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1 UVOD 
1.1 VSEBINA ELABORATA 

V elaboratu so oblikovane cene v okviru izvajanja storitev javne sluZbe odvajanja in éi$tenja 
komunalne in padavinske odpadne vode na obmoëju Mestne obëine Koper in Obine Ankaran. 
Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
obéinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Ur. list RS, $t. 87/12 in 109/12, v 
nadaljevanju Uredba), ki je priéela veljati 1.1.2013. 

V skladu z 19. Elenom Uredbe se pri javni sluzbi odvajanje in i$tenje komunalne in 
padavinske odpadne vode loëeno oblikujejo in obrafunavajo cene za storitve javne sluzbe: 

1. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, 
. odvajanje padavinske odpadne vode s streh, 

3. storitve, povezane z nepretoënimi greznicami, obstojeëimi greznicami in malimi 

komunalnimi €istilnimi napravami, 
4. tEistenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, 
5. Eistenje padavinske odpadne vode s streh. 

Dokler izvajalec nima vzpostavljene evidence uporabnikov javne sluZbe v skladu s predpisom, 
ki ureja odvajanje in éi$éenje komunalne in padavinske odpadne vode, za storitve iz druge in 
pete alineje, cen za te storitve ne sme oblikovati in zaratunavati. 

Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l. nima vzpostavljenih evidenc oz. katastra streh, zato v skladu z 

Zgoraj omenjenim doloëilom ne bo oblikovala cene za odvajanje padavinske odpadne vode s 
streh in cene za Ei$éenje padavinske odpadne vode s streh. 

Okoljske dajatve za onesna#evanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se 
zZaratunajo za storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in za storitve, 
povezane z nepretoënimi greznicami, obstojeëimi greznicami in malimi komunalnimi €istilnimi 
napravami, ter se prikaZejo loëeno. 

V nadaljnjih poglavjih so podrobneje predstavljeni elementi elaborata za oblikovanje cene 
naslednjih cen: 

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, 
- storitve, povezane z nepretoënimi greznicami, obstojeëimi greznicami in malimi 

komunalnimi éistilnimi napravami ter 
- Eiséenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode. 

Pri oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev, 
povezanih z nepretoënimi greznicami, obstojeëimi greznicami in malimi komunalnimi Eistilnimi 
napravami, smo upo$tevali koliëine in stro$ke storitve za Mestno obëino Koper in Obtino 
Ankaran. 

Pri oblikovanju cene storitve éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode smo upoStevali 
skupne stroëke storitve za Mestno obéino Koper, Obéino Ankaran in Obëino lzola, saj Marjetica 
Koper d.o.o.-s.r.l. v skladu s Sporazumom o skupnem odvajanju in i$éenju odpadnih vod iz 
Obêéine lzola po komunalni infrastrukturi na obmoëju Obëine lzola in Mestne obëine Koper, 
upravlja s skupno éistilno napravo na Serminu. 
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1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA 

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev javne sluZbe odvajanja in 

€i$tenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s sprejeto Uredbo. 

V 5. élenu Uredbe je doloëeno, da ceno storitve posamezne javne sluZbe za obmoëje obëine 
predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne sluZbe in jo predloëi 
pristojnemu obéinskemu organu v potrditev. 

Obëina doloëi potrjeno ceno posamezne javne sluZbe in morebitno subvencijo, izvajalec pa 
oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno obiéajen naéin objavi cenik s potrjeno 
ceno, zniZano za morebitno subvencijo. 

lzdelava elaborata, ki ga mora vsak izvajalec javne sluZbe vsako leto posredovati pristojnemu 
ministrstvu, bo omogoëila primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le- to bo lahko 
Zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stro$kov in oblikovanja cen storitev javnih 
gospodarskih sluzZb pri vseh izvajalcih v drZavi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev 
Uredbe. 

1.3 DOLOCITEV TRILETNEGA OBRACUNSKEGA OBDOBJA 

Druzba Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. je kot obraéunsko obdobje doloëila triletno obdobje, saj je 
letno obdobje prekratko, da bi lahko zajeli vse stro$ke, vezane za nemoteno izvajanje 

gospodarske javne sluzZbe. V kraj$ih obdobjih prihaja do prevelikihn nihanj in kratkoroënin 
odklonov, ki neustrezno vplivajo na elemente, ki so podlaga za obraéun cen. Ti zato ne 
odraZajo dolgoroënega stanja, saj bi lahko bili odraz sezonskih ali drugih kratkoroënih vplivov 
in situacij. Ne glede na triletno obraéunsko obdobje bo druZba skladno s tretjim odstavkom 6. 
Clena Uredbe, vsako leto izdelala elaborat, s katerim bo preverjala odstopanje potrjene cene 
zZ obratunsko ceno preteklega leta. 

V Marjetici Koper se od leta 2014 v okviru gospodarske javne sluZbe izvajajo "storitve, 
povezane z greznicami in malimi komunalnimi éistilnimi napravami (MKCN)". lzdelan je 
poseben program, po katerem se vsaka greznica ali MKCN izprazni najmanj 1 krat na tri (3) 
leta, kar pomeni praznjenje pribliZno 1600 greznic letno. 

Tri letno obdobje pomeni tudi zmernost do uporabnika, saj na tak$en naéin naj ne bi prinajalo 
do letnih nihanj cen izvajanja storitev gospodarskih javnih sluZb (GJS), temveë se le-te 
spreminjajo glede na povpreëno obraéunane cene v obdobju treh let. 

  
 



Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

  

2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE ODVAJANJA IN 
CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

2.1 STORITEV JAVNE SLUZBE ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE 

DruZba Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. zagotavlja in izvaja obratovanje in vzdrzevanje sistemov 
javne fekalne in me$ane kanalizacije. DolZina teh sistemov zna$a skupaj pribliZno 278 km. Od 
tega je 45 km me$anega sistema in 233 km loëenega sistema javne kanalizacije. Preko teh 

sistemov se komunalna odpadna voda odvaja na 11-ih éistilnih napravah, kjer se pred izpusti 

v odvodnike ustrezno mehansko in biolo$ko oëisti. 

Za pogon glavnega in lokalnih kanalizacijskih sistemov obratuje 24 Erpali$é za komunalne 
odpadne vode ter dva kemiëna filtra. 

DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNE SLUZBE 

— . pregledi in éi$éenje kanalizacijskega omreZja, razbremenilnikov in zadrzevalnih 

bazenov, 
—  strojno izpiranje kolektorjev in odvoz usedlin na centralno éistilno napravo, 
— . pregledi s TV-kontrolnim sistemom, izvajanje pregledov tesnosti kanalizacije, 
—  deratizacije in dezinsekcije kanalizacijskih omreZij, 
—  sanacijje kolektorjev zaradi lomov, premikov zemlji$é, sanacija revizijskih ja$kov, 

pokrovov, izvedba kraj$ih sekcij do 60 m itd,, 
—  VzdrzZevanje in urejanje objektov in okolice javne kanalizacije 
— . izvajanje sanacij kanalizacije zaradi vdorov morske vode. 

Prisotnost kloridov v odpadni vodi namreë pomembno vpliva na delovanje istilne naprave. Na 
tem podroëju nas aka $e mnogo dela, saj je to konstanten problem, ker precej$en del 
kanalizacijskega sistema poteka v obmorskem depresiskem podroëju z izrazito slabo 
nosilnostjo tal, ki ima vpliv na kvaliteto tesnjenja kanalizacij (strizne sile, razpoke). 

