, ki obsega predpisane podatke in 
primerjave za posamezna primerjalna območja iz 9. člena uredbe, zlasti pa podatke o: 

• obračunski, potrjeni in predračunski ceni za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje storitve javne 
službe za del, ki se nanaša na ceno javne infrastrukture (v nadaljevanju »GJI«) ali omrežnino in del, ki 
se nanaša na ceno izvajanja GJS, 

• količini opravljene storitve posamezne GJS in 

• druge podatke. 
 
Če v elaboratu, ki upošteva dejanske količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, 

izkazana razlika med obračunsko in potrjeno ceno posamezne GJS presega deset odstotkov potrjene cene, 
mora organ, ki ima pristojnost odločanja o cenah, pričeti postopek potrjevanja cen. Potrjena cena 
posamezne GJS, obsega ceno GJI ali omrežnino in ceno storitev GJS, pri čemer v primeru, da pristojni 
organ potrdi nižjo ceno od predračunske cene, lokalna skupnost zagotavlja subvencijo, tako zaračunana 
cena pa po določilih uredbe predstavlja potrjeno ceno, zmanjšano za subvencijo. 

 
Poročanje o izvajanju javnih služb, kakor tudi planiranje bodočega izvajanja javnih služb in priprava 

elaborata, ima podlago tudi v določilih sklenjenih pogodb občin z izvajalcem GJS, v katerih pogodbeniki 
urejajo izvajanje javne službe in najem javne infrastrukture. 

 
Pri financiranju in izvajanju javne službe je potrebno upoštevati tudi določbe sklepa Evropske 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  (Ur.l. RS, 7/2012). 

 
Podatki v elaboratu upoštevajo časovno obdobje 1 leta. Upoštevani obračunski podatki se nanašajo na 

izvajanje javne službe v letu 2015, oziroma na povprečje leta 2015 ter stanje na dan 31.12.2015. Izkazani 
predračunski podatki se v elaboratu nanašajo na leto 2017, in obsegajo oceno povprečja za leto 2017 ter 
oceno stanja na dan 31.12.2017. 

 
Elaborat obsega celotno obstoječo javno infrastrukturo in tudi celotno novozgrajeno infrastrukturo 

Sistema C, ter upošteva celotne stroške amortizacije, vzdrževanja in delovanja oz. uporabe obstoječe in 
nove infrastrukture, kakor tudi potrebne podlage in fizične podatke, o obstoječem in predvidenem številu 
odjemnih mest  ter obstoječih in predvidenih količinah opravljenih storitev javne službe oz. dobavljenih 
javnih dobrin uporabnikom.  

 
Občine so dolžne oblikovati in zagotavljati 100 % predpisano amortizacijo za vso javno infrastrukturo in 

izvajalcu javne službe zaračunavati najemnino v višini polne amortizacije za celotni izkoriščeni del javne 
infrastrukture, kar je zaradi dejstva, da so si občine kot investitorji odbijale davek pri investiciji, potrebno 
tako tudi zaradi veljavnih davčnih predpisov. Skladno z navedenim morajo občine morebitno subvencijo 
cen javne službe uporabnikom zagotavljati iz svojih proračunov izven zbranih sredstev najemnine za javno 
infrastrukturo.  
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Pristojno ministrstvo zbira in objavlja podatke o cenah javnih služb na primerljivih območjih, kar naj 
bi v prihodnosti (ko bodo podatki prikazani celovito in ustrezno), pristojnemu organu za potrjevanje cen  
pomagalo presojati upravičene stroške in ustreznost predlaganih cen javnih služb. Ker ministrstvo do 
dneva izdelave elaborata še ni objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih 
in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2015 v tem 
elaboratu prikazujemo primerjavo z letom 2014, vendar pa ti podatki za vsebinsko smiselno primerjavo 
niso primerni. 

  
Zbrana sredstva amortizacije javne infrastrukture je potrebno uporabiti za investicije in 

investicijsko vzdrževanje tiste infrastrukture, za naslova katere je bila zbrana ta amortizacija, ki jo izvajalec 
javne službe kot najemnino plačuje občinam. Navedeno je še posebej pomembno v primerih solastništva 
občin na skupnih objektih in napravah, ki terja vzajemno skrb ter odgovornosti občin za pravočasno in 
ustrezno planiranje investicijskih in vzdrževalnih del ter vzajemno zagotavljanje potrebnih finančnih 
sredstev. Občine so dolžne v ta namen pravočasno pripraviti skupni načrt vlaganj v javno infrastrukturo, ki 
ga občine med seboj in z izvajalcem javne službe vsako leto pravočasno, v okviru priprave planskih 
dokumentov dogovorijo in uskladijo ter upoštevajo v svojih planih.  

 
 

2 ELABORAT S PREDLOGI CEN S PRIMERJAVO STROŠKOV TER PRIHODKOV  
 
 

2.1 Osnovni podatki o izvajalcu javnih služb, lastnikih in dejavnostih  
 

Lastniki Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so občine 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%., 
osnovni kapital podjetja znaša v višini 200.000,00 EUR. Javno podjetje Prlekija d.o.o. je organizirano kot 
družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti občin. 
 
2.2 Javna služba oskrba s pitno vodo - podlage in vsebina 

 
Skladno z določili odloka o ustanovitvi, podjetje prednostno izvaja tiste dejavnosti, ki so z odloki 

družbenic opredeljene kot obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, takšna dejavnost je 
javna služba oskrba s pitno vodo. 
 

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo obsega upravljanje z 
vodovodnim omrežjem ter drugimi objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo. Naprave in objekti 
javnega vodovoda obsegajo magistralno, primarno in sekundarno vodovodno omrežje, vključno s 
pomožnimi objekti in napravami. Naprave in objekti uporabnikov obsegajo poleg internega vodovodnega 
omrežja, tudi vodovodno omrežje s pripadajočimi napravami od objektov posameznih uporabnikov do 
mest priključitve na sekundarni javni vodovod, vključno z vodomernimi jaški in vodomeri. Dejavnost 
javne službe obsega zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in delovanje po 
veljavnih predpisih, stalno izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode ter ukrepanje z 
obveščanjem uporabnikov v primerih neskladij, vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav, 
priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje, ter druge naloge. 
 
 
 

Podlaga za to, da JP Prlekija izvaja storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v 
občinah, so sprejeti in vsebinsko urejeni odloki za vsako posamezno obvezno občinsko gospodarsko javno 
službo varstva okolja v posamezni občini, sprejeti in vsebinsko urejeni Tehnični pravilniki za področja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v posamezni občini, podpisane Pogodbe o 
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najemu GJI in izvajanju JJS s potrebnimi prilogami, sklenjene med občinami in JP Prlekija, ter Sklepi 
pristojnih organov občin, s katerimi ti organi potrdijo cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. 

 

2.3 Dogovorjena pravila občin v zvezi s ceno javne službe oskrba s pitno vodo po 
sklenjenem medobčinskem Sporazumu o lastništvu in upravljanju Sistema C 

 
 

Občine so v mesecu maju 2016 sprejele medobčinski Sporazum o lastništvu in upravljanju Sistema C, v 
katerem so se dogovorile za sledeča pravila v zvezi z oblikovanjem cen javne službe oskrba s pitno vodo: 
o Občine in JPP se dogovorijo, da traja obračunsko obdobje po Uredbi MEDO eno koledarsko leto.  
o V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali 

znižanje cene GJS, ali v primeru spremembe predpisov, lahko pristojni organi, ki odločajo o elaboratu, 
cenah in subvencioniranju, določijo tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe 
o postopkih v zvezi z elaborati uporabljajo smiselno. 

o Občine so sporazumne, da bodo oblikovale in potrjevale enako ceno omrežnine za posamezen premer 

vodomera in enako ceno vodarine, kar pomeni, da bo v vseh občinah Sistema C veljala enaka potrjena 

cena omrežnine, za posamezen premer vodomera, in enaka potrjena cena vodarine, in sicer ne glede 

na to, kakšna bo višina najemnine in/ali ostalih stroškov, ki jih bo povzročalo izvajanje GJS v kateri koli 

izmed občin Sistema C.  

o JPP oblikuje cene GJS skladno z veljavnimi predpisi in sporazumom.   

o Pristojni organi, ki presojajo elaborat ter sprejemajo elaborat in potrjujejo cene GJS, presojajo tudi 

upravičene stroške, ki jih JPP upošteva pri izračunu cen GJS, in pri tem upoštevajo tudi primerjalno 

analizo (benchmarking), analize, ki jih pripravijo neodvisne institucije, ali uporabijo drug, strokovno 

ustrezen način presoje upravičenih stroškov.  

o Svet ustanoviteljic JPP ustanovi strokovno komisijo za presojo elaboratov, ki kot posvetovalni strokovni 
organ Sveta ustanoviteljic JPP opravlja strokovne preglede cen GJS in elaboratov.  

o Enotne cene GJS potrjuje Svet ustanoviteljic v skladu s predpisi in Odlokom o ustanovitvi. 
o Subvencije potrjujejo občinski sveti posameznih občin. 
o Cene GJS oskrbe s pitno vodo (omrežnina, vodarina) se potrjujejo s 100 % soglasjem Sveta ustanoviteljic 

JPP, pri čemer morajo župani pridobiti mnenje o izdelanem elaboratu s strani svojih občinskih svetov.   
o Občine so sporazumne, da JPP najmanj enkrat letno pripravi elaborat o cenah GJS za prihodnje leto, na 

podlagi 3. odstavka 6. člena Uredbe MEDO in ga v tekočem letu najpozneje do 30.9. posreduje 
Strokovni komisiji za presojo elaboratov in to ne glede na višino potrebnih sprememb cen GJS glede na 
obstoječe cene oz. preteklo obračunsko obdobje.  

o Elaborat mora skladno z Uredbo MEDO, predpisi o državnih pomočeh in tem sporazumom, vsakič 
vključevati tudi predlog poračuna pozitivnih in negativnih razlik, skladno s sklepom in 1. odstavkom 25. 
člena sporazuma. 

o Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike manjše kot 10 % med potrjeno ceno 
GJS preteklega obračunskega obdobja in obračunsko ceno GJS preteklega obračunskega obdobja, 
poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje, kar je mogoče izvesti le v primeru potrditve s 
strani Sveta ustanoviteljic JPP. 

o Občine so sporazumne, da se v primeru več kot 10 % razlike med potrjeno ceno GJS preteklega 
obračunskega obdobja in obračunsko ceno GJS preteklega obračunskega obdobja, navedene pozitivne 
in/ali negativne razlike, lahko v celoti poračunajo v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega 
obračunskega obdobja, pri čemer se sorazmerno prilagodi cena za tekoče obračunsko obdobje.  

o Razlike se ugotavljajo in poračunavajo na ravni celotne GJS in obsegajo omrežnino in vodarino.  
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o O poračunu oziroma vračanju pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami GJI 
ter subvencij, odloča Svet ustanoviteljic JPP. 

o Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izvede le, če so občine subvencijo plačale, in do višine 
plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev GJS. 

o Strokovna komisija pregleda elaborat in zahteva od JPPja morebitne dopolnitve ali spremembe 
najkasneje v roku 30 dni od prejema, sicer se šteje, da se z vsebino elaborata strinja.  

o V naslednjih 10 dneh JPP elaborat dopolni ali spremeni, v skladu z zahtevo Strokovne komisije in ga 
dopolnjenega ponovno pošlje strokovni komisiji.  

o Če Strokovna komisija za presojo elaboratov v roku, določenem v prvem odstavku tega člena ne 
zahteva dopolnitev ali sprememb elaborata, ali če so zahteve v nasprotju z določili tega sporazuma, se 
šteje, da v elaboratu izračunane cene ustrezno upoštevajo upravičene stroške in da je JPP bodisi 
upravičen do subvencije, ali pa mora razliko poračunati uporabnikom preko cene oz. vrniti občinam. 

