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ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE RADLJE
OB DRAVI

1.VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN, IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN,
ZAVEZANEC ZA IZDELAVO ELABORATA,OPIS DEJAVNOSTI

1.1.

Vsebina elaborata

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo na območju občine Radlje ob Dravi, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja ( Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012).

1.2.

Pravne podlage za izdelavo elaborata

Elaborat za oblikovanje cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
na območju občine Radlje ob Dravi je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1UPB6 ( Uradni list RS št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012) ter Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja ( Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012)-v nadaljevanju Uredba .

1.3.

Namen izdelave elaborata

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe po enotni
metodologiji, ki jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba. Skladno s predpisano
metodologijo je z elaboratom oblikovana predračunska cena oskrbe s pitno vodo za leto
2019.
Izdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne službe vsako leto posredovati pristojnemu
Ministrstvu, bo omogočila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo
lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanje cen storitev javne
gospodarske službe oskrbe s pitno vodo pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih
ciljev pripravljavcev uredbe o oblikovanju cen.
V 6.členu Uredbe je zapisano, da izvajalec za preteklo obdobje ugotovi razliko med potrjeno
in obračunsko ceno opravljene storitve. Ugotovljena razlika se v elaboratu upošteva pri
izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Če razlika med potrjeno in obračunsko
ceno presega deset odstotkov potrjene cene, mora izvajalec elaborat posredovati
pristojnemu občinskemu organu, kateri začne s postopkom potrjevanja nove cene.
Uredba tako natančno določa merila za oblikovanje cen ter prenaša pristojnost sprejemanja
in nadzora cen na lokalno skupnost.
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1.4.

Izhodišča za oblikovanje cen

Cena storitve oskrbe s pitno vodo je skladno z uredbo sestavljena iz:
• vodarine
• omrežnine
Vodarina po Uredbi vključuje:
➢ neposredne stroške materiala in storitev,
➢ neposredne stroške dela,
➢ druge neposredne stroške,
➢ splošne proizvajalne stroške,
➢ splošne nabavno-prodajne stroške,
➢ splošne upravne stroške,
➢ obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
➢ neposredne stroške prodaje,
➢ stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube,
➢ druge poslovne odhodke,
➢ donos iz 16.točke 2.člena Uredbe.
Omrežnina vključuje:
➢ stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna
infrastruktura,
➢ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
➢ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost ali povzročeno škodo,
➢ stroške obnove in vzdrževanje priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom,
➢ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
➢ plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi,
➢ odhodke financiranja, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje ali obnovitve infrastrukture javne službe.
Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine,
vendar samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.
Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti
diferencirane.
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1.5.

Zavezanec za izdelavo elaborata

Zavezanec za izdelavo elaborata je javno podjetje, ki izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo
na območju občine Radlje ob Dravi. Podatki o zavezancu:
Naziv:
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
Sedež :
Mariborska cesta 003 , 2360 Radlje ob Dravi
Matična številka: 5068002
Davčna številka:
64562999
Šifra dejavnosti:
37.000
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Vložna številka:
060/100595/00
Zavezanec je na podlagi Odloka o preskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov ( MUV št. 7/85 )
izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka,
Vuzenica in Ribnica na Pohorju.
Ustanoviteljice javnega podjetja so občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka , Vuzenica in
Ribnica na Pohorju ( Sklep o organiziranju Javnega podjetja Radlje ob Dravi MUV št.
22/89,Sklep o preoblikovanju družbenega Javnega podjetje p. o. Radlje ob Dravi v Javno
komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. MUV 6/94)