2.2 STORITVE POVEZANE Z NEPRETOCNIMI GREZNICAMI, OBSTOJECIMI 

GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI CISTILNIMI NAPRAVAMI 

V skladu z Uredbo o odvajanju in éi$éenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS $t. 98/2015) 
mora izvajalec javne sluZbe Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l. Zagotavljati za stavbe v naselju ali 

njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, naslednje: 

—  prevzem blata iz pretoënih greznic in malih komunalnih éistilnih naprav do 50 PE 
(najmanj enkrat na tri leta), 

—  praznjenje nepretoënih greznic, 
—. pregled MKCN z zmogljivostjo, manj$o od 50 PE, enkrat na tri leta 

Odlok o odvajanju in i$éenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni obéini Koper 
doloëa (ob posebnih pogojih) moZnost veëje intenzitete opravljanja storitev, in sicer: 

—  prevzem blata iz pretoënih greznic (najmanj enkrat na tri leta, dodatno enkrat v tem 
obdobju), 

—  prevzem blata iz malih komunalnih éistinih naprav do 50 PE (najmanj enkrat na dve 
leti, dodatno enkrat v tem obdobju). 
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Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l. je kot izvajalec javne slu#be odvajanja in éi$éenja komunalne in 
padavinske odpadne vode dolZna zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih &istilnih 
naprav ter obstojeëih greznic ter o tem voditi ustrezne evidence. Na obmoëjih Mestne obëine 
Koper, obëéine Ankaran in obëine lzola smo poobla$éeni za praznjenje prevzem ter obdelavo 
grezniëne go$te in blata. 
Na obmoëju Mestne obëéine Koper bele#imo 3.830 obstojeëih greznic ter 94 malih komunalnih 
éistilnih naprav (podatek september 2019). 
Na obmoëju obéine Ankaran beleZimo 158 obstojeëih greznic ter 2 mali komunalni éistilni 
napravi (podatek september 2019). 
Storitve smo priëeli izvajati v letu 2014, po vnaprej doloëenih terminih enkrat na tri leta po 
predhodnem obvestilu uporabniku (zakonodajalec nalaga pisno obveë$ëanje po posti). Na 
obvestilu je doloëen datum izvedbe storitev. Od leta 2016 izvajamo storitve tudi za tiste 
uporabnike, katerim se pitna voda ne zagotavlja preko izvajalca GJS za dobavo pitne vode 
(RiZanski vodovod Koper). Trenutno bele#imo 108 takin uporabnikov v MOK (podatek 
september 2019). 

V letu 2018 smo z izvajanjem storitev, povezanih z greznicami in MKCN na CCN Koper 

prepeljali in oëistili cca. 7.730 m3 grezniënin muljev in odveënega blata iz MKCN. Obseg dela 
se nam je od uvedbe teh storitev poveëal za 400%. 

Lastniki obstojeëih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, 
Ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki so bili v uporabi pred tem dnem, 
na obmoëju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo pa ni 
predpisana, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez 
predhodnega ti$éenja oziroma obstojeëa ureditev odvajanja in éi$éenja komunalne odpadne 
vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v Fasu gradnje objekta, morajo za komunalno odpadno 
vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in éi$éenje v skladu z veljavno zakonodajo 
najpozneje do 31.decembra 2021. 

Lastniki objektov na obmoëju izven meja aglomeracije morajo za komunalno odpadno vodo, ki 
nastaja v objektu, zagotoviti odvajanje v javno kanalizacijjo sosednje aglomeracije, &e je 
dolzina kanalizacijskega prikljuëka manj$a od 100 m in pri tem ne nastanejo nesorazmerno 
visoki stroski glede na koristi za okolje (v roku 6. mesecev od izgradnje javne kanalizacije v 
sosednji aglomeraciji). 

Lastniki obstojeëih objektov, kjer ni predvidena izgradnja javne kanalizacije, in kateri imajo 
urejeno odvajanje in éi$éenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisi, kateri so veljali v 

Easu izgradnje objekta, morajo zagotoviti odvajanje in Ei$éenje v skladu z veljavno zZakonodajo 
najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta (tj. ob izdaji gradbenega dovoljenja za 
rekonstrukcijo). 

2.3 STORITEV JAVNE SLUZBE CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE 

Marjetica Koper d.o.o. upravlja s Centralno ëistilno napravo Koper (CEN) ter z 10 lokalnimi 
€istilnimi napravami. 

Na CEN KOPER kapacitete 84.500 PE je letno odvedeno in oëi$ëeno pribliZno 3.200.000 m3 
komunalne odpadne vode, ki jo uporabniki porabijo iz javnega vodovodnega sistema in sicer 
izZ Mestne obëéine Koper in obéine Ankaran 2.350.000 m3 ter iz obëéine lzola 820.000 m3. 
Poleg tega na CCN preko sistema kanalizacije dotekajo tudi tuje vode (meteorne, podtalne, 

vdori morske vode) v koliëini cca 2.000.000 m3 letno. Letno se na CCN skupaj preërpa in oëisti 
do 6.000.000 ma vode. 
Na €i$tenje in dehidracijo se letno pripelje okoli 2.300 m3 blata iz preostalih éistilnih naprav iz 
Mestne obëéine Koper (10 naprav) in obëine Izola (2 napravi). 
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ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

Na CCN se iz komunalne odpadne vode odstranjujejo naslednje koliëine odpadkov: 
— odpadki iz grabelj pribliZno 160 ton/letno 
— odpadki iz peskolova pribliZno 130 ton/letno 
— odveëno blato iz dehidracije pribliZno 5.500 ton /letno 

Na koliëine odpadkov iz grabelj in peskolovov ter odveënega blata iz dehidracije vplivajo letni 
dotoki odpadnin vod, koliëine padavin, intenzivnost in pogostost Eiséenja kanalizacijskin 

sistemov, prepeljane in oëi$tene go$ëe iz individualnin greznic in MKCN ter iz lokalnin KCN, 

in drugi nepredvidljvi dejavniki (kemiëne in biolo$ke sestave odpadnih vod ipd). 

LOKALNE ËISTILNE NAPRAVE S PRIPADAJOËIMI KANALIZACIJSKIMI OMREZJI 

—  Gistina naprava Zganikapacitete 650 PE s kan. omreëZjem v dolZini 12,3 km. 
—  Cistilna naprava Kubed kapacitete 420 PE s kan. omreë#jem v dolZini 6,9 km. 

—  Cistina naprava MovraZ kapacitete 200 PE s kan. omre#jem v dolZini 1,7 km. 

— . Cistilna naprava Osp-Gabrovica kapacitete 460 PE s kan. omreZjem v dolzini 83km. 

—  Cistilna naprava Skofije kapacitete 265 PE s kan. omreë#jem v dol#ini 3 km. 

—  Cistilna naprava Lukini kapacitete 60 PE s kan. omre#jem v dol#ini 1,6 km. 

—  Gistina naprava Podgorje 200 PE s kan. omreë#jem v dol#ini 4,4 km. 

— Cistilna naprava Kastelec 100 PE s kan. omrezjem v dolzini 0,9 km. 

—  Cistilna naprava Rakitovec 120 PE s kan. omreë#jem v dol#ini 2,260 km. 

—  Cistina naprava Zazid 120 PE s kan. omreë#jem v dolZini 1,55 km. 

lz navedenega je razvidno, da s éiéenjem odpadne vode na CEN v veliki meri prispevamo k 
okolju prijaznej$im pogojem bivanja, manj$emu onesnaZevanju in obremenjevanju narave, 
predvsem pa k éistej$emu morju, kar se odraZa predvsem v tem, da v obdobju zadnjin $estin 
let ni bilo negativnih vzorcev kopalnih voda v koprskem zalivu. 