o Dopolnjen ali spremenjen elaborat s priloženim mnenjem Strokovne komisije in predlog sklepa o 
potrditvi cen GJS, vključno s predlogom subvencij ali vračil uporabnikom, posreduje JPP Svetu 
ustanoviteljic, ki sprejme elaborat in potrdi nove enotne cene GJS in enotno višino subvencije, ter 
odloči o poračunu oz. vračilu razlik v cenah in subvencijah. 

o O usklajeni vsebini elaborata in cenah za prihodnje obračunsko obdobje odloči Svet ustanoviteljic JPP 
najpozneje do 31.12. tekočega obračunskega obdobja. 

o Nove cene GJS se uveljavijo 1.1. prihodnjega obračunskega obdobja.  
o Občine lahko določijo različne subvencije cen GJS oziroma različne zaračunane cene GJS. 

o Subvencije se določijo v skladu z določili Uredbe MEDO, občinskimi odloki, sklepi Sveta ustanoviteljic 

JPP in  sklepi občinskih svetov posameznih občin ter v skladu s sporazumom. Če občinski svet 

posamezne občine subvencije ne potrdi, je zaračunana cena v takšni občini enaka potrjeni ceni. 

o Svet ustanoviteljic lahko v primeru iz 1. ali 2. odstavka 25. člena tega sporazuma določi, da se namesto 

znižanja cene uporabnikom primarno razlika vrne občinam, če so zagotovile subvencijo, vendar največ 

do višine plačanih subvencij, razlika pa se vrne uporabnikom.  

o Preveč ali premalo plačana subvencija se ugotavlja tudi v primeru, ko Svet ustanoviteljic JPP cen GJS ne 
potrdi, ali pa potrdi cene GJS, ki so drugačne od predlaganih predračunskih cen. V tem primeru se 
ugotovi razlika med zaračunano ceno tekočega obdobja in ceno, ki bi morala biti potrjena, pa je 
pristojni organ občin ni potrdil. Če je razlika pozitivna, kar pomeni, da so predračunske cene v elaboratu  
nižje, kot so veljavne zaračunane cene, mora JPP razliko kot poračun subvencij vrniti v proračune, do 
višine plačanih subvencij posameznih občin, če pa je razlika negativna, kar pomeni da so predračunske 
cene v elaboratu višje, kot so veljavne zaračunane cene GJS, pa morajo občine iz svojih proračunov 
zagotoviti dodatne subvencije v višini razlik med veljavno zaračunano ceno GJS in ceno, ki bi morala biti 
potrjena, pa ni bila. 

o Občinam se za subvencije izstavljajo zahtevki z DDV. 
o Do spremembe stališča Ministrstva za finance se pri financiranju in izvajanju GJS in morebitnem 

subvencioniranju upoštevajo določbe Sklepa Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene 
nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L 
7/2012), če so izpolnjeni vrednostni pogoji, določeni v tem sklepu. 
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2.4 Izhodišča za pripravo Elaborata        

Elaborat se nanaša na časovno obdobje enega leta, podatki izkazujejo v odvisnosti od njihove 
narave: bodisi končno stanje na dan 31. december, ali letno povprečje v prihodnjem letu. 

 

Predračunsko obdobje se nanaša na leto 2017, količinski in vrednostni podatki izkazujejo ocenjeno 
vrednost povprečja za leto 2017, ali končnega stanja na dan 31.12.2017. 

 

Obračunsko obdobje je leto 2015, količinski in vrednostni podatki izkazujejo realizirano vrednost 
povprečja iz leta 2015, ali končnega stanja na dan 31.12.2015. 

 

Predračunske cene pomenijo potrebne cene javne službe v predračunskem obdobju, ki bodo glede 
na predvidene količinske in vrednostne podatke, zagotovile tolikšne prihodke, da bodo ti pokrivali celotne 
predvidene upravičene stroške javne službe v predračunskem (prihodnjem) obdobju. 

 

Obračunske cene pomenijo tiste cene javne službe, ki bi bile potrebne za to, da bi v obračunskem 
(preteklem) obdobju, glede na realizirane količinske in vrednostne podatke, zagotovili tolikšne prihodke, 
da bi bili pokriti celotni realizirani upravičeni stroški javne službe v obračunskem (preteklem) obdobju. 

 

Potrjene cene javne službe so tiste cene javne službe, ki so v obračunskem (preteklem) obdobju 
veljale v posameznih občinah oz. javnih službah. 

 

Primerjava med obračunskimi, potrjenimi in predračunskimi cenami javne službe oskrbe s pitno 
vodo za preteklo obračunsko obdobje v tem elaboratu ni možna, saj v obračunskem obdobju ni bila v 
veljavi enotna cena oskrbe s pitno vodo, pač pa so bile v posameznih občinah do sedaj v veljavi različne 
cene omrežnine in vodarine.  

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in potrjene cene storitev posamezne javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje je posebej prikazano v vseh primerih občin, kjer je JP Prlekija 
izvajala javno službo oskrbe s pitno vodo že do sedaj, in so bile potrjene cene skladne z Uredbo MEDO 
(razen za Občino Apače, kjer cene v letu 2015 še niso bile oblikovane po Uredbi MEDO, v občinah Radenci 
in Gornja Radgona pa JP Prlekija ni izvajalo javne službe). 

 

Glede na to, da izvajalec javne službe v povezavi s tem elaboratom prevzema v najem in upravljanje 
celotno infrastrukturo Sistema C, je bilo potrebno do sedaj skupni elaborat vseh javnih služb posamezne 
občine, vsebinsko ločiti na dva dela in sicer na  
o Predmetni skupen Elaborat občin za področje oskrbe s pitno vodo, ki upošteva skupni sistem in 

solastniško infrastrukturo ter skupno upravljanje in vzdrževanje infrastrukture kakor tudi dogovorjeno 
enotno izvajanje javne službe in cenovno politiko, ki se izvaja preko skupnih organov in na enak način 
za vse sodelujoče občine; 

o Posebej ločen Elaborat za vsako posamezno občino za področje odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, kjer gre za ločeno izkazovanje in vodenje infrastrukture in ter ločeno 
izvajanje javni služb in oblikovanje, kakor tudi potrjevanje cen teh javnih služb po pristojnih organih 
posameznih občin. 

 

Zaradi nezmožnosti primerjave predračunskih in obračunskih podatkov ter cen, so v tem elaboratu v 
ločenih poglavjih predstavljeni zbirni predračunski podatki in izračuni enotnih predračunskih cen 
omrežnine in vodarine, ki bodo sočasno in na enak način uveljavljene v vseh občinah Sistema C, v 
nadaljevanju elaborata pa so za vse občine, v katerih je JP Prlekija že do sedaj izvajalo javno službo, 
posebej predstavljeni tudi obračunski podatki in obračunske, predračunske ter potrjene cene omrežnine in 
vodarine s poračuni za preteklo obračunsko obdobje, s potrebnimi pojasnili in primerjavami; obračunski 
podatki so prikazani ločeno po posameznih občinah. Elaborat obsega tudi druge predpisane podatke, in 
sicer primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge, sodila in razporejanje splošnih stroškov in 
prihodkov ter druga razkritja po SRS-35. 
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Podatki o vrednosti infrastrukture in amortizaciji oz. najemnini po posameznih vrstah sredstev 
upoštevajo celotno obstoječo lastno in solastniško infrastrukturo vseh občin ter vso novo lastno in 
solastniško infrastrukturo, ki so jo občine pridobile s Sistemom C. Gre za podatke, ki so jih izvajalcu javne 
službe posredovale posamezne občine na podlagi evidenc v poslovnih knjigah občin. 

 
Pri infrastrukturi je kljub prvotnim drugačnim razmišljanjem posameznih občin, upoštevana 100% 

izkoriščenost javne infrastrukture, z ločenim prikazom koriščenja dela javne infrastrukture za namene 
izvajanja posebnih storitev. 

 

Predračunski podatki o upravičenih stroških omrežnine upoštevajo podatke občin o višini najemnine 
za infrastrukturo in realne ocene stroškov zavarovanja javne infrastrukture, stroškov nadomestil kmetom 
zaradi zmanjšanja dohodka na vodovarstvenih območjih ter stroškov vzdrževanja priključkov, na 
omrežnino pa skladno s sprejetimi sodili odpade tudi sorazmerni del splošnih stroškov. Pri posameznih 
občinah posredovani podatki še niso povsem celoviti, dokončni in usklajeni, vseeno velja ocena, da 
navedena odstopanja ne bodo pomembno vplivale na izračunane cene. 

 

Pri stroških vzdrževanja priključkov je upoštevana zgolj zamenjava vodomerov in vzdrževanje ter 
obnova priključkov v okviru zatečenega stanja oz. standarda priključkov (predvideva se, da bodo tako kot 
do sedaj spremembe-izboljšanje standarda priključkov financirali uporabniki sami oz. namesto njih občine 
iz svojih proračunov, kar velja tudi za potrebna vlaganja v priključke v povezavi s programom zmanjševanja 
vodnih izgub). 

 

Predračunski podatki o številu odjemnih mest po posameznih premerih priključkov, predstavljajo 
oceno povprečnega števila odjemnih mest za leto 2017, glede na zatečeno stanje v času priprave elaborata 
in oceno dinamike izvajanja priključkov glede na možnosti in kohezijske zaveze. 

 

Predračunski podatki o količini prodane vode predstavljajo oceno količine prodane vode v 
predračunskem obdobju celega leta 2017 za namene javne službe z ločenim prikazom porabe vode za 
potrebe posebnih storitev. 

  

Na mejnih območjih občin, ki jih JP Prlekija prevzema v okvir Sistema C od drugih  izvajalcev javnih 
služb in v primerih potrebnega prevzemanja posameznih obstoječih vaških vodovodov, so v izračunih 
upoštevani tisti podatki, s katerimi JP Prlekija že razpolaga (manjkajo nekateri podatki o infrastrukturi, 
priključkih, vodomerih,… zlasti v primerih vaških vodovodov, cena dobavljene vode na mejna območja je 
predpostavljena povsod tam, kjer pogodbe z dobavitelji vode še niso sklenjene). 

Pri podatkih o upravičenih stroških storitev javne službe, so stroški soupravljanja (stroški Komunale 
Radgona in Sima) cen upoštevani v okviru stroškov storitev. Pri oceni stroškov obratovanja novih objektov 
in naprav Sistema C so bili upoštevani realizirani stroški obratovanja povsod tam, kjer s podatki o teh 
stroških bodoči upravljavec že razpolaga, v ostalih primerih je bila podana ocena stroškov, ki smo jih 
primerjali tudi z ocenami, ki so bile podane v projektni dokumentaciji. 

 

Ker gre za velike spremembe obsega in načina izvajanja javne službe smo pri izračunu upoštevali 
tudi določene fizične kazalnike, ki vplivajo na stroške in ceno izvajanja javne službe. 
 