1.6.Opis dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo
V skladu z Odlokom o preskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov na območjih občin Radlje ob
Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju (MUV 7/85) Javno komunalno
podjetje Radlje ob Dravi kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe na območju občine
zagotavlja :
• dobavo pitne vode,
• upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
• redno vzdrževanje objektov in naprav,
• investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami za oskrbo s pitno
vodo,
• izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
• izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
• priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
• vodenje katastra objektov in naprav javnega vodovoda,
• vodenje evidenc odvzema pitne vode ter spremljanje izgub vode na omrežju,
• izvajanje internega nadzora nad kvaliteto pitne vode in vodenje HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) dokumentacije za vsak posamezni vodooskrbni sistem,
• obveščanje potrošnikov o stanju kvalitete pitne vode, o motnjah v dobavi ter o
morebitnih potrebnih ukrepih pri oskrbi s pitno vodo,
• izvajanje potrebnih ukrepov v izrednih razmerah (pomanjkanje vode, onesnaženost
vode).
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Redna vzdrževalna dela
Redna vzdrževalna dela v javni oskrbi s pitno vodo obsegajo:
• redne preglede in čiščenje vodnih zajetij ter objektov in naprav v vodooskrbi,
• kontrola priključkov na vodovodno omrežje,
• pregled vodovodnega omrežja,
• popise vodomerov za pravne in fizične osebe,
• vzdrževanje vodohranov, črpališč ter razbremenilnikov,
• vzorčenje vode ter izvajanje kontrole preostanka prostega klora v pitni vodi,
• nadzor nad izvedbo novih priključkov.
• vzdrževanje okolice objektov in zajetij ter vzdrževanje glavnih tras,
• vodenje katastra.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. zagotavlja pitno vodo uporabnikom iz 18
ločenih ali povezanih vodooskrbnih sistemov, ki jih oskrbuje iz treh črpališč pitne vode in 15
sistemov zajetij hribovskih izvirov pitne vode in sicer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vodooskrbni sistem Radlje ob Dravi,
Vodooskrbni sistem Vuhred,
Vodooskrbni sistem Remšnik,
Vodooskrbni sistem Vas,
Vodooskrbni sistem Muta Pernice,
Vodooskrbni sistem Muta Podlipje,
Vodooskrbni sistem Gortina,
Vodooskrbni sistem Vuzenica Sv. Vid,
Vodooskrbni sistem Vuzenica,
Vodooskrbni sistem Dravče,
Vodooskrbni sistem Podvelka,
Vodooskrbni sistem Ožbalt,
Vodooskrbni sistem Lehen,
Vodooskrbni sistem Kapla,
Vodooskrbni sistem Ribnica na Pohorju,
Vodooskrbni sistem Josipdol.
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Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. oskrbuje s pitno vodo prebivalce na območju
občin Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju. Na javni vodovod je
priključenih 9.784 oseb, kar predstavlja 61,88 % vseh prebivalcev v petih naštetih občinah.
Skupna dolžina vodovodnega omrežja je po zadnjih podatkih 187.946 m, skupno število
odjemnih mest za oskrbo s pitno vodo pa 2.884.

Pregled po občinah:
Občina

Število
prebivalcev
( vir SURS )

Radlje ob Dravi
Muta
Podvelka
Vuzenica
Ribnica na Pohorju
skupaj

Število
prebivalcev, ki ji
JKP Radlje ob
Dravi oskrbuje s
pitno vodo

6.205
3.387
2.368
2.670
1.182
15.812

Priključenost
prebivalcev

4.284
2.506
932
1.500
562
9.784

Število
vodovodnih
sistemov

Dolžina
vodovodnega
omrežja (m)

Število
odjemnih mest
( fizične in
pravne osebe)

4
4
5
3
2
18

60.544
56.747
24.862
25.606
20.187
187.946

1.258
708
291
435
192
2.884

%

69,04
73,99
39,36
56,18
47,55
61,88

V letu 2018 je znašala količina distribuirane pitne vode fizičnim osebam in pravnim subjektom
v vseh petih oskrbovanih območjih 549.725 m3. Poraba po posameznih občinah pa je bila
naslednja:
Občina

Radlje ob Dravi
Muta
Podvelka
Vuzenica
Ribnica na Pohorju
skupaj

Poraba
januar-december
2018

Struktura

m3
258.930
142.647
44.867
72.834
30.447
549.725

%
47,10
25,95
8,16
13,25
5,54
100,00

Dejavnost vzdrževanja sistema oskrbe s pitno vodo obsega vse aktivnosti predvidene in
načrtovane v sistemu HACCP za zagotavljanje in nadzor nad kvaliteto pitne vode.
Nadzor nad zagotavljanjem kvalitete pitne vode se izvaja po predpisanem monitoringu z
obdobnimi – mesečnimi odvzemi in analizami vzorcev v notranjem nadzoru v izvajanju
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor in v državnem obdobnem
monitoringu.
Za nemoteno oskrbo s pitno vodo podjetje zagotavlja neprekinjeno dežurno službo za nadzor
in kontrolo obratovanja vodooskrbnih sistemov.
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2. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO

2.1.

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

Za preteklo obračunsko obdobje ( leto 2018 ) je bila predračunska količina dobavljene vode
na območju občine Radlje ob Dravi 265.000 m3, obračunska pa 258.930 m3.

2.2.

Predračunski in obračunski stroški opravljenih storitev javne službe za preteklo
obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ( leto 2018 ) so bili
na območju občine Radlje ob Dravi planirani v višini 163.025 EUR, obračunski pa so znašali
154.420 EUR.

2.3.

Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in potrjene cene storitve
za preteklo obračunsko obdobje

Obračunske ( realizirane) količine storitve na oskrbovalnem območju so bile v letu 2018 za
2,29 % nižje od načrtovanih predračunskih količin, obračunski stroški pa za 5,27 % nižji od
predračunskih stroškov storitve.
Zadnja potrjena cena storitve oskrbe s pitno vodo izhaja iz elaborata, pripravljenega v letu
2013, z datumom uveljavitve cene 11.02.2013.
Obračunska cena vodarine je za 0,69 % višja od zadnje potrjene cene ( iz leta 2013 ).