2.4 STORITVE V OKVIRU DEJAVNOSTI JAVNE SLUZBE ODVAJANJA IN CISCENJA 

PADAVINSKE ODPADNE VODE 

Storitve JS odvajanja in éi$éenja padavinske odpadne vode zagotavljamo preko letnega 
plana izvajanja GJS za obëino Koper in obëino Ankaran. Te storitve so opredeljene kot 
posebne storitve v okviru GJS odvajanja komunalne odpadne vode. Storitve obsegajo: 

—  upravljanje in vzdrZevanje 6 meteornih érpali$é ter depresijskega &rpali$ta Semedela 

—  urejanje in vzdrZevanje meteornih sistemov, me$anih sistemov, hudournikov ipd. 

kateri so v lasti lokalne skupnosti (MOK in obëina Ankaran) 

—  sodelovanje pri naértovanju in izvedbi obnov me$anih kanalizacijskih omrezij v lotene 

sisteme 

—  identifikacije nedovoljenih priklopov tujih voda v javno kanalizacijo in sodelovanje pri 

naërtovanju loëenega odvajanja. 
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ZA OBDOBJE 2020-2022 

2.5 AGLOMERACIJE - OBMOCJA POSELITVE 

Aglomeracije so naselja ali deli naselij, ki po doloëilih Operativnega programa odvajanja in 
Ei$éenja komunalnih odpadnih vod morajo biti opremljena z javno kanalizacijo. Od velikosti 
aglomeracije je odvisno do kdaj je potrebno, znotraj nje, do doloëenega obdobja zagotoviti 
odvajanje in €i$éenje komunalnih odpadnih vod po standardih, katere doloëa Evropska 
direktiva “Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water 
treatment” ter na$a zakonodaja. 

Slika 1: Naéin oblikovanja obmoëijj poselitve — aglomeracij, definirano v Operativnem 
programu odvajanja in éi$éenja komunalne odpadne vode 

T s samostojne celice 
celice imajo razliëne 
gostote -v nadaljnje at 

analize so vzete le "ig 
celice, ki imajo veëje 

parametre 

poseljenosti, kot je 

podano v predpisih 

  

  

    

  
    

  

  
  

    

                

      

  

  

es izvzeto (redukcija) 

agregacija -aglomeracijaz 

rs opisnimipodatki(skupno #tevilo 

prebivalcev, maks. koncentracija 
na hektar, poseljenost, povr$ina, 
idr.) 

  

  
    

    

    
    

    

            

  

      
  

  

Aglomeracijo sestavlja veë zdruZenih celic velikosti 100x100 m. Analiza gostote prebivalcev v 
celotni aglomeracij in maksimalna gostota v celotni aglomeracij glede na celice 100x100 m 
se uporablja za namene strate$kega naërtovanja investicijj v infrastrukturo odvajanja in 
éi$éenja odpadne vode. 

Tabela 1: Seznam aglomeracij v Mestni obëéini Koper in obéini Ankaran 

  

ER St. stalno prijavljenin preb. 
ID aglomeracije Ime AGLO AGLO* VAGLO, ki so prikljuëeni na 

javno kanalizacijo 
20032 KUBED 167 167 
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| GENTUESKA DOLINA 

20050 ME Es TE 

EES if 

ER EES ENS. SEEKD.| 

Es TRSEK- SP. VAS | ea AM. 

20419 | TREBE E — EE — 7 

20453  GRADIN EE 

20071 ROBANCI TEE 

30011 | LABOR. ET EE   
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30006 PUCE 52 0 
380030 PRADE 59 0 
30035 KOPER 78 0 
30012 KOCJANGCIEI 65 0 
30027 PREDLOKA 75 0 
30032 POLETICI 75 0 
20423 KRKAVCE - HRIB 40 0 
20358 GRINTOVEC 65 0 
20231 OJO 173 0             

*vir - CRP, december 2018 

Slika 2: Prikaz aglomeracij v Mestni obéini Koper in obéini Ankaran 
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OPIS KANALIZACIJSKIH SISTEMOV 

Kanalizacijski sistem je poglavitni del komunalne infrastrukture, s katero skrbimo za 

Zmanj$anje vplivov éloveka na okolje, vplivamo na varnost in kakovost bivalnega prostora ter 

Zmanj$ujemo tveganje, ki bi lahko ogrozilo zdravje prebivalcev. 

V Mestni obëini Koper in obëini Ankaran se izvaja javna slu#ba odvajanja in Ëistenja 
komunalnih in padavinskih voda na obmoëju naslednjih kanalizacijskin sistemov, kateri se 

Zakljutujejo s éistilno napravo: 

—  Zgani, 

—  Osp, 
—  Rakitovec, 

—. Podgorje, 

—  Movraz, 

—  Zazid, 

—  Skofije, 
—  Kastelec, 

—  Kubed, 

—  Lukini in 

—  Mesta Koper. 

Slika 3: Shematski prikaz javnin kanalizacijskih sistemov, v Mestni obëini Koper in obéini 
Ankaran. 
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Tabela 2: Stevilo kanalizacijskih sistemov, prikljuëKov in tehniëni podatki 

  

      
  

Kanalizacijski Stevilo Gistlna naprava in Dol#ina omrezja 
sistem kanalizacijskih ties (m) 

prikljuëkov 9) 
Hrastovlje, Dal, 

Podpeë in Bezovica 134 Zgani (650 PE) 12.300 

Osp in Gabrovica 120 Osp (460 PE) 8.300 

Rakitovec 35 Rakitovec (120 PE) 2.260 

Podgorje 70 Podgorje (200 PE) 4.400 

MovrazZ 63 Movraz (200 PE) 1.700 

Zazid 36 Zazid (120 PE) 1.550 

Spodnje Skofije 91 Skofije (265 PE) 3.000 

Kastelec 32 Kastelec (100 PE) 900 

Kubed in Graéi$ée 138 Kubed (420 PE) 6.900 

Lukini 22 Lukini (60 PE) 1.600 

Del naseli Mestne 

obéine Koper, 

Ankaran, Koper, 

Babiëi, Pobegi, Prade, 

Sv. Anton, Bo$amarin, 

Bonini, Kampel, 

ManZan, Salara, 

Vanganel, Bertoki, 

Hrvatini, Ga#on, 

Cezarji, Marezige, 
Smarje, Skofije, CEN Koper (84.500 
Dekani 15.547 PE) 235.000       
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3. METODOLOGIJA O OBLIKOVANJU CEN 

3.1 OBVEZNE SESTAVINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE STORITEV 
OBVEZNIH OBCINSKIH JAVNIH SLUZB VARSTVA OKOLJA 