1. Razlike v postopkih obdelave in priprave vode 
 

Vodarna Segovci in Podgrad: 
 
Prvotno stanje pred Sistemom C: voda se je črpala iz črpalnega vodnjaka v Segovcih in črpalnega vodnjaka v 
Podgradu neposredno v omrežje. Črpalni vodnjaki so preko drenažnih jaškov dobivali vodo direktno iz 
podtalja reke Mure-brez kakršne koli obdelave vode.  Na poti iz črpalnega vodnjaka do vodooskrbe se je 
izvajala le dezinfekcija vode. 
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Sedanje novo stanje s Sistemom C: Tehnologija priprave vode na novi vodarni Segovci in Podgrad je zelo 
obsežna in v posledici tega tudi stroškovno bistveno drugačna, zahtevnejša, saj je na obrežju reke Mure 
skupno lociranih 28 novih obrežnih vodnjakov iz katerih se voda črpa v vodarno Segovci in v vodarno 
Podgrad, kjer se vodi dodaja kisik, nato se oksidirano vodo s pomočjo črpalk vrača nazaj v obrežne 
vodnjake delno pa v dve ponikovalni polji. Potrebno je konstantno spremljanje delovanja teh vodnjakov 
(tudi s pomočjo lizimetra). Iz dveh črpalnih vodnjakov v Segovcih in Podgradu se surova voda črpa v 
vodarno Podgrad, kjer se najprej izvede ozonacija, pri čemer se porabljajo velike količine tekočega kisika 
(nabava tekočega kisika je velik dodaten strošek) iz katerega generator ozona proizvaja ozon. Ozonirana 
voda gre v nadaljevanju skozi 4 peščene filtre in 6 ogljenih filtrov. Ogljene filtre je potrebno periodično 
oprati, pri tem pa mora biti prisoten pristojni delavec upravljavca, saj je vklop pranja filtrov izključno ročen. 
Za potrebe hlajenja generatorja ozona, je potrebo dnevno ročno dodajati sol za mehčanje vode, ki s 
pretokom cca. 1200 l/s hladi generator. Na vodarni se izvaja dezinfekcija vode z natrijevihm hipokloritom, 
ki zahteva sprotno spremljanje in kontrolo vsebnosti klora v vodi. Občasno je potrebno izvesti dehidracijo 
odpadne vsebine, ki se po pranjih filtrov zbira v bazenu odpadnih vod. Dehidracija se izvaja ročno in ob 
prisotnosti vzdrževalca. Delovanje vodarne zahteva sprotno spremljanje delovanja vseh naprav in 
spremljanje parametrov v vodi obrežnih vodnjakov, z namenom stalnega spremljanja in ugotavljanja, ali je 
oksidacija ustrezna, ter kakšni so parametri v vodi, ki je pripravljena za distribucijo. Tudi pripadajoča 
zemljišča na katerih sta locirani vodarni, ter dodatne površine kjer so vsi vodnjaki in drenažna polja, so zelo 
velike in zahtevajo stalno vzdrževanje (košnja trave, odstranjevanje podrtih dreves, odstranjevanje 
grmovja). Za primerjavo navajamo, da je bila na vodnem viru Segovci pred investicijo Sistema C vgrajena 
samo ena vodnjaška potopna črpalka moči 15 kW, ki je vodo direktno potiskala  sistem občine Apače, in da 
je bila še ena črpalka Radenske, ki je skrbela za pretok vode proti Podgradu, od koder se je voda skupaj z 
vodo načrpano v Podgradu preko treh tlačnih črpalk potiskala v sistem Gornja Radgona in Radenci, ter da 
se je vodi dodajal le natrijev hipoklorit in to je bilo vse, in če navedeno primerjamo s stanjem, ki ga imamo 
danes ter razumemo razlike v načinu delovanja, zlahka razumemo tudi bistveno višje stroške priprave vode 
glede na stanje, ki je bilo prej. 
 

Vodarna Mota in Lukavci: 
 

Prvotno stanje pred Sistemom C: vodarne niso imele ogljenih filtrov, in le en peščeni filter, postopek 
črpanja priprave vode je bil enostavnejši, znatno manj je bilo opreme in stroškov.  

 
Novo stanje s Sistemom C: Na obeh vodarnah so bili na novo nameščeni peščeni in ogljeni filtri, ki dodatno 
zahtevajo nadzor in ročno pranje filtrov, dodatni peščeni filtri in druga oprema, vodarne so razširjene, 
stroški črpanja in priprave vode so bistveni višji.  
 

2. Primerjava dolžine vodovodnega omrežja v upravljanju na območju vseh občin v m po stanju na 
dan 31.12.2015 in  predvidene dolžine po stanju na dan 31.12.2017 
 

 
 
 
 
 

Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina

APAČE

GORNJA 

RADGONA KRIŽEVCI LJUTOMER RADENCI RAZKRIŽJE

SVETI JURIJ 

OB 

ŠČAVNICI VERŽEJ

Dolžina vodovodnega omrežja v upravljanju v m na dan 31.12.2015 711.105 41.936 173.000 65.052 224.962 93.395 23.771 73.546 15.444

Predvidena  dolžina vodovodnega omrežja v upravljanju  v m skupaj s priključki na 

dan 31.12.2017 1.313.534 105.748 269.494 105.442 443.389 159.325 37.839 157.167 35.130

Vse občinePostavka
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3. Primerjava nabavne vrednosti obstoječe najete komunalne infrastrukture na območju vseh občin 
po stanju na dan 31.12.2015 in  predvidene vrednosti komunalne infrastrukture po stanju na dan 
31.12.2017 
 

 
 

 

4. Primerjava načrpane vode na v m3 odvzeta iz obstoječih vodnih virov za leto 2015 in  predvidena 
načrpana voda v letu 2017 katerega strošek upravljanja je zajet v ceni javne službe. 
 

 
 

5. Primerjava prodane vode na območju vseh občin v m3 v letu 2015 in predvidene prodane vode v 
letu 2017  

 

 
 

6. Primerjava povprečnega števila odjemnih mest na območju vseh občin v letu 2015 in 
predvidenega povprečnega števila odjemnih mest v letu 2017  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina

APAČE

GORNJA 

RADGONA KRIŽEVCI LJUTOMER RADENCI RAZKRIŽJE

SVETI JURIJ OB 

ŠČAVNICI VERŽEJ

Nabavna vrednost GJI, ki se uporablja za izvajanje JS - skupaj po stanju 31.12.2015 18.548.155 1.612.146 2.325.325 1.306.991 6.136.893 4.245.678 459.610 2.023.560 437.952

Nabavna vrednost GJI, ki se uporablja za izvajanje JS - skupaj po stanju 31.12.2017 60.318.789 8.119.976 12.326.246 3.832.498 16.622.668 10.267.604 1.240.063 5.951.458 1.958.278

Odvzeta oz. načrpana voda v m
3
 - vse občine 1.504.805 3.180.700

Postavka Realizacija - leto 2015 Plan - leto 2017

Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina

APAČE

GORNJA 

RADGONA KRIŽEVCI LJUTOMER RADENCI RAZKRIŽJE

SVETI JURIJ OB 

ŠČAVNICI VERŽEJ

Količina prodane vode v m
3
  - za leto 2015 1.695.483 76.893 493.426 198.283 518.519 208.780 45.405 95.960 58.217

Količina prodane vode v m
3
  -  plan za leto 2017 2.156.250 85.000 534.000 200.000 600.000 527.000 45.250 105.000 60.000

Skupno

 vse občine
Postavka

Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina Občina

APAČE

GORNJA 

RADGONA KRIŽEVCI LJUTOMER RADENCI RAZKRIŽJE

SVETI JURIJ OB 

ŠČAVNICI VERŽEJ

Povprečno število odjemnih mest s posebnimi storitvami po 11. členu Uredbe 

MEDO - leto 2015 11.821 690 2.703 1.100 3.580 1.929 463 892 464

Povprečno število  predvidenih odjemnih mest s posebnimi storitvami po 11. 

členu Uredbe MEDO - leto 2017 13.401 942 3.175 1.149 4.361 1.840 470 960 504

Skupno

 vse občine
Postavka
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7. Pregled števila obstoječih objektov na območju vseh občin po stanju na dan 31.12.2015 in števila 
predvidenih objektov v letu 2017 katerega strošek upravljanja je zajet v ceni javne službe. 
 

 
 

8. Pregled števila obstoječih vodnih virov na območju vsh občin po stanju na dan 31.12.2015 in 
števila predvidenih vodnih virov v letu 2017 katerega strošek upravljanja je zajet v ceni javne službe. 
 

 

Občina Objekti - obstoječi Objekti - sistem C, vaški 

vodovod

Število objektov 

brez sistema C in 

vaških prevzetih 

vodovodov in 

vodovodov v 

prevzemanju

Število objektov 

sistema C in 

vaških prevzetih 

vodovodov in 

vodovodov v 

prevzemanju

Skupaj število 

objektov 2017

1 2 3

1+2

APAČE PP Lešane, VH Lešane VH Vratji  vrh, PP Vratji  vrh, 

PP Grabe

2,00 3,00 5,00

GORNJA RADGONA VH Radgonski  grad, PP 

Ptujska  cesta, VH Ptujska 

cesta

PP Simoničev breg, PP 

Hercegovščak, VH Norički  

vrh, VV Podgrad

3,00 4,00 7,00

KRIŽEVCI PP Bučečovci , VH Zasadi 0,00 2,00 2,00

LJUTOMER PP Precetinci , VH Branek, VH 

Stara  ces ta, VH Vi la, VH 

Ljutomer

VH Jeruza lem, VH 

Radomerje I, VH Radomerje 

I I, VH Rados lavski  breg, PP 

Rados lavci , VH Špindler, VH 

Moravski  vrh, VH Mala 

Nedel ja

5,00 8,00 13,00

RADENCI VH Juder, VH Kapela, PP 

Paričjak

VH Radenski  vrh, VH Janžev 

vrh, VH Kapelski  vrh

3,00 3,00 6,00

RAZKRIŽJE VH Šprinc, Stolpni  VH Šprinc / 2,00 0,00 2,00

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICIVH Brezje, VH Sovjak, VV 

Žihlava, VV Terbegovci

PP Bi serjane, PP Rožički  vrh, 

PP Kra l jevci

4,00 3,00 7,00

VERŽEJ / / 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 19,00 23,00 42,00

Občina Objekti - obstoječi Objekti - sistem C

APAČE VV Segovci  (delno) VV Segovci

GORNJA RADGONA / VV Podgrad

KRIŽEVCI VV Lukavci VV Lukavci  

(š i ri tev)LJUTOMER VV Mota VV Mota (š i ri tev)

RADENCI / /

RAZKRIŽJE / /

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI VV Žihlava , VV 

Terbegovci

VV Žihlava , VV 

Terbegovci

VERŽEJ / /

1. zajem obrežnega  fi l trata v vodnjakih (14 vodnjakov)

2. ozracevanje nacrpane vode (el iminaci ja  Fe in Mn)

3. ponikovanje dela  ozracene vode v vodnjakih

4. mehansko predčišcenje obrežnega  fi l trata

5. ponikovanje mehansko očišcenega  obrežnega  fi l trata  

(aktivna  zašči ta  podtal nice)

6. zajem in črpanje podta lnice ( drenaža)

7. dis tribuci ja  vode v objekt za pripravo vode

1. zajem obrežnega  fi l trata v vodnjakih (14 vodnjakov)

2. ozracevanje nacrpane vode (el iminaci ja  Fe in Mn)

3. ponikovanje dela  ozracene vode v vodnjakih

4. mehansko predčišcenje obrežnega  fi l trata

5. ponikovanje mehansko očišcenega  obrežnega  fi l trata  

(aktivna  zašči ta  podtal nice)

6. zajem in črpanje podta lnice ( drenaža)

7. pri prava načrpane vode – ozonaci ja , fi l tri  z aktivnim 

ogl jem, peščeni  fi l tri , dezinfekci ja

8. dis tribuci ja  vode v vodovodno omrežje

1. predfi l traci ja , adsorpci ja  z ogl jenimi  fi l tri

1. pri prava načrpane vode – fi l tri  z aktivnim ogl jem

Opis - dodatno zgrajeno v sklopu projekta sistema C
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Ne glede na to, da upoštevani podatki o stroških in obsegu javne službe še niso povsem dokončni in 
usklajeni, gre za realno oceno skupnih upravičenih stroškov upravljanja in izvajanja javne službe, obsega 
storitev in višine cene javne infrastrukture. Odmiki, ki se bodo tekom predračunskega obdobja kazali kot 
presežek stroškov ali prihodkov, bodo obračunani in poračunani v naslednjih predračunskih obdobjih v 
okviru elaborata. 

