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Gradiva:   

• obrazložitev predloga (priloga I)  

• predlog Sklepa o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020 – 

2022«  (priloga II)  

• priloga: »Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020 – 2022« 
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PRILOGA I.  
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA »Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini 

Ankaran za obdobje 2020 - 2022«  

 
V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran za obdobje 2020-2022. 
 

Elaborat je oblikovan skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja. Uredba natančno predpisuje metodologijo o oblikovanju cen storitev 
javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Zato so pri oblikovanju cen javnih 

služb upoštevani standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in 
občinski predpisi za posamezno javno službo. 

 
V skladu z 19. in 20. členom Uredbe se pri javni službi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode ločeno oblikujejo in obračunavajo cene. 

 
Cena je sestavljena iz: 

1. omrežnine, 
2. cene opravljanja storitev javne službe in 

3. okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

 
1. Omrežnina vključuje: 

- stroške najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe. 

 
2. Cena izvajanja storitev vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitve javne 

službe za spodaj naštete GJS: 

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, 
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami ter 
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode. 

 

Uredba določa, da dokler izvajalec nima vzpostavljene evidence uporabnikov javne službe v skladu s predpisom, 
ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode s streh, cene za to storitev ni potrebno 

oblikovati. 
 

Cena posamezne storitve javnih služb med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti različna, kadar 

imajo uporabniki storitve posamezne gospodarske javne službe v posamezni občini istega izvajalca. 
 

3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se zaračuna za 
storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in za storitve, povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ter se prikažejo ločeno. 
Znesek okoljske dajatve na EO okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določi Vlada Republike Slovenije 

s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Javno podjetje predlaga določitev triletnega obračunskega obdobja, saj je letno obdobje prekratko, da bi lahko 

zajeli vse stroške, vezane za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe. V krajših obdobjih prihaja do 
prevelikih nihanj in kratkoročnih odklonov, ki neustrezno vplivajo na elemente, ki so podlaga za obračun cen. 

Tri letno obdobje pomeni tudi zmernost do uporabnika, saj na takšen način naj ne bi prihajalo do letnih nihanj 

cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb (GJS), temveč se le-te spreminjajo glede na povprečno 
obračunane cene v obdobju treh let. 

 
Standardi in raven storitev so se na komunalnem področju v zadnjih 10 letih bistveno spremenili. Elaborat 

prikazuje oblikovanje cen in njihovo prilagoditev Uredbi, s katero je država predpisala poenotenje izračuna za 
posamezne cene in hkrati določila, katere postavke se mora oz. jih je dovoljeno zaračunavati. 

 

Stroški zajeti v elaboratu 2020 - 2022 

 
Trenutno je v veljavi Elaborat o oblikovanju cene za gospodarsko javno službo Odvajanje in čiščenje komunalne 

in padavinske vode za obdobje 2018 — 2020. Zaradi povečanja stroškov odvoza in deponiranja blata ter 
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nekaterih drugih vhodnih stroškov, se mora cena storitve spremeniti. Zaradi nižje amortizacije infrastrukturnih 

objektov (nekaterim infrastrukturnim objektom se zaključi amortizacijsko obdobje), se bo omrežnina nekoliko 
znižala. 

 
V novem elaboratu za obdobje 2020 - 2022 so upoštevane višje cene nekaterih vhodnih stroškov ter predvidena 

povišanja v skladu z razmerami na trgu ter zaradi usklajevanja ravni storitev z zahtevano zakonodajo in 

veljavnimi standardi. Bistvena povišanja se nanašajo na: 
 

• Povišani stroški materiala zaradi nabave materiala za aditive pri procesu čiščenja odpadnih voda 

(polielektrolit, železov triklorid in aluminijev sulfat) - večje količine in tudi nekatere višje cene. 

• Povišanje cene zunanjega izvajalca za prevzem in deponiranje blata iz CČN (s 1. 6. 2020 povišanje 
za cca. 160% v primerjavi s predhodnim letom: povečanje se nanaša na celotno ozemlje Slovenije - 

tudi do 300%). 

• Povišanje cene zunanjega izvajalca za prevzem ostankov na grabljah in sitih in iz peskolovov 

(črpališča in čistilna naprava) (povišanje cene za cca. 140% v primerjavi s predhodnim letom, letno 
povišanje količin). 

• Povečanje stroškov storitev v zvezi z vzdrževanjem zaradi večjih servisov obstoječih delovnih vozil in 

naprav (staranje voznega parka, tehnična obraba opreme). 

• Povišanje stroškov deratizacije in dezinsekcije kanalizacijskega sistema zaradi vse večjih zahtev 
uporabnikov po količini izvedb (iz predpisanih dvakrat letno na štirikrat letno) na širšem območju. 

• Vključene nove nabave osnovnih sredstev, in sicer zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev oz. 

povečanje obsega del. 

• Povečanje stroškov dela zaradi zakonskih sprememb in kadrovske politike družbe. 
 

V skladu z Uredbo je v kalkulaciji vključen tudi 5% donos nabavne vrednosti lastnih sredstev. 

 
Med prihodke, ki znižujejo stroške storitev so vključeni prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih 

storitev, in sicer razni pregledi tesnosti s kamero, praznjenje greznic izven sistema izvajanja obvezne GJS, 
pregledi in čiščenja internih kanalizacij, opravljanje storitev za tretje osebe ipd. 

Sem upoštevamo tudi prihodke od čiščenja odpadne vode iz Občine lzola. 

 
Poračun za preteklo obdobje 2018 - 2019 

 
V elaboratu je vključen cenovni poračun za preteklo obdobje 2018 — 2019 v skupni višini 169.287 EUR, ki je 

vključen v novo predračunsko ceno in se bo poračunal skozi celotno triletno obdobje. Navedene cene s 
poračunom se po potrditvi uporabljajo do konca leta 2022. 

 

Predlog elaborata je že obravnaval Nadzorni svet Javnega podjetja Marjetica Koper d. o. o. – s. r. l. na seji, dne 
29.05.2020 in nanj podal pozitivno mnenje. 

 
Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Ankaran, da sprejme predlog Sklepa o potrditvi »Elaborata o 

oblikovanju cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni 

občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020 – 2022«. 
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PRILOGA II.  
 

 
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in prvega odstavka 5. 

člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, s spremembami) je Občinski svet Občine Ankaran na 12. redni seji dne 17. 
11. 2020 sprejel naslednji 

 
 

 

S K L E P 
 

o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2020 - 2022« 

 
 

 

 
1. Potrdi se Elaborat Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o. - s. r. l. o oblikovanju cene storitev javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran za obdobje 
2020 - 2022. 

 

 

 

2. Ta sklep velja takoj. 
 

 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 
 

Gregor Strmčnik 
ŽUPAN 

 

 