Uredba v 9. dlenu doloëa vsebino elaborata in sicer: 

predraéunsko in obraëunsko koliéino opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo 
obraéunsko obdobje, 

predratunske in obraéunske stro$ke izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za 

preteklo obraéunsko obdobje, 

pojasnila odmikov obraëunske cene od predratunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne sluZbe za preteklo obraéunsko obdobje, 
primerjavo obraéunskih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, zZ 
obraéunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmoëjih, 
primerjavo potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne sluzbe na primerljivin obmoëjih, 
primerjavo obraéunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se oblikuje 

cena, s primerljivimi obmoëji, 

primerjavo izvajalca javne slu#be s povpreëjem panoge tiste javne sluZbe, za katero se 
oblikuje cena, s primerljivimi obmoëiji, s pomoëjo kazalnikov, ki so: pospe$ena pokritost 
kratkoroënih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povpreëna meseëna plaéa na 
Zaposlenca, 

predraéunsko koliëino opravljenih storitev javne sluzbe za prihodnje obraunsko 

obdobje, 

predraéunske stro$ke izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje 
obraéunsko obdobje, 
obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 

sluZbe za preteklo in prihodnje obraéunsko obdobje, 

prikaz razdelitve splo$nih stro$kov v skladu z 10. dlenom Uredbe za preteklo in 
prihodnje obratunsko obdobje, 
prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obraunsko obdobje, 
donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obraéunsko obdobje, 

$tevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluZbe za preteklo in 

prihodnje obraéunsko obdobje, 

podatek o vi$ini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki se 

prenese na uporabnike javne infrastrukture, 
stopnjo izkori$€enosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluzbe, in 
stopnjo izkori$éenosti javne infrastrukture, Ki je namenjena za izvajanje posebnih 
storitev, 
izraéun predraéunske cene storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje obraéunsko 
obdobje in izraéun predraéunske cene javne infrastrukture ali omreznine za prihodnje 
obraëunsko obdobje, 

prikaz sodil za razporejanje vseh stro$kov in prihodkov po dejavnostih in 
druga razkritja na podlagi Slovenskega raéunovodskega standarda 32. 
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3.2 ELEMENTI ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE ZA IZVAJANJE STORITEV 
JAVNE SLUZBE ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVISNKE ODPADNE 
VODE 

Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. élenu Uredbe, imajo naslednji pomen: 

predraéunska lastna cena storitev javne sluZbe je cena, ki se izrafuna v skladu s 

Slovenskimiraéunovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in Uredbo, na podlagi naërtovane 
Koliëine opravljenin storitev in naërtovanih stro$kov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem 
obraéunskem obdobju, in ne vkljuéuje cene omreZnine, 
obratunska lastna cena storitev javne sluZbe je cena, ki se izraéuna enako kot 
predratunska cena, pri emer se za preraëun stro$kov na enoto storitev uporabijo dejanske 
Koliëine opravljenih storitev in realizirani stro$ki izvajalca v preteklem obraéunskem obdobju, 
potrjena cena storitve javne sluZbe je sestavljena iZ omreZnine ter iz cene, ki se nana$a na 
opravljanje storitev javne sluZbe in jo potrdi pristojni organ obéine, 
Zaratunana cena storitve javne slu#be je potrjena cena, zmanj$ana za morebitno 
subvencijo, ki jo plaéa uporabnik, 
subvencija je razlika med potrjeno in zaraéunano ceno in bremeni proraéun obéine; 
omreZznine je del cene, ki vkljuëuje stro$ke javne infrastrukture javne sluZbe odvajanja in 
Ei$éenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
posebne storitve jizvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso 
obvezne storitve javne sluZ#be. Prihodki posebnih storitev zmanj$ajo lastno ceno posamezne 
javne sluZbe. 

V 8. Elenu Uredbe so postavljena izZhodi$éa za oblikovanje cen, in sicer: 

pri oblikovanju cen javnih sluzb se upoS$tevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne 
javne sluzbe, kakor jih opredeljujejo drZavni in obëinski predpisi za posamezno javno sluZbo, 
Zaradi oblikovanja cen javnih sluZb se doloëi: 
vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih sluZb, 
najveëji donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne 

sluzbe, 

pri oblikovanju cen javnih sluzZb se upoStevajo naërtovane koliéine opravljenih storitev, 
naértovani stro$ki in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje, 
izhodi$éa za oblikovanje cen so podlaga za pripravo elaborata, 
globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plaéa izvajalec, niso upraviëeni 
kalkulativni element cene storitve javne sluZbe. 

Elaborat je sestavljen iz predpisanih elementov, ki so opredeljeni v 9. élenu Uredbe. 
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4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANA] STORITEV JAVNE 
SLUZBE ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE 

4.1 PREDRACUNSKA IN OBRACUNSKA KOLICINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA 
PRETEKLO OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Predraéunska koliëina opravljenih storitev je podatek o naértovani koliëini opravljenih storitev 
v preteklem obraëunskem obdobju (za leti 2018 in 2019). 

Obraéunska koliëéina opravljenih storitev je podatek o dejanski koliëini opravljenih storitev v 
preteklem obraéunskem obdobju (za leti 2018 in 2019). 

  

  

  

    

PREDRACUNSKE OBRACUNSKE OBRACUNSKE 

KOLICINE KOLICINE KOLICINE 

v m3 vm vm3 
za obdobje 2018-2020 za leto 2018 za leto 2019 

Odvajanje komunalne in 

SERE re 2.365.000 2.445.462 2.490.870 
Obéina Ankaran) 
Storitve, povezane z 
greznicami in MKCN (Mestna 
obëina Koper in Obëina 677.000 696.738 678 609 

Ankaran) 
Ciséenje komunalne in 

ED 2.365.000 2.445.462 2.490.870 
Obéina Ankaran)         
  

*podatki so po elaboratu za triletno obdobje in so povpreëni na leto. 

Podatki veljajo za vodo dobavljeno iz javnega vodovodnega omrezja. 

42 PREDRACUNSKI IN OBRACUNSKI STROSKI IZVAJANJA STORITEV ZA 
PRETEKLO OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Predraéunski stro$ki opravljenih storitev je podatek o naërtovanih stro$kih opravljenih storitev 
v preteklem obraéunskem obdobju (za leti 2018 in 2019). 
Obraëunski stro$ki opravljenih storitev je podatek o realiziranih stro$kih opravljenih storitev v 
preteklem obraéunskem obdobju (za leti 2018 in 2019). 

  

  

  

  

PREDRACUNSKI OBRACUNSKI OBRACUNSKI 
STROSKI V EUR za STROSKIVEUR | STROSKIVEUR 
obdobje 2018-2020 za leto 2018 za leto 2019 

Odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode B81.254 884.827 911.509 

Es povezane z greznicami in 277127 286 765 315 514 

Ciséenje komunalne in padavinske 
odpadne vode 1.523 817 1.575 .702 1.642.135           
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Prikazani predraéunski in obraéunski stro$ki so prikazani v celoti in niso $e zmanj$ani za 
prihodke iz posebnih storitev. 
Pri predraéunskih in obraéunskih stro$kin €i$éenja komunalne in padavinske odpadne vode so 
Zajeti stro$ki Ei$éenja vseh obéin in sicer Mestne Obëéine Koper, Obëine Ankaran ter Obëine 
lZola. 

4.3 POJASNILA ODMIKOV OBRACUNSKE CENE OD PREDRACUNSKE IN OD 
POTRJENE CENE STORITEV ZA PRETEKLO OBRACUNSKO OBDOBJE 

Cene za storitve javne sluZbe odvajanja in éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode 
so bile oblikovane z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne slu#be odvajanja in 
éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2018-2020. Obraéunske cene 
Za leti 2018 in 2019 so oblikovane v skladu z Uredbo. 

V obdobju 2018 - 2019 so bile potrjene cene enake predraéunskim. 