 

2.5 Oskrba s pitno vodo         
 

 Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za 2.5.1
prihodnje obračunsko obdobje  

 

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

Neposredni stroški materiala, storitev in odpisov 1.126.284
Neposredni stroški dela 206.000
Drugi neposredni stroški 2.000
Splošni-posredni proizvajalni stroški 96.900
Splošni-posredni nabavno-prodajni  stroški 0
Splošni-posredni neproizvajalni  stroški 206.000
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0
Strošek vodnih povračil 171.220
Drugi poslovni odhodki 2.000
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 34.000
Odbitek prihodkov z naslova upoštevanja zaračunanih učikov prekomerne porabe pitne 

vode uporabnikov javne službe
19.975

Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 1.824.429
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO z upoštevanimi 

zaračunanimi učinki  prekomerne porabe pitne vode
497.189

Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 1.327.240
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 12,14

Predračunsko prihodnje 

obdobje 
IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE

 
 

Opombe:  

• V elaboratu je upoštevano stališče Sveta ustanoviteljic in Strokovne komisije občin za presojo elaboratov in usklajevanje 
skupnih nalog Sistema C, da pri posebnih storitvah veljajo enake cene kot pri javni službi - v izračunu prihodkov od posebnih 
storitev po 11. členu Uredbe MEDO je torej upoštevano, da je zaračunana cena vodarine enaka za uporabnike javne službe, 
direktne zavezance za vodna povračila in druge uporabnike posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO. 

• Pri izračunu predračunske cene vodarine je upoštevano, da se prekomerna poraba pitne vode v skladu s 7. odstavkom 18. 
člena Uredbe MEDO poviša za 50 % in tako pridobljen prihodek zniža ceno za to javno službo. 

• V upravičenih stroških vodarine je upoštevan tudi nakup vode za mejno območje Občine Gornje Radgone katerega bo 
oskrboval Mariborski vodovod. Glede na to, da ob pripravi elaborata še ni bila sklenjena pogodba o dobavi vode z 
dobaviteljem vode, smo predpostavili letni strošek omrežnine 16.412,00 EUR in 38.000 m

3
 prodane vode, ter 15% vodnih 

izgub, potreben nakup vode od dobavitelja je tako ocenjen na 43.700 m
3
 po ceni 0,7809 EUR/m

3
 kar znaša 34.125,00 EUR. 

Skupni upoštevani stroški znašajo 50.537,00 EUR oz. 1,3299 EUR/m
3
. 

• V upravičenih stroških vodarine je upoštevani tudi nakup vode za mejno območje Občine Ljutomer, ki ga bo oskrboval KP 
Ormož. Glede na to, da ob pripravi elaborata s KPO še ni sklenjena pogodba, smo predpostavili letni strošek omrežnine v 
višini  12.327,00 EUR in 15.000 m

3
 prodane vode po ceni 0,8504 EUR/m

3
 kar znaša 12.756,00 EUR. Skupaj upoštevan strošek 

znaša 25.084,00 EUR oz. 1,6723 EUR/m
3
. 
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(8. 9. in 17. alineja 9. člena Uredbe MEDO)     
 

 

 
Opombe:  

• Cena vodarine za prekomerno rabo se v skladu z 7. odstavkom 18. člena poviša za 50 %.  
 

 
 
 

 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za prihodnje obračunsko 2.5.2
obdobje – leto 2017  

  
 

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.172.500 680.000

Predračunsko prihodnje obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 
 
 

 Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za prihodnje 2.5.3
obračunsko obdobje – leto 2017 

 
(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 % 76,95%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju posebnih storitev % 23,05%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 60.318.789

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 1.590.349

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letna količina prodane vode v m
3 

 za javno službo brez posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO
1.659.250

Letna količina prodane vode v m
3
 posebne storiteve po 11. členu Uredbe MEDO 497.000

Letni upravičeni stroški javne službe v EUR 1.327.240

Predračunska cena za javno službo v EUR/m
3 0,7999

Predračunska cena za uporavnike posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO v 

EUR/m
3 0,7999

Količina storitev in predračunska cena za izvajanje oskrbe s pitno vodo
Predračunsko 

prihodnje obdobje
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Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in izračun predračunske cene 
omrežnine za prihodnje predračunsko obdobje  
 
(11., 12.,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. 12.572 394 11.903 205 32 11 14 0 11 0 2 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 813 125 488 80 30 14 36 0 35 0 5 0 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 

11. členu Uredbe MEDO  pridobitna 
16 1 0 0 1 2 3 0 4 0 4 0 1

Predračunska cena omrežnine 

EUR/mes prihodnje predračunsko 

obdobje

8,2466 8,25 8,25 24,74 24,74 82,47 123,70 123,70 412,33 412,33 824,66 824,66 1.649,32

Potrebna  omrežnina , od tega 1.776.424
 - najemnina infrastrukture 1.590.349
 - zavarovanje infrastrukture 180.000
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0
 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 286.430
 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 21.000
 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 134.600

 - prihodki od posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO - odbitna postavka
-435.955

 
 

 
Opombe:  

• V elaboratu je upoštevano stališče Sveta ustanoviteljic in Strokovne komisije občin za presojo elaboratov in usklajevanje 
skupnih nalog Sistema C, da se uporabnikom posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO zaračuna, poseben pribitek za 
omrežnino, ki bi ga uporabniki posebnih storitev plačevali poleg cene omrežnine, glede na velikost vodomera in bi znašal 
0,7042 EUR/m

3
.   

• V upravičenih stroških omrežnine niso upoštevane stroški obnove priključkov in vzdrževanja za mejno območje Negove na 
območju Občine Gornja Radgona, saj pripravljavec ob pripravi elaborata  še ni razpolagal s potrebnimi podatki. Upoštevanje 
teh stroškov bo nekoliko povišalo ceno omrežnine na priključek. 

• V stroških najemnine tudi niso upoštevani dokončni podatki po opravljenih cenitvah pri posameznih občinah, predvsem še 
niso dokončno upoštevane vrednosti najemnine za obstoječe skupne objekte in naprave in predvideni podatki o vlaganjih v 
tekočem in prihodnjem predračunskem obdobju – velja ocena, da bo vpliv manjkajočih podatkov na ceno neznaten. 
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3 OBRAČUNSKI PODATKI IN PRIMERJAVE 
 

Podatki o izvajanju javnih služb v preteklem obračunskem obdobju ter primerjave med realiziranimi 
(obračunskimi) in planiranimi (predračunskimi) podatki preteklega obdobja - leta 2015, na območjih, kjer je 
JP Prlekija izvajalo javno službo. 
 
V občini Gornja Radgona in Radenci JP Prlekija v preteklem obračunskem obdobju ni izvajalo javne službe, 
zato podatke v skladu z Uredbo MEDO posebej pripravita izvajalca, ki sta v obračunskem obdobju izvajala 
javno službo na teh območjih.   
     

3.1 OBČINA APAČE – obračunsko obdobje: leto 2015 

3.1.1. Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za preteklo 
obračunsko obdobje  

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

Obračunsko
preteklo
obdobje

Neposredni stroški materiala, storitev in odpisov 22.735,29

Neposredni stroški dela 11.272,35

Drugi neposredni stroški 45,98

Splošni-posredni proizvajalni stroški 1.759,61

Splošni-posredni neproizvajalni stroški 7.119,42

Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00

Strošek vodnih povračil 10.909,16

Drugi poslovni odhodki 0,00

Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 1.423,30

Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 55.265,11

 Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 0,00

Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 55.265,11

Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 0,76

IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE

 

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

obdobje

Letna količina prodane vode v m
3
 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 76.893

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 55.265,11

Cena za javno službo z vključenim vodnim povračilom v EUR/m
3 0,7187

Potrjena cena javne službe z vključenim vodnim povrčilom v EUR/m
3 0,5449

Količina opravljenih storitev, stroški in predračunska in obračunskia cena za izvajanje 

javne službe za preteklo obračunsko obdbje

Obračunsko 

preteklo 

 

 
(29. člen Uredbe MEDO)   
 

 

Obračunsko
Preračun cene storitev javne službe za preteklo obdobje preteklo

obdobje

Kol ičina  prodane vode - javna  s lužba  v letu 2015 76.893

Prihodki  od prodane vode v letu 2015 z vodni mi  povrači l i 41.896,00

Cena javne s lužbe v EUR za  m
3 

z vodnimi  povrači l i 0,5449
 

 
(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje: 

• Pristojni organ občine za preteklo obračunsko obdobje ni izvedel postopka potrjevanja cen, zato 
primerjave ni mogoče narediti 

• Trenutno potrjena in uveljavljena cena od 1.9.2016 je 0,7781 EUR/m3. 
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3.1.2.  Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje   

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.068.109 28.466

       Obračunsko preteklo  obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 

3.1.3. Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 
obdobje 

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

Obračunsko
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti preteklo

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 1.612.146,00

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 50.468,00

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  

 
(11., 12.  alineja 9. člena Uredbe MEDO 
 

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene omrežnine za 
preteklo obračunsko obdobje  
 

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

Števi lo porabnikov - nepridobi tna  dejavn. 651 8 629 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0

Števi lo porabnikov - pridobi tna  dejavnost 39 3 27 0 2 1 3 0 2 0 0 1 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 4,8068 4,81 4,81 14,42 14,42 48,07 72,10 72,10 240,34 240,34 480,68 480,68 961,37

Potrebna omrežnina, od tega 62.066
 - najemnina infrastrukture 50.468

 - zavarovanje infrastrukture 5.264
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0

 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 0
 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 602
 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 5.732
 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO - 

odbitna postavka
0

Potrjena cena GJS za preteklo obračunsko obdobje 

EUR/mesec
0,0000

 
 
 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene omrežnine posamezne javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje: 

• Pristojni organ občine za preteklo obračunsko obdobje ni izvedel postopka potrjevanja cen, zato 
primerjave ni mogoče narediti 

• Trenutno potrjena in uveljavljena cena od 1.9.2016 je 6,7760 EUR/mesec za osnovni priključek. 

3.1.4. Primerjava cen izvajanja javne službe s cenami na primerljivih območjih za preteklo obračunsko obdobje
  

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

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.10.2015 objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih 
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
leto 2014, do dneva priprave elaborata še vedno ni objavljenih cen za leto 2015. V tem elaboratu tako 
prikazujemo cene izvajanja javne službe in cene javne infrastrukture za leto 2015 za posamezno občino in 
jih primerjamo z cenami primerljivih območij za leto 2014, ki pa po našem mnenju za vsebinsko smiselno 
primerjavo niso primerni. 
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Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja  2014

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 4,8068 5,7558

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 0,0000 5,7758

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 0,0000 5,2919

Obračunska cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,7187 0,7571

Potrjena cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5449 0,7291

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5449 0,7047

Obračuns ko pretekl o 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
 
Opombe:  

• Pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je, potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti in 
ustrezno uredile 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.   