2.4.

Primerjava obračunskih in potrjenih cen storitve in javne infrastrukture s
cenami storitev in javne infrastrukture na primerljivih območjih

Na podlagi 28. člena Uredbe o cenah mora Ministrstvo za okolje in prostor objaviti
primerljiva območja in povprečne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja. Zadnje analize je Ministrstvo objavilo za leto 2014 (23.10.2015).
Na Zbornici komunalnega gospodarstva so na podlagi objav primerjalne analize
predstavili stališča in opozorili na metodološko in podatkovno neustreznost primerjalnih
analiz. Zaradi omenjenega neposredna primerjava podatkov med različnimi izvajalci ni
ustrezna.
Vsebine so vidne na sledeči povezavi:
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Pri oskrbi s pitno vodo je za razvrščanje občin v skupine upoštevalo kriterij povprečne
gostote prebivalcev v občini. Vsaka občina je bila uvrščena v ustrezen razred glede na
aritmetično povprečje spremenljivk ( število prebivalcev, gostota prebivalcev v
aglomeraciji in gostota prebivalcev).Pri primerjavah in razvrščanju niso bile upoštevane
geografske značilnosti občin (vodnatost, relief) in tudi ne tehnični parametri izvajanja
storitev ( dolžina in starost cevovodov, način poselitve, tehnološke specifike…), ki se med
posameznimi deli države in tudi od občine do občine močno razlikujejo. Občina Radlje je
bila uvrščena v razred s številom prebivalcev od 3501 do 15000 in v podrazred povprečne
gostote prebivalcev v občini nad 5 do 10 prebivalcev na ha. V to skupino je razvrščenih 62
slovenskih občin.

2.5.

Obračunska cena
izvajanja storitve
(€/m3)

Potrjena cena
izvajanja storitve za
uporabnike
(€/m3)

Povprečna cena na
primerljivem območju

0,6876

0,6843

Občina Radlje ob Dravi

0,5964

0,5923

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje

Predvidena oz. predračunska količina prodane pitne vode za leto 2019 za območje občine
Radlje ob Dravi je 250.000 m3.
2.6.

Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2019 so predstavljeni v
Tabeli 1 in za območje občine Radlje ob Dravi znašajo 160.790 EUR.

2.7.

Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členim Uredbe

Razdelitev skupnih oz. splošnih stroškov med dejavnosti obveznih javnih gospodarskih služb,
izbirnih javnih gospodarskih služb in dopolnilnih-tržnih dejavnosti , je izvedena v skladu s
sodili za razporejanje posrednih stroškov. Sodila so bila sprejeta s potrditvijo letnega poročila
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za poslovno leto 2018. Na dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Radlje ob Dravi
je za leto 2018 dodeljenih 7,41 % skupnih stroškov.

2.8.

Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec lahko opravlja posebne storitve v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čer
ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da zmanjša lastna cena storitve izvajanja
javne službe.
V preteklem obračunskem obdobju je bilo v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo
ustvarjenih za 19.261 EUR prihodkov od posebnih storitev. Predračunska vrednost prihodkov
od posebnih storitve za obdobje 2019 je planirana v višini 8.000 EUR.

2.9.

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca, vračunan v ceno storitve
Skladno s predpisano metodologijo ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih
osnovnih sredstev. V izračunu obračunske in predračunske lastne cene storitve javne službe
donos na sredstva izvajalca ni izračunan.

2.10. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
V letu 2018 je v vseh petih občinah, kjer smo izvajalci storitve oskrbe s pitno vodo, storitev
izvajalo 10 zaposlenih. V letu 2018 na področju oskrbe s pitno vodo ne planiramo novih
zaposlitev .

2.11. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo
Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje javne službe je bila v letu 2018 za območje
občine Radlje ob Dravi zaračunana v višini 59.472 EUR .V celoti se je vračunala v ceno javne
infrastrukture -omrežnine ter prenesla na uporabnike javne službe.
Zadnja potrjena cena omrežnine je 1,7164 € na enoto vodomera DN 20 /mesec.
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2.12. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
službe
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo je izkoriščena 100 %.