4.3.1 Predrafunska in obrafunska cena izvajanja storitev javne sluibe odvajanja in istenja 
komunalne in padavinske odpadne vode za leti 2018 in 2019 

  

  

  

  

FREDRACUNSKA | OBRAGUNSKA | OBRAËUNSKA 
NEGEER CENAV CENA V 

CENA V EUR/m3 EURIm3 EUR/m3 

za obdobje 2018- ie is 
2020 eto 2018) eto 2019) 

Odvajanje komunalne in padavinske 0.3353 0.3308 0.3079 
odpadne vode 

Storitve, povezane z greznicami in MKCN 0,3654 0,3472 0,4027 

Ci&ëenje komunalne in padavinske 0.4689 0.4350 0.4643 
odpadne vode             

4.3.2 Predratunske in obrafunske cene uporabe javne infrastrukture (omreënina) 

Predraéunske in obratunske cene uporabe javne infrastrukture za obdobje 2018 - 2019: 

cene v EUR/vodomer/mesec brez DDV 
  

  

  

  

  

  

  

  

            

Predraëunska Obraéunska Obraéunska 

Velkost vodomera ODVRJANJE za | ODVAIANE |  GOVEIANTE 
obdobje 2018-2020) (za leto 2018) (za leto 2019) 

DNS20 3,3740 32841 32881 
20-DNe40 10,1220 9 8524 9 8642 

AO0SDNE50 33,7399 32 8413 32 8808 

SOSDNEGS 50,6099 49 2620 493212 

65SDN80 101,2197 985239 98,6424 

BOSDN-100 168 6995 1642065 164 4041 

100SDNeE150 337,3990 328 4130 328 8081 

150SDN 674,7980 656,8260 657,6163 
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cene v EUR/vodomer/mesec brez DDV 
  

  

  

  

  

  

  

  

        

Pre ke Obraëunska Obraëunska 

RE omreznina omreznina 

Velikost vodomera EE ee pe ER ae IN sa IN 

(ca obdobje 2016-2020) (za leto 2018) (za leto 2019) 

DNS20 0,3930 0,3509 0,4816 

20-DNe40 1,1790 1,0526 14447 

AOSDNS50 3,9301 3.5087 4.8158 

SOSDNE65 5,8962 5,2630 7.2237 

65“DNE80 11,7903 10,5260 14 4473 

BOSDN-100 196505 17,5433 24 0789 

100SDNe150 39,3010 35,0867 48 1577 

150SDN 78,6020 70 1133 96,3155     
  

cene v EUR/vodomer/imesec brez DDV 
  

  

  

  

  

  

  

  

        

Predraéunska Obraéunska Obraéunska 

Velkostvodomer ENE EE or Ee 
(za obdobje 2018-2020) (za leto 2018) (za leto 2019) 

DNS20 1,2896 1,3350 1,3352 
20-DNe40 3,8687 4 0050 4 0056 

A40SDNE50 12,8956 13 3501 13 3521 

SOSDNS65 19,3434 20,0251 20,0281 

65SDNE80 38,6869 A40,0502 A40,0562 

BOSDNE100 64,4781 66 7504 66,7603 

100SDNe150 1289562 133.5008 133.5207 

150SDN 267,9124 267,0015 267,0413     
  

4.3.3 Pojasnilo razlik med potrjenimi, predrafunskimi in obrafunskimi cenami 

V spodnjih tabelah je prikazan indeks odstopanja izraëunanih obraëunskin cen od 
vv v 

predraéunskih cen izvajanja storitev javne slu#be odvajanja in i$éenja komunalne in 

padavinske odpadne vode za leti 2018 in 2019. 

  

INDEKS (obraéunska 
Ipredraéunska cena za 
preteklo obraéunsko leto 

INDEKS (obrafunska 

Ipredraéunska cena za 

preteklo obraéunsko 

  

  

    vode   
2018) leto 2019) 

Er Has komunalne in padavinske odpadne 0.99 0.92 

Storitve, povezane z greznicami in MKCN 0,95 1,10 
Cistenje komunalne in padavinske odpadne 093 099     
  

V letu 2018 je pri&lo do manj$ih razlik med predraéunsko in obraéunsko ceno zaradi veëjin 

obraëunskih koliëin prodane vode od predvidenih v elaboratu, kar je vplivalo na niZjo ceno 

vseh storitev. 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne slu#be 
ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

V letu 2018 je bila potrjena cena enaka predraéunski, sa cena ni bila subvencionirana. 

Vletu 2019 je pri$lo do razlik med predraéunsko in obraéunsko ceno zaradi veëjih obraéunskin 
koliëin prodane vode od predvidenin v elaboratu ter poveëanju stroëkov pri storitvi €i$éenja 
komunalne odpadne vode ter storitvah povezane greznicami in MKEN. 
V letu 2019 je bila potrjena cena enaka predraéunski, saj cena ni bila subvencionirana. 

4.4 PRIMERJAVA OBRACUNSKIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUZBE, ZA KATERO SE 
OBLIKUJE CENA, Z OBRACUNSKIMI CENAMI STORITEV JAVNE SLUZBE NA 
PRIMERLJIVIH OBMOCJIH 

Dne 23.10.2015 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicijje, objavilo 
seznam primerljivih obmoëijj in cen storitev na teh primerljivih obmoëjih. Za izraëun 
povpreënih vrednosti in za oblikovanje primerljivih obmoëij je ministrstvo uporabilo 
podatke iz obstojeëih operativnih programov in poroëanja izvajalcev obéinskih 
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja v sistem IJSVO za leto 2014. Primerljivih 
obmoëij za Obéino Ankaran ni, ker ta $e ni bila konstituirana. 

Najprej so obëine razdelili v 3 skupine glede na $tevilo prebivalcev v obëini, v okviru vsake 
skupine pa so oblikovali razrede. 
Obëina Koper sodi v primerljvo obmoëje v katerem je $tevilo prebivalcev v obëini od 15.001 
do 300.000 prebivalcev ter povpreëna gostota prebivalcev v obëini nad 12 do 18. 

Tabela 1: Primerjava obraëunske cene v obëini Koper za leti 2018 in 2019 z obraëunskimi 
cenami na primerljivih obmodjih (po cenah iz leta 2014) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Primerljivo Obëina Koper] Obëéina Koper 
Dejavnost odvajanja komunalne odpadne vode! obmoëje 2018 2019 
Povpreëje obraëunska cena javna infrastruktura 
(EURImesec za faktor 1) Er es eed 
Povpreëje obraéunska cena izvajanje (EURI/m9) 0,7162 0,3308 0,3079 

Primerljivo Obëéina Koper] Obëéina Koper 
Dejavnost éi$éenja komunalne odpadne vode obmoëje 2018 2019 

Povpreëje obraéunska cena javna infrastruktura 2,2651 1,4485 1,3382 
(EUR/mesec za faktor 1) 

Povpreëje obraéunska cena izvajanje (EUR/m*) 0,8199 0,4350 0,4643 

N Primerljivo Obéina Koper! Obëéina Koper 
Storitve, povezane z greznicami in MKCN obmoëje 2018 2019 
Povpreëje obraéunska cena javna infrastruktura 
(EUR/mesec za faktor 1) AaRd ed daa i6 

Povpreëje obraéunska cena izvajanje (EUR/m3) 0,2932 0,3472 0,A027|       

Za dejavnost i$éenja komunalne odpadne vode smo kot primerljivo obmoëje upoStevali 
podatke za velike CN s terciarnim éi$éenjem (pov. CN * 44250 PE). Pri izraéunu povpreëja 
CN z manj kot 500 PE niso bile vkljuéene v izraéun). 

vv v 
Cene za dejavnost odvajanja in Ci$cenja komunalne odpadne vode so v Mestni obéini Koper 
in Ob€éini Ankaran niZje od cen primerljivega obmoëja. Cene za dejavnost odvajanja in €i$tenja 
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padavinske odpadne vode streh za Mestno obëéino Koper in Obëino Ankaran niso oblikovane 

in se ne zaratunavajo. 