3.1.5. Druga razkritja po SRS-35        

(19. alineja 9. člena Uredbe MEDO)    

 
Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za preteklo obračunsko obdobje  
 

 Občina Apače Oskrba s pitno vodo 

Čisti prihodki od prodaje 41.981 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 241 

Drugi poslovni prihodki  70.119 

Stroški blaga, materiala in storitev 77.851 

Stroški dela 21.293 

Odpis vrednosti 5.600 

Drugi poslovni odhodki 11.556 

Finančni prihodki iz deležev 3 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 695 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 384 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 124 

Drugi prihodki 4.687 

Drugi odhodki 603 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev znotraj družbe  0 

Davek od dohodka pravnih oseb 50 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 265 
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Pregled stroškov z naslova najemnin za najem gospod arske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, k i so 
bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2015  

  
Občina Apače 

Najemnina gospodarska komunalna infrastruktura upoštevana v izkazu uspeha za leto 2015 50.468 

Zaračunana najemnina gospodarska komunalna infrastruktura v letu 2015 50.389 

Razlika za poračun 79 

Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja od hodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v i zkazu 
uspeha v letu 2015  

  
Občina Apače 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu uspeha v letu 2015 
62.066 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 2015 
65.842 

Razlika za poračun -3.775 

 

3.2. OBČINA KRIŽEVCI – obračunsko obdobje: leto 2015 

3.2.1    Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za preteklo 
obračunsko obdobje 

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

Neposredni stroški  materiala, storitev in odpisov 25.000,00 28.389,76
Neposredni stroški  dela 22.800,00 18.037,96
Drugi neposredni stroški 20,00 33,55
Splošni-posredni proizvajalni  stroški 4.956,00 4.087,21
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 18.998,00 16.536,82
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Strošek vodnih povrači l 18.000,00 18.986,18
Drugi poslovni odhodki 50,00 0,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 3.211,63 2.627,46
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 93.035,63 88.698,94
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 2.126,40 3.150,67
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 90.909,23 85.548,27
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 1,50 1,29

IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE

Predračunsko 

preteklo 

obdobje

Obra čuns ko 

preteklo 

obdobje

 
 

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

Predračunsko

preteklo 

obdobje obdobje

Letna količina prodane vode v m
3
 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 171.000,00 191.946

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 90.909,23 85.548,27

Obračunska cena javne službe v EUR/m
3 0,5316 0,4457

Potrjena cena  javne s lužbe z vkl jučenim vodnim povrči lom v EUR/m
3 0,4774

Količina storitev, stroški in predračunska in obračunska cena za izvajanje 

javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Obračunsko 

preteklo 

 

 

Cenovni poračun storitev javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje znaša       
17.857 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za vse občine na 
področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene vodarine za 
prihodnje predračunsko obdobje.  
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Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 

(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje: 

� Obračunska cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je za 0,0859 EUR/m3 nižja od predračunske cene 
storitve javne službe in za 0,0317 EUR/m3 nižja od potrjene cene storitve javne službe.  

� Razlika je nastala predvsem zaradi povečanja obsega opravljenih storitev glede na predračunske podatke ob 
skoraj enakih načrtovanih stroških izvajanja. 

 

3.2.2. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje   

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.068.109 52.549

Obračunsko preteklo obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 

3.2.3. Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 
obdobje 

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

Obračuns ko
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti preteklo

obdobje 
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe v % 96,80%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju poseb.storitvam v % 3,20%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 1.306.991,00

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 32.662,00

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 
Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in  izračun predračunske cene omrežnine 
za preteklo 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 

preteklo obračunsko obdobje
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
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(11., 12.  alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene omrežnine za 
preteklo obračunsko obdobje  
 

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. 1.047 6 1.004 30 2 1 1 2 0 1 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 50 2 34 6 2 0 1 2 0 3 0 0 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje
2,4878 2,49 2,49 7,46 7,46 24,88 37,32 37,32 124,39 124,39 248,78 248,78 497,56

Potrebna  omrežnina , od tega 43.760

 - najemnina infrastrukture 32.662

 - zavarovanje infrastrukture 4.827

 - odškodnine za služnost, škodo,… 0

 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 0

 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 1.507

 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 5.844

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
-1.080

Potrjena cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
3,0236  

 
 

Cenovni poračun omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje znaša     
1.303 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za vse občine na 
področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene omrežnine za 
prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 
 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene omrežnine posamezne javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje: 

• Obračunska cena omrežnine javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje, je za osnovni 
priključek na mesec nižja za 0,538 EUR predračunske in potrjene cene. 

• Razlika je nastal predvsem zaradi nižjih stroškov obnove in vzdrževanja priključkov. Sredstva za 
zagotavljanje tega dela stroškov so se zagotovila z že zbranih namenskih sredstev, ki so se zagotavljala 
preko cene javne službe pred uveljavitvijo cen v skladu z Uredbo MEDO. 
 

3.2.4. Primerjava cen izvajanja javne službe in javne infrastrukture s cenami na primerljivih območjih 

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

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.10.2015 objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih 
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
leto 2014, do dneva priprave elaborata še vedno ni objavljenih cen za leto 2015. V tem elaboratu tako 
prikazujemo cene izvajanja javne službe in cene javne infrastrukture za leto 2015 za posamezno občino in 
jih primerjamo z cenami primerljivih območij za leto 2014, ki pa po našem mnenju za vsebinsko smiselno 
primerjavo niso primerni. 
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Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja   2014

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 2,4878 5,7558

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 3,0236 5,7758

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 3,0236 5,2919

Obračunska cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,4457 0,7571

Potrjena cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,4774 0,7291

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,4774 0,7047

Obra čunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
Opombe:  

• Pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je, potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti in 
ustrezno uredile 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.   

3.2.5. Druga razkritja po SRS-35        

Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za preteklo obračunsko obdobje  
 

 Občina Križevci Oskrba s pitno vodo 

Čisti prihodki od prodaje 145.407 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 437 

Drugi poslovni prihodki  2.524 

Stroški blaga, materiala in storitev 63.632 

Stroški dela 36.191 

Odpis vrednosti 11.426 

Drugi poslovni odhodki 20.106 

Finančni prihodki iz deležev 4 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.259 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 696 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 225 

Drugi prihodki 9.932 

Drugi odhodki 1.356 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev znotraj družbe  0 

Davek od dohodka pravnih oseb 4.144 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 21.787 

 
Pregled stroškov z naslova najemnin za najem gospod arske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, k i so 
bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2015  

  
                                                   Občina Križevci 

Najemnina gospodarska komunalna infrastruktura upoštevana v izkazu uspeha za leto 2015 32.662 

Zaračunana najemnina gospodarska komunalna infrastruktura v letu 2015 33.253 

Razlika za pora čun -591 

Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja od hodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v i zkazu 
uspeha v letu 2015  

 

      
Občina Križevci 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu uspeha v letu 
2015       0 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 2015 
      0 

Razlika za poračun          0  
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3.3. OBČINA LJUTOMER – obračunsko obdobje: leto 2015 
 

3.3.1. Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za preteklo 
obračunsko obdobje  

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

Neposredni stroški materiala, storitev in odpisov 92.000,00 88.654,68
Neposredni stroški dela 72.000,00 58.991,13
Drugi neposredni stroški 60,00 146,45
Splošni-posredni proizvajalni stroški 14.628,00 11.337,22
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 56.074,00 45.870,55
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Strošek vodnih povračil 47.000,00 44.443,97
Drugi poslovni odhodki 100,00 0,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 10.149,91 8.015,87
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 292.011,91 257.459,87
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 48.553,91 43.173,22
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 243.458,00 214.286,65
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 4,80 4,10

Obračunsko 

preteklo obdobje
IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE

Predračunsko 

preteklo  obdobje 

 
 

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

Predračunsko

preteklo 

obdobje obdobje

Letna količina prodane vode v m
3
 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 410.000,00 423.627

Letni  upravi čeni  s troš ki  javne s lužbe v EUR 243.458,00 214.286,65

Obračuns ka  cena  za  javno s lužbo v EUR/m
3 z vklj.vodnim povračilom 0,5938 0,5058

Potrjena cena javne s l užbe z vkl jučeni m vodnim povrči lom v EUR/m
3 0,5211

Obračunsko  

preteklo 

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

službe za preteklo obračunsko obdobje

 

 

Cenovni poračun storitev javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje znaša       
35.750 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za vse občine na 
področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene vodarine za 
prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 
 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje: 

� Obračunska cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je za 0,0888 EUR/m3 nižja od predračunske cene 
storitve javne službe in za 0,0153 EUR/m3 nižja od potrjene cene storitve javne službe.  

� Razlika je nastala predvsem zaradi povečanja obsega opravljenih storitev glede na predračunske podatke ob 
hkratnem znižanja stroškov izvajanja javne službe.  
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3.3.2. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje   

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.068.109 15.630

Obračunsko preteklo obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 

 

3.3.3. Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 
obdobje 

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

Obračunsko preteklo
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti obdobje
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju javne službe v % 81,70%

Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture namenjene izvajanju poseb.storitvam v % 18,30%

Skupna vrednost  javne infrastrukture v EUR 6.136.893,00

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 136.692,00

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 

Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in izračun predračunske cene omrežnine 
za preteklo 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. 3.284 55 3.090 110 12 5 2 3 3 2 0 2 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 254 38 137 34 9 8 4 5 13 2 3 1 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost
10 0 1 0 0 0 2 0 4 1 1 1 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 

preteklo obračunsko obdobje
3,4201 3,42 3,42 10,26 10,26 34,20 51,30 51,30 171,01 171,01 342,01 342,01 684,02

Potrebna omrežnina, od tega 236.192
 - najemnina infrastrukture 141.859

 - zavarovanje infrastrukture 30.000
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0

 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 50.000

 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 4.900
 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 29.174

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
-19.741

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

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene omrežnine za 
preteklo obračunsko obdobje  
 

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

Fa ktor 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. 3.296 61 3.105 103 11 5 1 3 2 3 0 2 0
Število porabnikov - pridobitna dejavnost 274 36 161 30 9 9 4 6 3 13 0 3 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost 10 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 2 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje
2,5245 2,52 2,52 7,57 7,57 25,24 37,87 37,87 126,22 126,22 252,45 252,45 504,89

Potrebna omrežnina, od tega 173.501
 - najemnina infrastrukture 136.692

 - zavarovanje infrastrukture 21.985
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0
 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 0
 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 5.171
 - plačilo za vodno pravico 0
 - splošni stroški 24.221

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
-14.568

Potrjena cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
3,4201  
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Cenovni poračun omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje znaša 
36.255 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za vse občine na 
področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene omrežnine za 
prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 
 

 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene omrežnine posamezne javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje: 

• Obračunska cena omrežnine javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje, je za osnovni 
priključek na mesec nižja za 0,8956 EUR predračunske in potrjene cene. 

• Razlika je nastal predvsem zaradi nižjih stroškov obnove in vzdrževanja priključkov. Sredstva za 
zagotavljanje tega dela stroškov so se zagotovila z že zbranih namenskih sredstev, ki so se zagotavljala 
preko cene javne službe pred uveljavitvijo cen v skladu z Uredbo MEDO. 

•  

3.3.4. Primerjava cen izvajanja javne službe in javne infrastrukture s cenami na primerljivih območij  

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

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.10.2015 objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih 
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
leto 2014, do dneva priprave elaborata še vedno ni objavljenih cen za leto 2015. V tem elaboratu tako 
prikazujemo cene izvajanja javne službe in cene javne infrastrukture za leto 2015 za posamezno občino in 
jih primerjamo z cenami primerljivih območij za leto 2014, ki pa po našem mnenju za vsebinsko smiselno 
primerjavo niso primerni. 