2.13. Izračun predračunske cene storitve javne službe za prihodnje obdobje in izračun
predračunske cene javne infrastrukture oz. omrežnine za prihodnje obračunsko
obdobje
Predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko obdobje
za območje občine Radlje ob Dravi znaša 0,6432 EUR/m3.
Predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo-omrežnina za leto 2019
za območje občine Radlje ob Dravi je enaka zadnji znani obračunski ceni in sicer znaša
1,6603 EUR/ enoto vodomera DN 20 /mesec.
2.14. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Vsi stroški in prihodki so ob nastanku pripoznani v skladu s Slovenskimi računovodskimi
standardi ( SRS ) , ustrezno evidentirani in razporejeni. Za namen razporejanja stroškov in
prihodov po dejavnostih in po občinah ima podjetje oblikovana stroškovna mesta za
posamezne dejavnosti, znotraj dejavnosti pa se opredeli tudi občina, v kateri je poslovni
dogodek nastal.
Tabela 1: Prikaz kalkulacije cene izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo na območju občine
Radlje ob Dravi

Postavka

zadnji
elaborat
2013

realizacija
2018

plan 2019

I.

Neposredni proizvajalni stroški skupaj

53.123

101.814

106.790

1.

Stroški materiala

33.782

44.027

43.200

4.154

9.113

8.200

27.781

34.914

35.000

1.847

0

0

19.341

10.090

11.300

13.923

5.307

6.000

594

250

300

4.640

3.460

3.500

184

1.073

1.500

47.517

22.266

23.300

1.1. Stroški materiala, pomožnega materiala
1.2. Stroški energentov
1.3. Drugi stroški materiala
2.

Stroški storitev

2.1. Stroški storitev pri opravljanju dejavnosti
2.2. Stroški transportnih storitev
2.3. Analiza vodnih vzorcev
2.4. Drugi stroški storitev (414,416,419)
3.

Stroški dela
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4.

Stroški amortizacije OS, ki niso javna
infrastruktura

5.

Stroški vzdrževanja javne infrastrukture

6.

Drugi stroški iz poslovanja

4.428

516

520

4.299

545

2.500

28.607

24.370

25.450

6.1. vodno povračilo

16.837

14.241

15.950

6.2. drugi poslovni odhodki

11.770

2.030

1.500

8.463

8.099

8.000

0

42.292

35.000

18.335

29.575

27.000

18.335

29.575

27.000

prodajni

0

0

0

Donos na vložena sredstva

0

0

0

Skupaj stroški ( I+II+III+IV )

156.309

173.681

168.790

0

19.261

8.000

156.309

154.420

160.790

263.902

258.930

250.000

0,5923

0,5964

0,6432

6.3. odškodnine in zavarovanja GJI
II.

Posredni proizvajalni stroški

III.

Splošni -skupni stroški skupaj
nabavni

0

splošni

IV.
V.

Prihodki, ki zmanjšujejo stroške
Skupaj stroški izvajanja storitve
( I+II+III+IV-V)
( variabilni del cene ) v €
Količina pitne vode ( gosp.in pravni
subjekti ) v m3
Izračun cene storitve v €/ m3
brez ddv
Zadnja potrjena cena storitve v €/m3
brez ddv

0,5923

Tabela 2 : Prikaz kalkulacije obračunske cene omrežnine infrastrukture na območju
občine Radlje ob Dravi
Stroški omrežnine
1.

59.472

Amortizacija javne
infrastrukture
Zavarovanje
Odškodnine
Število vodomerov

Faktor

omrežnina/leto/OM

DN < / = 20

1644

1,00

19,9235

vrednost
omrežnine/leto
32.754,1858

20 < DN < 40
40 < / = DN < 50
50 < / = DN < 65
65 < / = DN < 80
80 < / = DN < 100
100 < / = DN < 150
150 < / = DN
skupaj
(število vodomerov
x faktorji skupaj )

67
23
8
3
8
3
0
1756

3,00
10,00
15,00
30,00
50,00
100,00
200,00

59,7704
199,2347
298,8521
597,7041
996,1735
1.992,3471
3.984,6941

4.004,6176
4.582,3983
2.390,8165
1.793,1124
7.969,3883
5.977,0412
0,0000

2985

2.985

59.471,56

2.
3.
Premer vodomera

51.433
357
7.681
cena v
€/mesec/OM

1,6603
4,9809
16,6029
24,9043
49,8087
83,0145
166,0289
332,0578
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Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov,
določenih s premorom vodomera.
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih
vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem
omrežnine 1, to je premer vodomera DN 20 ( 5.odstavek 20.člena Uredbe ).
V skladu z Uredbo lahko občina prizna subvencijo za uporabnike, kot so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in
bremeni proračun občine. Občina Radlje ob Dravi v zadnji potrditvi cene omrežnine ni
potrdila subvencije.

3. ZAKLJUČEK
Elaborat je izdelan v skladu z Uredbo.
Zaradi novih kalkulativnih osnov, na podlagi katerih sta bili izračunani predračunska cena
storitve in cena omrežnine, predlagamo pričetek postopka zvišanja cene storitve oskrbe s
pitno vodo na vrednost 0,6432 EUR/m3 in znižanja cene omrežnine na vrednost
1,6603 EUR /enoto vodomera DN 20/mesec .
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