Cena infrastrukture za storitve prevzema grezniënih goSé in blata iz MKCN je ni#ja od 

primerljivega obmoëja, obraëéunska cena izvajanja storitve pa vi$ja. Grezniëne go$ëe iz obéin 

Koper, Ankaran in Izola se obdelujejo na CCN Koper. Za realnej$o primerjavo cene storitve 
prevzema grezniënih go8ë in blata iz MKCN je za obmoëje obëin Koper in Ankaran potrebno 
obravnavati cene infrastrukture in cene storitev skupaj, geografski poloZaj obeh obéin in $tevilo 
objektov (greznic in MKCN) za katere se izvajajo storitve. 

4.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN POSAMEZNE JAVNE SLUZBE $ POTRJENIMI 

CENAMI STORITEV JAVNE SLUZBE NA PRIMERLJIVIH OBMOCJI 

Tabela 2: Primerjava potrjenih cen v obëini Koper za leti 2018 in 2019 s cenami s potrjenimi 
cenami na primerljivih obmodjih (po cenah iz leta 2014) 
  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

        

Primerljivo | Obëéina Koper | Obéina Koper 
Dejavnost odvajanja komunalne odpadne vod obmoëje 2018 2019 
Povpreëje potrjena cena javna infrastruktura 
(EUR/mesec za faktor 1) 0e] d,3740 Ane 

Povpreëje potrjena cena izvajanje (EUR/m*) 0,6985 0,3353 0,3353 

Primerljivo | Obëina Koper | Obéina Koper 
Dejavnost éi$éenja komunalne odpadne vode | obmoëje 2018 2019 
Povpreëje potrjena cena javna infrastruktura 
(EUR/mesec za faktor 1) 448. de 1288 

Povpreëie potriena cena izvajanje (EUR/m3) 0,8211 0,4689 0,4689 

1 Primerljivo | Obëéina Koper | Obëina Koper 
Storitve, povezane z greznicami in MKCN obmoëje 2018 2019 
Povpreëje potrjena cena javna infrastruktura 
(EUR/mesec za faktor 1) se 0.3930 @430 

Povpreëje potrjena cena izvajanje (EUR/m*) 0,3020 0,3654 0,3654     
  

Primerjava potrjenih cen v obëini Koper s primerljivimi obmoëji nam pokaZe enake trende kot 
primerjava obraéunskih cen. 

4.6 PRIMERJAVA OBRACUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNE SLUZBE, 
ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA, $ PRIMERLJIVIMIOBMOËJI 

Kot je prikazano v tabeli 3 v poglavju 4.4, so vse obraéunske cene javne infrastrukture javne 

sluZbe za leti 2018 in 2019 niZje od primerljvega obmoëja. 

Obstajajo resni pomisleki o vsebinski primernosti tako doloëenih vprimerljivih obmoCijs, pri 

katerih so se upo$tevale zgolj geografske in poselitvene znaëilnosti. 

Ob tem #elimo poudariti, da so resniëno primerljivi lahko zgolj posamezni oskrbovalni sistemi, 

obéine pa zelo pogojno. Vsa tri obalna mesta imajo znatilnosti nizke geografske lege in s tem 
pogojenih nizje leZeëih kanalizacijskih sistemov, za kar se potrebuje veë prisiljenega odvajanja 

(érpali$éa in tlaéni vodi). Tem znaëéilnostim je podrejeno tudi veliko $tevilo lokalnin €istilnin 

naprav (trenutno jih ima Koper 10, po Programu jin je potrebno izvesti 36), s katerimi upravlja 

izvajalec GJS éi&éenja komunalnih odpadnih voda. 
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Pojasnilo nadzorno kaze, da druZba Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. izvaja javne sluZbe odvajanja, 
€i$tenja komunalne odpadne vode ter storitve za greznice in MKCN v pogojih, ki so za 
iZvajanje manj ugodni od povpreëne vrednosti uskupinjenih - primerjanih izvajalcev. 

4.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUZBE $ POVPRECJEM PANOGE S POMOCJO 
KAZALNIKOV 

Podatki o primerjavi izvajalca javne sluZbe s povpreëjem panoge (E37 Ravnanje z odplakami) 
So prikazani s pomoëjo naslednjih kazalnikov: 

  

  

  

            

Marjetica ies) Povpreëje 
Koper, d.o.o.- NEdetca Koper, panoge javne 

si d.o.-o-8.rd. sluzbe (E37) 
KAZALNIK 2017 2018 2018 

1. POSPESENA POKRITOST 
KRATKOROCNIH OBVEZNOSTI HD Ee 1aT 
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA 1,06 1,00 1,03 

3. POVPRECNA MESECNA PLACA NA ZAPOSLENCA 1.548 83 EUR 1.592,03 EUR 1.610,00 EUR 
  

“Vir GVIN.com primerjava Marjetice Koper s panogo za leto 2018. 

Pospe$eni koeficient je eden izmed treh temeljnin kazalnikov likvidnosti in izraZa plaëilno 
spodobnost podjetja. Njegova izrazna moë je veëja, Ee ga obravnavamo skupaj s hitrim in 
kratkoroënim koeficientom. Splo$na ocena je, da naj bi bila vrednost tega kazalnika najmanj 
Oz. veëja od 1. Vrednost kazalnika za Marjetico Koper, d.o.o.-s.r.l. je torej nad priporoëljivo 
vrednostjo. 

Koeficient gospodarnosti poslovanja sodi med temeljne kazalnike gospodarnosti, ki 
opredeljujejo poslovno uspe$nost in pojasnjujejo doseZene izide, prihodke glede na odhodke. 
Podjetje posluje gospodarno, ée so prihodki veëji od odhodkov in je torej vrednost kazalnika 
veëja od 1. Veëja vrednost kazalnikov pomeni veëjo uspe$nost in gospodarnost podjetja, 
seveda pod pogojem, izkazanega tistega dobiëka. 

Povpreëna meseëna plaëa na zaposlenega v Marjetici Koper, d.o.o.-s.r.l. je ni#ja od 
povpreëne meseëne plae v povpreëju panoge javne slu#be Odvajanje in éi$éenje komunalne 
in padavinske odpadne vode. 
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4.8 PREDRACUNSKA KOLICINA OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUZBE ZA 
PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Predraéunska koliéina opravljenih storitev je podatek o naértovani koliëini opravljenih storitev 
v tekoëem obraéunskem obdobju (za obdobje 2020-2022). 

  

POVPRECNE PREDRACUNSKE 
KOLICINE v m3 

za prihodnje obraëunsko obdobje 
(2020 - 2022) 

  

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 

  

  

(Mestna obéina Koper in Obéina Ankaran) 2.-410.000 
Storitve, povezane z greznicami in MKCN (Mestna obëina 682 000 
Koper in Obëéina Ankaran) i 
Ciséenje komunalne in padavinske odpadne vode 2 440.000       (Mestna obëina Koper in Obéina Ankaran) 
  

Podatki veljajo za vodo dobavljeno iz javnega vodovodnega omreëja. 
Predra€unske koliëine prodane vode so ocenjene na podlagi porabe vode iz preteklih obdobij, 

saj v naslednjem triletnem obdobju ne priëakujemo veëjega Stevila prikljuëitev na javno 
kanalizacijsko omreZje. 