 
Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja  2014

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 2,5245 5,7558

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 3,4201 5,7758

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 3,4201 5,2919

Obračunska cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5058 0,7571

Potrjena cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5211 0,7291

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5211 0,7047

Obra čunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
Opombe:  

• Pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je, potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti in 
ustrezno uredile 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.   
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3.3.5. Druga razkritja po SRS-35        

Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za preteklo obračunsko obdobje  
 

 

Občina Ljutomer 

 

Oskrba s pitno vodo 

Čisti prihodki od prodaje 496.866 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 1.346 

Drugi poslovni prihodki  8.084 

Stroški blaga, materiala in storitev 250.317 

Stroški dela 114.839 

Odpis vrednosti 24.626 

Drugi poslovni odhodki 47.934 

Finančni prihodki iz deležev 15 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.872 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 2.142 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 694 

Drugi prihodki 30.945 

Drugi odhodki 4.653 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev znotraj družbe  -680 

Davek od dohodka pravnih oseb 15.222 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 80.021 

 
Pregled stroškov z naslova najemnin za najem gospod arske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, k i so bili 
upoštevani v izkazu uspeha v letu 2015  

  
Občina Ljutomer 

Najemnina gospodarska komunalna infrastruktura upoštevana v izkazu uspeha za leto 2015 136.692 

Zaračunana najemnina gospodarska komunalna infrastruktura v letu 2015 141.983 

Razlika za poračun -5.291 

 
Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja od hodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v i zkazu  
uspeha v letu 2015  

  
Občina Ljutomer 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu uspeha v letu 2015 
0 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 2015 
0 

Razlika za poračun 
 0 
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3.4. OBČINA RAZKRIŽJE – obračunsko obdobje: leto 2015 

3.4.1. Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za preteklo 
obračunsko obdobje  

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

Neposredni stroški materiala, storitev in odpisov 11.500,00 9.039,02
Neposredni stroški dela 9.000,00 6.467,84
Drugi neposredni stroški 20,00 19,22
Splošni-posredni proizvajalni stroški 1.488,00 1.135,96
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 5.704,00 4.596,08
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Strošek vodnih povračil 4.500,00 4.330,16
Drugi poslovni odhodki 20,00 0,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 1.008,40 781,52
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 33.240,40 26.369,80
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 0,00 0,00
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 33.240,40 26.369,80
Poračun preteklo obdobje 0,00
Skupni opravičeni stroški s poračunom preteklega obdobja 33.240,40 26.369,80
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 0,54 0,44

IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE
Predračunsko 

preteklo obdobje

Obračunsko 

preteklo obdobje

 

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

Predračunsko

preteklo 

obdobje obdobje

Letna količina prodane vode v m
3
 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 45.000,00 45.405,21

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 33.240,40 26.369,80

Obračunska  cena javne službe v EUR/m3 0,7387 0,5808

Zaračunana cena javne službe z vključenim vodnim povrčilom v EUR/m3 0,7768

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

službe za preteklo obračunsko obdobje

Obračunsko 

preteklo

 
 
 
 

Cenovni poračun storitev javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2014 in 
2015) znaša 12.498 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za 
vse občine na področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene 
vodarine za prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 

(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje: 

� Obračunska cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je za 0,1579 EUR/m3 nižja od predračunske cene 
storitve javne službe in za 0,1960 EUR/m3 nižja od potrjene cene storitve javne službe.  

� Razlika je nastala predvsem zaradi znižanja stroškov izvajanja javne službe. 
� Pristojni organ občine v preteklem obračunskem obdobju tudi ni izvedel postopka potrjevanja predlaganih 

predračunskih cen za preteklo obračunsko obdobje. 
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3.4.2. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje   

 
(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.068.109 15.630

Obračunsko preteklo obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 

3.4.3. Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 
obdobje 

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

Obračuns ko
Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti preteklo

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 459.610

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 12.284

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 

 
Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in izračun obračunske cene omrežnine za 
preteklo 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 prera čuna 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. 447 3 429 8 3 0 2 0 0 2 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 12 0 9 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 

preteklo obračunsko obdobje
3,8121 3,81 3,81 11,44 11,44 38,12 57,18 57,18 190,61 190,61 381,21 381,21 762,42

Potrebna  omrežnina, od tega 30.192

 - najemnina infrastrukture 12.416

 - zavarovanje infrastrukture 2.500

 - odškodnine za služnost, škodo,… 0

 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 12.000

 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 550

 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 2.726

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

 
 

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

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene omrežnine za 
preteklo obračunsko obdobje  
 

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. 449 3 434 5 3 0 2 0 0 2 0 0 0
Število porabnikov - pridobitna dejavnost 14 0 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec 
2,3101 2,31 2,31 6,93 6,93 23,10 34,65 34,65 115,51 115,51 231,01 231,01 462,02

Potrebna omrežni na, od tega 18.241
 - najemnina infrastrukture 12.284
 - zavarovanje infrastrukture 1.557
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0
 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 1.644
 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 565
 - plačilo za vodno pravico 0
 - splošni stroški 2.192

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

Potrjena cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
6,7440  
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Cenovni poračun omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2014 
in 2015) znaša 44.337 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za 
vse občine na področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene 
omrežnine za prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 

 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene omrežnine posamezne javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje: 

• Obračunska cena omrežnine javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje, je za osnovni 
priključek na mesec nižja za 1,5020 EUR predračunske cene in za 4,4339  EUR od potrjene cene. 

• Razlika je nastal predvsem zaradi nižjih stroškov obnove in vzdrževanja priključkov. Sredstva za 
zagotavljanje tega dela stroškov so se zagotovila z že zbranih namenskih sredstev, ki so se zagotavljala 
preko cene javne službe pred uveljavitvijo cen v skladu z Uredbo MEDO. 

• Pristojni organ občine v preteklem obračunskem obdobju tudi ni izvedel postopka potrjevanja 
predlaganih predračunskih cen za preteklo obračunsko obdobje. 

3.4.4. Primerjava cen izvajanja javne službe in javne infrastrukture s cenami na primerljivih območjih 

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

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.10.2015 objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih 
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
leto 2014, do dneva priprave elaborata še vedno ni objavljenih cen za leto 2015. V tem elaboratu tako 
prikazujemo cene izvajanja javne službe in cene javne infrastrukture za leto 2015 za posamezno občino in 
jih primerjamo z cenami primerljivih območij za leto 2014, ki pa po našem mnenju za vsebinsko smiselno 
primerjavo niso primerni. 
 

Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja  2014

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 2,3101 5,4767

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 6,7440 5,8273

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 6,7440 5,1446

Obračunska cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5808 0,7334

Potrjena cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,7768 0,7147

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,7768 0,6792

Obračunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
Opombe:  

• Pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je, potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti in 
ustrezno uredile 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.   
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3.4.5. Druga razkritja po SRS-35        

Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za preteklo obračunsko obdobje  
 

 
Občina Razkrižje 

 

Oskrba s pitno vodo 

Čisti prihodki od prodaje 88.547 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 131 

Drugi poslovni prihodki  835 

Stroški blaga, materiala in storitev 24.394 

Stroški dela 12.193 

Odpis vrednosti 2.597 

Drugi poslovni odhodki 4.677 

Finančni prihodki iz deležev 1 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 377 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 208 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 67 

Drugi prihodki 2.792 

Drugi odhodki 508 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev znotraj družbe  0 

Davek od dohodka pravnih oseb 7.678 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 40.361 

Pregled stroškov z naslova najemnin za najem gospod arske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, k i so 
bili upoštevani v izkazu uspeha v letu 2015  

 

  
Občina Razkrižje 

Najemnina gospodarska komunalna infrastruktura upoštevana v izkazu uspeha za leto 2015 12.284 

Zaračunana najemnina gospodarska komunalna infrastruktura v letu 2015 12.418 

Razlika za poračun -134 

 
   Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja  odhodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v izkazu  
   uspeha v letu 2015  
 

  
                                                              Občina Razkrižje 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu uspeha v letu 2015 
0 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 2015 
0 

Razlika za poračun 0 
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3.5. OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – obračunsko obdobje: leto 2015 

3.5.1. Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za preteklo 
obračunsko obdobje  

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

Neposredni stroški materiala, storitev in odpisov 36.000,00 35.767,57
Neposredni stroški dela 24.000,00 18.827,33
Drugi neposredni stroški 30,00 83,37
Splošni-posredni proizvajalni  stroški 3.048,00 2.316,42
Splošni-posredni neproizvajalni stroški 11.684,00 9.372,35
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 0,00 0,00
Strošek vodnih povračil 7.000,00 6.563,14
Drugi poslovni odhodki 50,00 0,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 2.427,10 1.862,00
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 84.239,10 74.792,18
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 200,00 254,87
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 84.039,10 74.537,31
Poračun preteklo obdobje 4.054,50
Skupni opravičeni stroški s poračunom 79.984,60 74.537,31
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 1,34 1,16

IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE

Predračunsko 

preteklo 

obdobje        

Obračunsko 

preteklo 

obdobje

 

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

Predračunsko 

preteklo
obdobje  obdobje

Letna količina prodane vode v m
3 95.000,00 95.959,86

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 79.984,60 74.537,31

Cena za javno službo z vključenim vodnim povračilom v EUR/m3 0,8419 0,7768

Potrjena cena javne službe z vključenim vodnim povrčilom v EUR/m3 0,8419

Količina storitev, stroški in predračunska in obračunska cena za 

izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Obračunsko 

preteklo

 
 

 
 

Cenovni poračun storitev javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje znaša       
12.856 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za vse občine na 
področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene vodarine za 
prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 
 

(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje: 

� Obračunska cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je za 0,0651 EUR/m3 nižja od predračunske in 
potrjene cene storitve javne službe.  

� Razlika je nastala predvsem zaradi manjšega povečanja obsega opravljenih storitev glede na predračunske 
podatke ob hkratnem manjšem znižanju stroškov izvajanja javne službe.  

� Trenutno potrjena in uveljavljena cena od 1.7.2016 je 0,7267 EUR/m3. 
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3.5.2. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje   

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.068.109 37.240

Obračunsko preteklo obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 

3.5.3. Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 
obdobje 

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

Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti Obračunsko - preteklo 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 2.023.560

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 79.176

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 

Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in izračun predračunske cene omrežnine 
za preteklo 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

Števi l o porabni kov - nepridobi tna  dejavn. 866 4 856 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Števi l o porabni kov - pri dobitna dejavnost 30 1 17 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 

preteklo obračunsko obdobje
8,1540 8,15 8,15 24,46 24,46 81,54 122,31 122,31 407,70 407,70 815,40 815,40 1.630,80

Potrebna omrežnina, od tega 124.656
 - najemnina  infrastrukture 79.176

 - zavarovanje infrastrukture 9.000
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0
 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 27.000
 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 200

 - plačilo za vodno pravico 0
 - splošni stroški 9.280

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

 
 

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

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene omrežnine za 
preteklo obračunsko obdobje  
 

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

Števi lo porabnikov - nepridobi tna dejavn. 863 5 855 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Števi lo porabnikov - pridobi tna dejavnos t 29 1 16 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0
Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
6,4438 6,44 6,44 19,33 19,33 64,44 96,66 96,66 322,19 322,19 644,38 644,38 1.288,76

Potrebna omrežnina, od tega 97.740

 - najemnina  infrastrukture 79.176

 - zavarovanje infrastrukture 6.837
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0

 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 4.310
 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 0

 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 7.418

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

Potrjena cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
8,1534
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 (3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene omrežnine posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje: 
� Obračunska cena omrežnine javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje, je za osnovni priključek na mesec nižja 

za 1,7102 EUR predračunske in od potrjene cene. 
� Razlika je nastal predvsem zaradi nižjih stroškov obnove in vzdrževanja priključkov. Sredstva za zagotavljanje tega dela 

stroškov so se zagotovila z že zbranih namenskih sredstev, ki so se zagotavljala preko cene javne službe pred uveljavitvijo 
cen v skladu z Uredbo MEDO. 

� Trenutno potrjena in uveljavljena cena od 1.7.2016 je 7,2628 EUR/mesec za osnovni priključek. 
 
 

3.5.4. Primerjava cen izvajanja javne službe in javne infrastrukture s cenami na primerljivih območjih 

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

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.10.2015 objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih 
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
leto 2014, do dneva priprave elaborata še vedno ni objavljenih cen za leto 2015. V tem elaboratu tako 
prikazujemo cene izvajanja javne službe in cene javne infrastrukture za leto 2015 za posamezno občino in 
jih primerjamo z cenami primerljivih območij za leto 2014, ki pa po našem mnenju za vsebinsko smiselno 
primerjavo niso primerni. 
 
