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UVOD

Uredba o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, št. 109/12, 76/17 in 78/19; v
nadaljevanju Uredba) določa, da morajo imeti vse občine v Sloveniji poenoten način 
obračunavanja storitev in sicer za: 

oskrbo s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

V Uredbi je določen tudi obvezen izpis postavk, ki ga mora zajemati račun za 
storitve javnih služb:

oskrba s pitno vodo, ki vključuje omrežnino in vodarino,
odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin, ki vključuje omrežnino, ceno storitve ter okoljsko dajatev, 
odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje omrežnino in ceno 
storitve,
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno javne 
infrastrukture in ceno storitve,
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno javne 
infrastrukture in ceno storitev,
odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje ceno javne infrastrukture in 
ceno storitve.

Izhodišča za oblikovanje cen - oskrba s pitno vodo:

Cena storitev oskrbe s pitno vodo, je sestavljena iz vodarine in omrežnine.

Vodarina vključuje:
neposredne stroške materiala in storitev, 
neposredne stroške dela, 
druge neposredne stroške, 
splošne (posredne) proizvajalne stroške, 
splošne nabavno - prodajne stroške, 
splošne upravne stroške,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 
neposredne stroške prodaje,
stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube,
druge poslovne odhodke in
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, povzročeno škodo,
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stroške obnove in vzdrževanja 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 obnove infrastrukture javne službe.

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.

Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo 
biti različne.
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I. OPIS DEJAVNOSTI

Oskrba s pitno vodo se v občini Osilnica izvaja kot obvezna občinska gospodarska 
javna služba varstva okolja na podlagi občinskih predpisov. Občino z vodo 
preskrbujeta dva vodovodna sistema, njun upravljavec pa je občina sama. 
Vodovodna sistema Osilnica in Ribjek oskrbujeta z vodo manj kot 400 prebivalcev 
in spadata med manjše sisteme v Sloveniji. Letno prebivalce oskrbita s približno 13 
000 m3 vode. Vodovodni sistem Osilnica oskrbuje z vodo naselja Bezgovica, Spodnji 
in Zgornji Čačič, Padovo, Križmani, Podvrh, Sela in Osilnica. Vodovodni sistem 
Ribjek pa naselja Ribjek, Ložec, Grintovec, Bosljiva Loka in Mirtoviči. Tako 
vodovodni sistem Osilnica, kot tudi Ribjek, oskrbujeta dve zajetji in trije vodohrani. 
Naselja Belica, Bezgarji in Žurge so z vodo oskrbljeni preko vodohranov, ki niso 
neposredno povezani na nobenega od predhodno omenjenih vodovodov.

V okviru storitev javne službe upravljavec javnega vodovoda zagotavlja:
oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s predpisi, 
standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, 
obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe ter o njihovih 
obveznostih,
redno vzdrževanje javnega vodovoda in njemu pripadajočih hidrantnih
omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari
ter redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
vodenje evidenc in poročanje v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo,
izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z uredbo o oskrbi s pitno
vodo,
izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, 
ki urejajo pitno vodo,
monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo 
ter monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji 
vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno 
vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema 
izjavnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije, 
označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s 
predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
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izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter izdelavo programov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, 
redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v 
katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda, 
občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda, 
priključevanje novih uporabnikov javne službe.

II. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO
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1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe 
za preteklo obračunsko obdobje.

Predračunska količina dobavljene vode je glede na pretekla leta bila 20.000 m3. 
Obračunska količina dobavljene vode za preteklo obračunsko obdobje (za leto 2020) 
je znašala 13.442 m3.

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

Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obdobje 20.000 EUR (leto 
2020).

Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko leto, leto 2020, 
znašajo 15.328 EUR.

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

Obračunske (realizirane) količine storitve so bile v letu 2020 za 34 % višje od 
načrtovanih predračunskih količin, obračunski stroški pa so bili za 23 % nižji od 
predračunskih stroškov storitve.
Obračunska cena oskrbe z vodo je ne glede na stroške izvajanja storitev enaka, saj 
cene oskrbe z vodo nismo spreminjali.

4. Primerjava obračunskih in potrjenih cen posamezne javne službe, za 
katero se oblikuje cena, s cenami storitev javne službe na primerljivih 
območjih.

Na osnovi analize Ministrstva, pristojnega za okolje, objavljene proti koncu leta 
2015, in ki je bila narejena na osnovi podatkov iz leta 2014, je Občina Osilnica 
uvrščena v razred s številom prebivalcev do 3500 in v podrazred povprečne gostote
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prebivalcev v občini do 5 na ha. V spodnji tabeli je vidna primerjava cene v Občini 
Osilnica glede na povprečne cene, ki veljajo v drugih primerljivih občinah.
Ker novejše analize ministrstva ni, so podatki le informativne narave.

Obračunska 
cena za javno 
infrastrukturo

Potrjena cena 
za uporabnika 

za javno 
infrastrukturo

Obračunska 
cena izvajanja 

storitve

Potrjena cena 
za uporabnika 

za izvajanje 
storitve

Povprečna 
cena na 

primerljivem 
območju 

(2014)

5,4767 5,8273 0,7334 0,7147

Občina
Osilnica

5,3008 5,3008 0,34 0,34

5. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge s pomočjo 
kazalnikov.