4.9 PREDRACUNSKI STROSKI IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUZBE ZA 
PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Predracunski stro$ki opravljenih storitev so podatki o naërtovanih stroëkih opravljenih storitev 
vtekoëem obraëunskem obdobju (za obdobje 2020-2022). 

  

POVPRECNI PREDRACUNSKI 
STROSKI V EUR za prihodnje 
obraéunsko obdobje (2018- 

2020) 
  

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (Mestna obéina 
Koper in Obéina Ankaran) 892 473 
  

Storitve, povezane z greznicami in MKCN (Mestna obëina Koper in 
Obëéina Ankaran) 399.984 
    Ci&éenje komunalne in padavinske odpadne vode (Mestna obéina 
Koper, Obéina Ankaran in Obéina lzola) eg     

4.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV PODJETJA ZA 
IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUZBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNIJE 
OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno 
opravljanje posamezne javne sluZbe (13. toëka 2. Elena Uredbe). 
Za kvalitetno in uëinkovito izvajanje gospodarske javne sluZbe odvajanja in Ei$éenja 
komunalne in padavinske odpadne vode je potrebno veëje $tevilo specializiranih tovornih vozil 
in ostalin osnovnih sredstev. 
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Naëértujemo, da bo obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev v tekoëem obraëunskem 
obdobju veëji od obsega poslovno potrebnih osnovnih sredstev v preteklem obratunskem 

obdobju zaradi predvidenih nabav v prihodnjem triletnem obratunskem obdobju. 

  

OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OS 
za preteklo obraéunsko obdobje 

(2018-2019) v EUR 
  

nabavna vrednost v 2018 nabavna vrednost v 2019 
  

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

  

    
“ide 1.539.649 1.540.323 

Storitve, povezane z greznicami in MKCN 667.375 667.426 
Ciséenje komunalne in padavinske odpadne 270. 19% 259 034 
vode     
  

  

OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OS 
za prihodnje obraëunsko obdobje 

(2020-2022) v EUR 
  

  

  

          

nabavna nabavna nabavna 

vrednost v 2020 | vrednostv 2021 | vrednostv 2022 

OAR komunalne in padavinske odpadne 1 567 623 1912.723 1919 823 

Storitve, povezane z greznicami in MKCN 672.026 674.026 678.626 
n komunalne in padavinske odpadne 343 434 380 434 393 934 

  

Vse vrednosti so prikazane v EUR, in sicer na predvideno stanje na dan 31.12. posameznega 

leta. 

4.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOSNIH STROSKOV V SKLADU Z 10. CLENOM ZA 
PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBIJE 

V skladu s sprejetim Pravilnikom o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in 
obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, potrjenim s strani Nadzornega sveta 
dne 13. 12. 2018 smo oblikovali sodila za razporejanje stro$kov skupnih sluzb. Pravilnik o 
sodilih pri razporejanju prihodkov in odhodkov doloëa, da se neposredni stro$ki in prihodki 
razporejajo na ustrezno poslovno izidno mesto na osnovi izvirnih listin, posredni stro$ki pa na 

osnovi doloëenih kljuëev. 

Osnova za delitev stro$kov uprave s skupnimi sluZbami na ostala poslovno izidna mesta so 
proizvajalni stro$ki posameznega stro$kovnega mesta v skupnih stro$kih podjetja. 

  

DELEZ V KALKULATIVNIH ELEMENTIH V % 
  

Odvajanje komunalne 
in padavinske 
odpadne vode 

Storitve, povezane z 
greznicami in malimi 
komunalnimi éistilnimi 

napravami 

Ciséenje komunalne 
in padavinske 
odpadne vode 

  

Sploë$ni stro$ki uprave s 

podpornimi slu#bami     13,36 1,78   11,11   
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4.12 PRIHODKI, KI JIH IZVAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH 

STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBIJE 

  

  

  

    

Prihodki od Prihodki od Prihodki od 

posebnih storitev | posebnih storitev | posebnih storitev 

za prihodnje za prihodnje za prihodnje 

obraéunsko obraéunsko obraéunsko 

obdobje obdobje obdobje 

(2018) (2019) (leto 2018-2020) 

EE 75.983 144.685 133.305 
padavinske odpadne vode 

Storitve, povezane z greznicami 
in MEEN 44 829 A2.206 41.800 

Cisëenje komunalne  . 'n 511.362 485.596 687.341 
padavinske odpadne vode           

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 

infrastrukturo ali prodaja stranske proizvode, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso 

obvezne storitve javne sluZbe. 

Pri izvajanju gospodarske javne sluzbe odvajanja in €i$éenja komunalne in padavinske 
odpadne vode se izvajajo tudi posebne storitve, in sicer razni pregledi tesnosti s kamero, 

praznjenje greznic izven sistema izvajanja obvezne GJS, pregledi in Ei$éenja internih 
Kkanalizacij, opravljanje storitev za tretje osebe ipd. 

Navedeni prihodki posebnih storitev so v kalkulaciji ods$teti od stro$kov izvajanja javne sluZbe 
odvajanja in éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode in zmanj$ujejo ceno javne 

sluZbe. 

Med prihodke posebnih storitev €i$éenja komunalne in padavinske odpadne vode smo za 
obraéunsko obdobje 2020 - 2022 upo$tevali tudi prihodke od éi$éenja odpadne vode iz Obëine 
Zola. 

4.13 DONOS NA VLOZENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA 

PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Skladno s 2. lenom Uredbe zaraéunan donos na vloZena poslovna sredstva za gospodarsko 
javno sluzZbo odvajanja in €i$tenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda predstavlja 5% 
od nabavne vrednosti poslovno potrebnih lastnih osnovnih sredstev za izvajanje storitve. 

  

  

  

        

Donos na vlo#ena | Donos na vloZena | Donos na vlozZena 

poslovno poslovno poslovno 

potrebna OS potrebna OS potrebna OS 

(2018) (2019) (2020-2022) 

ME ka die iN 76.982 76.016 76.016 
padavinske odpadne vode 

Storitve, povezane z greznicami 
in MEEN 33.369 33.37 33371 

Ciséenje  komunalne in 13.509 12.952 12.952 
padavinske odpadne vode       
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

4.14 STEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUZBE 

PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBIJE 

Za izvajanje gospodarskih javnih sluzZb odvajanja in Ëi$éenja komunalne in padavinske 

odpadne vode ter storitev, povezanih z greznicami in MKCN je bilo na dan 31.12.2019 
Zaposlenih 36 delavcev. Delavci so bili doloëeni na stro$kovna mesta glede na priëakovano 

delo oz. izvajanje GJS, katere bodo veëinoma opravljali. 

V obdobju 2020 - 2022 je za opravljanje javnih sluZb odvajanja in €i$€enja komunalnin 
odpadnih voda ter storitev, povezanih z greznicami in MKCN ostalo predvidenih 35 delavcev 

(predvidena dva odhoda in nova zaposlitev kontrolorja kanalizacije). 

  

  

  

  

Stevilo Stevilo Stevilo 
Zaposlenih Zaposlenih Zaposlenih 

za prihodnje za prihodnje za prihodnje 

obraéunsko obraéunsko obraéunsko 

obdobje obdobje obdobje 

(2018) (2019) (2020-2022) 

Odvajanje komunalne in padavinske 50 1 52 

odpadne vode 

Storitve, povezane z greznicami in 3 3 3 

MKCN 

Ciséenje komunalne in padavinske 12 42 12 

odpadne vode           
  

4.15 VISINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM 

DELEZU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

Obéina za opravljanje javne sluZbe izvajalcem obraéunava najemnino za vso javno 

infrastrukturo, Ki je potrebna za opravljanje posamezne javne sluZbe in sicer najmanj v vi$ini 

obracunane amortizacije. 