 

Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja  2014

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 6,4438 5,4767

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 8,1534 5,8273

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 4,8924 5,1446

Obračunska cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,7768 0,7334

Potrjena cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,8419 0,7147

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,8419 0,6792

Obračunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
Opombe:  

• Pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je, potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti in 
ustrezno uredile 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
 

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 33 | S t r a n  
 

3.5.5. Druga razkritja po SRS-35        
 

Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za preteklo obračunsko obdobje  
 

 

Občina Sveti Jurij 
 

Oskrba s pitno vodo 

Čisti prihodki od prodaje 174.302 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 316 

Drugi poslovni prihodki  10.136 

Stroški blaga, materiala in storitev 125.706 

Stroški dela 32.118 

Odpis vrednosti 6.710 

Drugi poslovni odhodki 7.435 

Finančni prihodki iz deležev 4 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 908 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 503 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 163 

Drugi prihodki 3.807 

Drugi odhodki 0 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev znotraj družbe  680 

Davek od dohodka pravnih oseb 2.800 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 14.718 

 
                  Pregled stroškov z naslova najemn in za najem gospodarske komunalne infrastrukture za  izvajanje OGJS, ki so bili upoštevani    
                  v izkazu uspeha v letu 2015  

  
Občina Sveti Jurij 

Najemnina gospodarska komunalna infrastruktura upoštevana v izkazu uspeha za leto 2015 79.176 

Zaračunana najemnina gospodarska komunalna infrastruktura v letu 2015 79.177 

Razlika za poračun -1 

 
  Pregled prihodkov z naslova subvencij pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS, ki so bili upoštevani v  izkazu  

                  uspeha v letu 2015  
 

  
Občina Sveti Jurij 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu uspeha v letu 2015 
7.470 

Zaračunane subvencije OGJS občinam  v letu 2015 
44.610 

Razlika za poračun -37.140 
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3.6. OBČINA VERŽEJ – obračunsko obdobje: leto 2015 

3.6.1. Izvajanje javne službe in posebnih storitev – količina storitev, stroški in cena vodarine za preteklo 
obračunsko obdobje  

 

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

Neposredni stroški materiala, storitev in odpisov 7.500,00 5.486,49
Neposredni stroški dela 8.000,00 5.744,16
Drugi neposredni stroški 20,00 12,80
Splošni-posredni proizvajalni  stroški 1.740,00 1.325,25
Splošni-posredni neproizvajalni  stroški 6.670,00 5.362,11
Stroški obresti z naslova financiranja javne službe 10,00 0,00
Strošek vodnih povračil 6.400,00 5.574,48
Drugi poslovni odhodki 20,00 0,00
Pribitek donosa na vložena osnovna sredstva za JS 1.127,64 874,10
Skupni stroški in donos na vložena lastna sredstva 31.487,64 24.379,39
Odbitek prihodkov od posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 0,00 0,00
Skupni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS 31.487,64 24.379,39
Poračun preteklo obdobje
Skupni upravičeni stroški s poračunom preteklega obdobja 31.487,64 24.379,39
Povprečno število zaposlenih, ki izvajajo javno službo 0,55 0,43

IZRAČUN SKUPNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV JAVNE SLUŽBE

Predračunsko 

preteklo     

obdobje

Obračunsko 

preteklo     

obdobje

 

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

Predračunsko

preteklo 

obdobje obdobje 

Letna količina prodane vode v m
3
 brez posebnih storitev po 11. členu Uredbe MEDO 57.000,00 58.217

Letni upravičeni stroški javne službe in donos na VLS v EUR 31.487,64 24.379,39

Obračuns ka  cena  za javno s lužbo v EUR/m
3 0,5524 0,4188

Zaračunana cena javne službe z vključenim vodnim povrčilom v EUR/m3 0,5524

Količina opravljenih storitev, stroški in predračunska in obračunska cena za 

izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Obračunsko 

preteklo

 
 
 

Cenovni poračun storitev javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (leto 2014 in 
2015) znaša 11.498 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za 
vse občine na področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene 
vodarine za prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  

 
 

(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje: 

� Obračunska cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je za 0,1336 EUR/m3 nižja od predračunske in 
potrjene cene storitve javne službe.  

� Razlika je nastala predvsem zaradi manjšega povečanja obsega opravljenih storitev glede na predračunske 
podatke ob hkratnem znižanja stroškov izvajanja javne službe.  
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3.6.2. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje   

(10. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 

 

 Skupna vrednost Del vrednosti

osnovnih osnovnih sredstev

sredstev za javno službo

1.068.109 17.482

Obračunsko preteklo obdobje

Vrednost osnovnih sredstev

Besedilo

 
 

3.6.3. Javna infrastruktura, najemnina in omrežnina na področju oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 
obdobje 

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

Javna infrastruktura - najemnina - delež izkoriščenosti Obračunsko - preteklo 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 437.952

Skupni znesek najemnine infrastrukture v EUR 11.184,00

Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture v % 100,00%  
 
Planirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in  
izračun predračunske cene omrežnine za preteklo 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. 402 5 387 7 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Število porabnikov - pridobitna dejavnost 64 32 23 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Predračunska cena omrežnine EUR/mes 

preteklo obračunsko obdobje
3,1600 3,16 3,16 9,48 9,48 31,60 47,40 47,40 158,00 158,00 316,00 316,00 632,00

Potrebna omrežnina , od tega 27.263

 - najemnina infrastrukture 11.545

 - zavarovanje infrastrukture 2.500
 - odškodnine za služnost, škodo,… 0

 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 10.000

 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 550
 - plačilo za vodno pravico 0

 - splošni stroški 2.668

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

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

Realizirano število uporabnikov, stroški ki se vštevajo v omrežnino in prikaz obračunske cene omrežnine za 
preteklo obračunsko obdobje  

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 prera čuna  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. 401 5 388 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Število porabnikov - pridobitna dejavnost 63 32 22 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Število porabnikov - posebnih storitev po 11. 

členu Uredbe MEDO  pridobitna dejavnost 0

Obračunska cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje
1,8924 1,89 1,89 5,68 5,68 18,92 28,39 28,39 94,62 94,62 189,24 189,24 378,48

Potrebna omrežnina, od tega 16.191

 - najemnina infrastrukture 11.184
 - zavarovanje infrastrukture 1.638

 - odškodnine za služnost, škodo,… 0
 - stroški obnove in vzdrževanja priključkov 647

 - nadomestila za zmanjšan doh. kmetov 586

 - plačilo za vodno pravico 0
 - splošni stroški 2.136

 - prihodki od posebnih storitev po 11. členu 

Uredbe MEDO - odbitna postavka
0

Potrjena cena GJS za preteklo obračunsko 

obdobje EUR/mesec
3,1600  
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Cenovni poračun omrežnine javne službe oskrba s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2014 
in 2015) znaša 11.735 EUR in bo zaradi prehoda z ločenih cen posameznih občin na enotno ceno, ki velja za 
vse občine na področju javne službe oskrba s pitno vodo, izveden izven izračuna nove predračunske cene 
omrežnine za prihodnje predračunsko obdobje.  
 
Ugotovljena razlika bo poračunana in vrnjena vsem uporabnikom sorazmerno glede na dejansko 
zaračunano vrednost in količino v preteklem obračunskem obdobju.  
 

(3. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene omrežnine posamezne javne 
službe za preteklo obračunsko obdobje: 
� Obračunska cena omrežnine javne službe oskrbe s pitno vodo za preteklo obdobje, je za osnovni priključek na 

mesec nižja za 1,2676 EUR predračunske in potrjene cene. 
� Razlika je nastal predvsem zaradi nižjih stroškov obnove in vzdrževanja priključkov. Sredstva za zagotavljanje 

tega dela stroškov so se zagotovila z že zbranih namenskih sredstev, ki so se zagotavljala preko cene javne 
službe pred uveljavitvijo cen v skladu z Uredbo MEDO. 

3.6.4. Primerjava cen izvajanja javne službe in javne infrastrukture s cenami na primerljivih območjih  

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

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 23.10.2015 objavilo seznam primerljivih območij in povprečnih 
potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za 
leto 2014, do dneva priprave elaborata še vedno ni objavljenih cen za leto 2015. V tem elaboratu tako 
prikazujemo cene izvajanja javne službe in cene javne infrastrukture za leto 2015 za posamezno občino in 
jih primerjamo z cenami primerljivih območij za leto 2014, ki pa po našem mnenju za vsebinsko smiselno 
primerjavo niso primerni. 
 
 

Oskrba s pitno vodo

- primerl jiva
 območja 2014

Obračunska cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 1,8924 3,2819

Potrjena cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 3,1600 3,1091

Zaračunana cena javne infrastrukture (EUR/mesec za faktor 1) 3,1600 2,7365

Obračunska cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,4188 0,5812

Potrjena cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5524 0,5079

Zaračunana cena izvajanja (EUR/m
3
) 0,5524 0,4972

Obračunsko preteklo 

obdobje 

- družba

Obračunsko preteklo 

obdobje 

 
Opombe:  

• Pri presoji cen javnih služb glede na primerljiva območja je, potrebno upoštevati, da posamezne občine še niso v celoti in 
ustrezno uredile 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.   
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3.6.5. Druga razkritja po SRS-35        

Poslovni izidi vseh dejavnosti v občini za preteklo obračunsko obdobje  
 

 

Občina Veržej 
 

Občina Veržej 

Čisti prihodki od prodaje 63.864 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 146 

Drugi poslovni prihodki  567 

Stroški blaga, materiala in storitev 19.764 

Stroški dela 12.170 

Odpis vrednosti 1.882 

Drugi poslovni odhodki 5.952 

Finančni prihodki iz deležev 2 

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 420 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 232 

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 76 

Drugi prihodki 422 

Drugi odhodki 528 

Prihodki/ odhodki  iz naslova opravljanja storitev znotraj družbe  0 

Davek od dohodka pravnih oseb 3.966 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 20.851 

 
                 Pregled stroškov z naslova najemni n za najem gospodarske komunalne infrastrukture za izvajanje OGJS, ki so bili upoštevani v  
                 izkazu uspeha v letu 2015  

 

  
Občina Veržej 

Najemnina gospodarska komunalna infrastruktura upoštevana v izkazu uspeha za leto 2015 11.184 

Zaračunana najemnina gospodarska komunalna infrastruktura v letu 2015 11.544 

Razlika za poračun -360 

 
                  Pregled prihodkov z naslova subve ncij pokrivanja odhodkov nad prihodki OGJS, ki so b ili upoštevani v izkazu  
                  uspeha v letu 2015  

 

  
Občina Veržej 

Skupaj subvencije OGJS upoštevane v izkazu uspeha v letu 2015 
0 

Zaračunane subvencije OGJS občinam v letu 2015 
0 

Razlika za poračun 0 
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4. DRUGI PODATKI ELABORATA – obračunsko obdobje: leto 2015 
 

4.1. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge E36 (AJPES), s pomočjo kazalnikov 
 

(7. alineja 9. člena Uredbe MEDO) 
 

KAZALNIKI Povprečje panoge 2015 JP Prlekija 2015

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti 1,51 2,48

Gospodarnost poslovanja 1,03 1,06

Povprečna mesečna plača na zaposlenca 1.564 1.785
 

 

Opombe: 

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

- Glede na Primerjalno analizo izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo za 
leto 2014, ki jo je pripravila Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem 
občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije iz analiziranih podatkov izhaja, da je strošek dela na 1 km 
vodovodnega omrežja v JP Prlekija 33 % manjši od slovenskega povprečja v primerjani skupini izvajalcev javne službe.   