Primerjava predpisanih kazalnikov poslovanja:

Kazalnik Povprečje panoge E36 Izvajalec Občina 
Osilnica

Pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti

1,64 /

Gospodarnost poslovanja 1,019 /
Povprečna mesečna plača 1725,55 714,13

Glede na to, da Občina Osilnica sama izvaja GJS, običajni elementi primerljivosti 
niso uporabni.

6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto 2021 je:

20 000 m3.

7. Predračunski stroški opravljenih storitev javne službe za leto 2021:

Prilogi 1.

8. Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje javne službe na dan 
31.12.2020:
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V letu 2020 je občina za potrebe nemotene oskrbe prebivalcev s pitno vodo porabila 
812.574 EUR (nabavna vrednost) lastnih osnovnih sredstev oziroma 197.091 EUR 
(sedanja vrednost).

9. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.
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Občina Osilnica upravlja z vodovodom le za potrebe preskrbe občanov, torej samo 
kot javno službo. Drugih tržnih dejavnosti ne opravlja.

10. Prihodki, ki jih je izvajalec ustvaril z opravljanjem posebnih storitev za 
preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.

11.

Posebnih storitev občina ne ponuja, saj so to tiste storitve, ki jih izvajalec izvaja s 
pomočjo javne infrastrukture, pa ne spadajo med storitve javne službe, oziroma 
prodaja morebitnih stranskih proizvodov javne službe, zato iz tega vidika ni 
prihodkov.
Redni prihodki iz postavke oskrba s pitno vodo v letu 2020 so znašali 9.903 EUR, v 
letu 2021 pa so predvideni prihodki 9.000 EUR.

12. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2021

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.
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2021 ni predviden.

13. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za 
preteklo leto in za leto 2021.

Za nemoteno dobavo vode skrbijo osebe, ki so sicer zaposlene na občini Osilnica. 
Trenutno so redno zaposlene tri osebe, ki skrbijo za nemoteno izvajanje javne 
službe.

14. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem 
deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture.

Vsa infrastruktura, potrebna za nemoteno dobavo vode do uporabnikov je v lasti 
občine Osilnica. Občina uporabnikom vodovoda ne zaračunava stroškov, vezanih na 
infrastrukturo.
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15. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju 
javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je 
namenjena za izvajanje posebnih storitev.

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo je izkoriščena
100%.
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16. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obdobje in 
izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za 
prihodnje obračunsko obdobje.

Priloga 1, 2.

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

1. a) Neposredne prihodke od prodaje storitev in druge prihodke 
razporejamo na ustrezna stroškovna mesta neposredno.

b) Neposredne proizvajalne stroške, ki se nanašajo na posamezno 
dejavnost, evidentiramo na stroškovno mesto direktno iz 
knjigovodskih listin in obračunov.

2. a) Posredne prihodke, ki jih ni mogoče razporediti neposredno na 
določeno dejavnost, razporejamo po kriteriju, ki smo ga v nadaljevanju 
predstavili za posredne proizvajalne stroške po delovnih enotah.

b) Posredne proizvajalne stroške, ki nastajajo pri izvajanju 
dejavnosti, razporejamo:

razporeditev posrednih proizvajalnih stroškov na dejavnosti, ki 
se opravljajo v okviru javne službe
razdelitev posrednih proizvajalnih stroškov v okviru javne 
službe na občini glede na količino prodane vode (m3)

3. Splošne prihodke se razdeli samo na dejavnosti v okviru javne službe 
glede na delež proizvajalnih stroškov v celotnih proizvajalnih stroških 
dejavnosti v okviru javne službe.

Priloga 1: IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO 
VODO ZA LETO 2021

STROŠKI* PREDRAČUNSKA CENA 2021 
(EUR)**

NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI
mikrobiološka in kemična analiza, kloriranje 
in drugo

2600

stroški električne energije 3600

STROŠEK VODNIH POVRAČIL 800
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Tekoče vzdrževanje vodov. Objektov in naprav 20.000
STROŠKI SKUPAJ 27.000

KOLIČINA DOBAVLJENE VODE V m3 20.000

CENA NA m3 0,34

* V stroških so zajeti le tisti stroški, ki so dejansko nastali. Stroški, ki med 
izvajanjem dejavnosti niso nastali oziroma njihova vrednost znaša 0 EUR, v tabeli 
niso navedeni, kljub temu, da so navedeni v opisu sestave cene.

** Občini Osilnica uporabnikom vodovoda DDV-ja ni potrebno zaračunati, zato so 
vse cene brez DDV-ja.

Priloga 2: IZRAČUN OMREŽNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO OSKRBE S 
PITNO VODO ZA LETO 2021

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in se 
obračunava mesečno glede na zmogljivost priključkov, določenih z 
velikostjo vodomera.

Omrežnina - oskrba s pitno vodo - skupni stroški infrastrukture

Cena za faktor 1 : 5,3008 EUR

velikost vodomera tip vodomera faktor omrežnine cena v EUR*
DN 13 1/2" 1 5,3008
DN 20 3/4" 1 5,3008
DN 25 1" 3 15,9024
DN 32 5/4" 3 15,9024
DN 40 6/4" 10 53,008
DN 50 50" 15 79,512
DN 80 80" 50 265,04

DN 100 100" 100 530,08
DN 150 150" 200 1060,16

* Občini Osilnica uporabnikom vodovoda DDV-ja ni potrebno zaračunati, zato so 
vse cene brez DDV-ja.
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