 

4.2. Prikaz sprejetih sodil za razporejanje vseh splošnih stroškov in prihodkov za preteklo obračunsko 
obdobje za vse občine, kjer je JP Prlekija d.o.o. izvajala dejavnost    

 

(11. in 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: 
Občina Apače, Občina Gornja Radgona, Občina Križevci, Občina Ljutomer, Občina Radenci, Občina Razkrižje, Občina 
Sv. Jurij,   Občina Veržej in   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:  
Oskrba  s pitno vodo, Odvajanje odpadne in padavinske vode, Čiščenje odpadne in padavinske vode in Druge 
storitve, ki niso GJS 
 

Splošni stroškovni nosilci so: 
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: 
 

 
 

Opomba: Povprečno letno število odjemnih mest je izračunano glede na določbe Uredbe MEDO. 

 

 

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 2015 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% 1.612.146 0 1.306.991 6.136.893 0 459.610 2.023.560 437.952 0 11.977.151

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 616 0 1.100 3.580 0 463 892 464 0 7.115

 Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Letna količina prodane vode 70% 76.893 0 198.283 518.519 0 45.406 96.288 58.217 0 993.606

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 616 0 1.100 3.580 0 463 892 464 0 7.115

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

  Vrednost javne infrastrukture 70% 0 0 4.657.429 8.410.772 0 2.816.548 0 1.694.711 0 17.579.460

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 734 1.952 0 273 0 444 0 3.403

K 200 Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 734 1.952 273 0 444 0 3.403

  Letna količina odvedene vode 70% 0 0 218.371 766.729 0 42.576 0 74.156 0 1.101.832

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

  Vrednost javne infrastrukture 70% 0 0 1.111.030 1.832.539 0 792.209 0 376.904 0 4.112.683

  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 734 1.953 0 274 0 382 0 3.343

 Kriteriji za stroške storitev javne službe

  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0 0 734 1.953 0 274 0 382 0 3.343

  Letna količina očiščene vode 80% 0 0 219.252 769.835 0 42.801 0 65.640 0 1.097.528

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV
 Kriteriji za stroške storitev  

  Prihodki z naslova storitev, ki niso javne službe 50% 34.877 0 84.367 373.986 0 16.755 33.704 33.965 434.364 1.012.019

  Stroški izvajanja storitev, ki niso javne službe 50% 23.295 0 66.289 292.486 0 13.397 21.642 30.873 321.800 769.783

LETO 2015 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 12,02 0,00 12,28 50,96 0,00 4,64 15,59 4,52 0,00 100
  Vrednost javne infrastrukture 70% 13,46 0,00 10,91 51,24 0,00 3,84 16,90 3,66 0,00 100
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,66 0,00 15,46 50,32 0,00 6,51 12,54 6,52 0,00 100
 Kriteriji za stroške storitev javne službe 8,01 0,00 18,61 51,62 0,00 5,15 10,54 6,06 0,00 100
  Letna količina prodane vode 70% 7,74 0,00 19,96 52,19 0,00 4,57 9,69 5,86 0,00 100
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 8,66 0,00 15,46 50,32 0,00 6,51 12,54 6,52 0,00 100

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino 0,00 0,00 25,02 50,70 0,00 13,62 0,00 10,66 0,00 100
  Vrednost javne infrastrukture 70% 0,00 0,00 26,49 47,84 0,00 16,02 0,00 9,64 0,00 100
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 21,57 57,36 0,00 8,02 0,00 13,05 0,00 100
K 200 Kriteriji za stroške storitev javne službe 0,00 0,00 20,34 65,92 0,00 5,11 0,00 8,63 0,00 100
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 21,57 57,36 0,00 8,02 0,00 13,05 0,00 100
  Letna količina odvedene vode 70% 0,00 0,00 19,82 69,59 0,00 3,86 0,00 6,73 0,00 100

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI
Kriteriji za omrežnino 0,00 0,00 25,50 48,72 0,00 15,94 0,00 9,84 0,00 100
  Vrednost javne infrastrukture 70% 0,00 0,00 27,01 44,56 0,00 19,26 0,00 9,16 0,00 100
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0,00 0,00 21,96 58,42 0,00 8,20 0,00 11,43 0,00 100
 Kriteriji za stroške storitev javne službe 0,00 0,00 20,37 67,80 0,00 4,76 0,00 7,07 0,00 100
  Povprečno letno število odjemnih mest 20% 0,00 0,00 21,96 58,42 0,00 8,20 0,00 11,43 0,00 100
  Letna količina očiščene vode 80% 0,00 0,00 19,98 70,14 0,00 3,90 0,00 5,98 0,00 100

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV
 Kriteriji za stroške storitev 3,24 0,00 8,47 37,48 0,00 1,70 3,07 3,68 42,36 100
  Prihodki z naslova storitev, ki niso javne službe 50% 3,45 0,00 8,34 36,95 0,00 1,66 3,33 3,36 42,92 100
  Stroški izvajanja storitev, ki niso javne službe 50% 3,03 0,00 8,61 38,00 0,00 1,74 2,81 4,01 41,80 100
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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: 
 
 

 
 
»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. 
 
 

 
 

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

 

 

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

Delež 

neposrednih 

stroškov 

dejavnosti

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 28,18
Vsi  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 8,45
Vsi  neposredni  s troški  s toritev javne s lužbe 70,00 19,73

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 24,13
Vsi  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 7,24
Vsi  neposredni  s troški  s toritev javne s lužbe 70,00 16,89

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 100,00 18,97

Vsi  neposredni  s troški  omrežnine 30,00 5,69

Vsi  neposredni  s troški  s toritev javne s lužbe 70,00 13,28

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV 0,00 28,72

SKUPAJ 100,00

Občina   

Apače

Občina 

Radgona

Občina 

Križevci

Občina 

Ljutomer

Občina 

Radenci

Občina 

Razkrižje

Občina    

Sveti Jurij

Občina   

Veržej
JP Prlekija Skupaj

100 - OSKRBA S PITNO VODO - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI 2,60 0,00 4,71 14,49 0,00 1,41 3,40 1,58 0,00 28,18

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov k omrežni ni 1,02 0,00 1,04 4,31 0,00 0,39 1,32 0,38 0,00 8,45

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov k storitvam javne s l užbe 1,58 0,00 3,67 10,18 0,00 1,02 2,08 1,19 0,00 19,73

0,00 0,00 5,25 14,81 0,00 1,85 0,00 2,23 0,00 24,13

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov k omrežni ni 0,00 0,00 1,81 3,67 0,00 0,99 0,00 0,77 0,00 7,24

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov k storitvam javne s l užbe 0,00 0,00 3,44 11,14 0,00 0,86 0,00 1,46 0,00 16,89

0,00 0,00 4,16 11,77 0,00 1,54 0,00 1,50 0,00 18,97

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov k omrežni ni 0,00 0,00 1,45 2,77 0,00 0,91 0,00 0,56 0,00 5,69

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov k storitvam javne s l užbe 0,00 0,00 2,70 9,00 0,00 0,63 0,00 0,94 0,00 13,28

300 - STORITVE - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI STORITEV  0,93 0,00 2,43 10,76 0,00 0,49 0,88 1,06 12,17 28,72

General ni  kl juč za  pri bi tek splošni h stroškov 0,93 0,00 2,43 10,76 0,00 0,49 0,88 1,06 12,17 28,72

Seštevek - generalni ključ razporejanja celotnih splošnih stroškov 3,53 0,00 16,55 51,83 0,00 5,28 4,28 6,36 12,17 100,00

KLJUČI - SODILA V % ZA PRIBITEK SPLOŠNIH STROŠKOV POSAMEZNIHJAVNIH SLUŽB                                                    

V POSAMEZNIH OBČINAH

200 -  ODVAJANJE  KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH                                                                                                 

POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI

220 - ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH                                                                              

POVRŠIN - ZBIRNI KLJUČ DEJAVNOSTI  
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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.  
 

 
Opomba: Povprečno letno število odjemnih mest je izračunano glede na določbe Uredbe MEDO. 

 

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: 
 

 
 
V Ljutomeru, 04.03.2017      JAVNO PODJETJE PRLEKIJA D.O.O. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09  

LETO 2015                                                           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  
Prodana količina vode v m3 0 0 198.283 381.218 0 0 13.021 58.217 0 650.740

102 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Mota po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 0 137.010 0 45.222 0 0 0 182.233

103 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališče Šprinc po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 0 137.010 0 45.222 0 0 0 182.233

104 Zbirni ključ delitve stroškov vodovodnega stolpa Šprinc po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 0 137.010 0 45.222 0 0 0 182.233

105 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Ljutomer po SM  
Prodana količina vode v m3 0 0 198.283 381.218 0 0 13.021 58.217 0 650.740

106 Zbirni ključ delitve stroškov popisa vodomerov po SM  
  Povprečno letno število odjemnih mest 616 0 1.100 3.580 0 463 892 464 0 7.115

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 0 218.371 255.841 0 0 0 0 0 474.212

0% 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Noršinci (Č3)  
  Letna količina odvedene odpadne vode 100% 0 0 218.371 20.465 0 0 0 0 0 238.836

0% 0 0 0 0 0 0 0 0

206 Zbirni ključ delitve stroškov telemetrije - odvajanje (Občina Križevci, Ljutomer in Veržej)  
  Povprečno letno število odjemnih mest 30% 0 0 734 1.952 0 0 0 444 0 3.130

  Letna količina odvedene odpadne vode 70% 0 0 218.371 766.729 0 0 0 74.156 0 1.059.256

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 20% 0 0 734 1.953 0 0 0 0 0 2.687

  Letna količina očiščene vode 80% 0 0 219.252 769.835 0 0 0 0 0 989.087

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 0,00 100

300 Razporejanje neposrednih stroškov na skupnih objektih - zaračunano občinam - investicijsko vzdrževanje
CČN Ljutomer 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
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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 0,00 0,00 30,47 58,58 0,00 0,00 2,00 8,95 0,00 100,00

Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 30,47 58,58 0,00 0,00 2,00 8,95 0,00 100,00

102 Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Mota po SM 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 100,00

103 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališče Šprinc po SM 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 100,00

104 Zbirni ključ delitve stroškov vodovodnega stolpa Šprinc po SM 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 0,00 75,18 0,00 24,82 0,00 0,00 0,00 100,00

105 Zbirni ključ delitve stroškov prečrpališča Ljutomer po SM 0,00 0,00 30,47 58,58 0,00 0,00 2,00 8,95 0,00 100,00
Prodana količina vode v m3 0,00 0,00 30,47 58,58 0,00 0,00 2,00 8,95 0,00 100,00

106 Zbirni ključ delitve stroškov popisa vodomerov po SM 8,66 0,00 15,46 50,32 0,00 6,51 12,54 6,52 0,00 100,00
  Povprečno letno število odjemnih mest 8,66 0,00 15,46 50,32 0,00 6,51 12,54 6,52 0,00 100,00

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

201 0,00 0,00 46,05 53,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Letna količina prodane odvedene odpadne vode 0,00 0,00 46,05 53,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

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 91,43 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  Letna količina odvedene odpadne vode 0,00 0,00 91,43 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 0,00 0,00 21,47 69,38 0,00 0,00 0,00 9,16 0,00 100,00

  Povprečno letno število odjemnih mest 0,00 0,00 23,45 62,36 0,00 0,00 0,00 14,19 0,00 100,00

  Letna količina odvedene odpadne vode 0,00 0,00 20,62 72,38 0,00 0,00 0,00 7,00 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 23,20 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
  Povprečno letno število odjemnih mest 0,00 0,00 27,32 72,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

  Letna količina očiščene vode 0,00 0,00 22,17 77,83 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
CČN Ljutomer 0,00 0,00 38,10 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

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

Zbirni ključ delitve stroškov črpališča Lukavci po SM

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