Za obdobje 2020 - 2022 je planirana povpreëna najemnina infrastrukture v vi$ini 1.308.825 

EUR. Najemnina bo obraéunana v tej vi$ini v kolikor bo potrjena celotna cena infrastrukture iz 

elaborata. V nasprotnem primeru morata Mestna obëina Koper in Obëina Ankaran 
subvencionirati nepokriti del. 

  

  

  

  

VISINA VISINA VISINA 
NAJEMNINE ZA NAJEMNINE ZA NAJEMNINE ZA 

JAVNO JAVNO JAVNO 

INFRASTRUKTURO | INFRASTRUKTURO | INFRASTRUKTURO 

V EUR (2018) V EUR (2019) V EUR (2020-2022) 

OM] orkidle Er 1.021.375 1.033.744 1.024.272 
padavinske odpadne vode 

Storitve, povezane z 
Orr d in MEN 30.267 36.305 21.661 

Cisëenje  komunalne in 394.828 398.478 260.793 
padavinske odpadne vode           
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne slu#be 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

  

Na uporabnike storitev gospodarske javne sluZbe se prenese tisti del najemnine, ki jo obëéina 
Za uporabo javne infrastrukture zarafuna izvajalcu javne sluZbe. Prikazana najemnina 
infrastrukture za storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je pri izraéunu 
omreZnine zniZana za znesek 37.628 EUR. ZniZani znesek se zaratuna Komunali lzola kot 

uporabo infrastrukture, ki je bila zgrajena pred izgradnjo Obalnega projekta (element 
kanalizacijskih vodov do Centralne éistilne naprave). 

  

Dele najemnine, ki se prenese na 

uporabnike javne infrastrukture za 
prihodnje obraéunsko obdobje (2020- 

  

  

        
2022) 

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 100,00 % 

Storitve, povezane z greznicami in MKCN 100,00 % 

Ci&ëenje komunalne in padavinske odpadne vode 100,00 % 
  

4.16 STOPNJA IZKORISCENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA 
IZVAJANJU JAVNE SLUZBE IN STOPNJA (IZKORISCENOSTI JAVNE 
INFRASTRUKTURE, KI JE NAMENJENA ZA IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV 

Stopnja izkori$tenosti zmogljivosti infrastrukture javne slu#be je razmerje med dejansko 
izkori$éenostjo zmogljivosti infrastrukture javne sluZbe in najveëjo projektirano zmogljivostjo 
infrastrukture javne sluZbe, pri kateri se lahko infrastruktura javne slu#be normalno uporablja 
za opravljanje storitev javne sluZbe in pri kateri se lahko zagotavlja normalni standard storitev 
javne sluzbe ob upoStevanju razpoloë#ljve tehnike in veljavnih standardov. lzkori$éenost 
Zmogljivosti infrastrukture javne sluZbe doloëa, v kolik$nem obsegu so zmogljivosti 
infrastrukture javne sluZbe dejansko uporabljene. 

Po zaëéasni najemni pogodbi in sklenjenih aneksih se plafuje za vsa poslovno potrebna 
osnovna sredstva infrastrukture, ki se uporabljajo za izvajanje gospodarske javne sluZbe ter 

posebnih dejavnosti. Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture odvajanja in €i$éenja 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda s katerimi trenutno razpolagamo izkori$ëene in se 
v celoti prenesejo na uporabnike. 

  Z7  



Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluibe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

  

4.17 IZRACUN PREDRACUNSKE CENE STORITEV ZA PRIHODNJE OBRACUNSKO 
OBDOBIJE IN IZRACUN PREDRACUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ALI 
OMREZNINE ZA PRIHODNJE OBRACUNSKO OBDOBJE 

Predraéunska lastna cena storitev javnih sluZb je cena, ki se izratuna v skladu s slovenskimi 
raéunovodskimi standardi in Uredbo, na podlagi naértovane koliéine opravljenih storitev in 
naértovanih stro$kov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obratunskem obdobju in ne 
vkljuéuje omreZnine ali cene javne infrastrukture. 

Cena storitve je del cene, ki vkljuëuje stro$ke opravljanja storitev posamezne javne sluzbe. 
lzraéuna se tako, da se stro$ki opravljanja storitev posamezne javne sluzZbe delijo s koliëino 

opravljenih storitev. 
Uporabnikom se storitev odvajanja in éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
prevzema grezniënih go$ë in blata iz MKCN obraéunava meseëno glede na koliëino dobavljene 
pitne vode. 
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obraéunskim vodomerom, se storitev obratuna na 
podlagi $tevila stalno in Zaéasno prijavljenih stanovalcev ob upoStevanju normirane porabe 

pitne vode, ki zna$a 0,15 ma na osebo na dan. 

Omreëznina je del cene, ki vkljuëuje stro$ke javne infrastrukture posamezne javne sluzbe. 
OmreZnina se doloëi na letni ravni in se uporabnikom obraéunava glede na zmogljivost 
prikljuëkov, doloëeno s premerom vodomera. OmreZznina se po posameznih storitvah izra€una 
tako, da se vsota vseh stro$kov omreZnine deli z vsoto faktorjev omreznine. Tako dobljeni 
koliënik se nato pomoZni s faktorjem omreZznine glede na premer posameznega vodomera. 

Poraéun cene je doloëen s 6. Elenom Uredbe in sicer izvajalec za preteklo obraëéunsko 

obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obraéunsko ceno opravljenih storitev glede na 
dejansko koliéino opravljenih storitev v preteklem obraëunskem obdobju. 

Na osnovi ustvarjenih stro$kov in dejansko obraéunani koliëini vode v letih 2018 in 2019 zna$a 

skupni poraëun v dobro obëéanov v vi$ini 169.287,09 EUR. 

Vi$ina poraéuna bo upo$tevana pri izrafunu nove cene za obdobje 2020 — 2022, in sicer 

seStevek poraéunov za leti 2018 in 2019 bo porazdeljen na tri letno obdobje skladno s spodnjo 

tabelo. 

  

  

  

  

  

  

            

NAZIV STORITVE 2018 2019 skupaj 

storitev odvajanje -10.035,51 -68.581,97 -78.617,48 

storitev distenje -84 744,10 -11.925,30 -96.669,40 

storitev greznice in MKEN -13.120,73 19.094,43 5.973,71 

omreznina odvajanje -20.571,67 -20.381,75 -A0.953,42 

omreZnina €i$éenje 15.732,94 16.214,80 31.947,74 

omreënina greznice in MKEN 1.485,15 7.546,61 9.031,76 

V nadaljevanju prikazujemo izraëune predraëunskih cen storitev ter predratunske cene 

omreZnine za obdobje 2020 — 2022. V konéni ceni je upo$tevan tudi poraéun za obdobje 2018 

— 2019. Navedene konéne cene s poraunom se po potrditvi uporabljajo do konca leta 2022. 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne slu#be 
ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

4.17.1 Predrafunska cena izvajanja storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za 
obdobje od 2020 do 2022 

4.17.1.1 Predraéunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje od 
2020 do 2022 

     
   

     

  

  

  

  

  

   
   
    

    

    
     
   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

       
   
   
    

     
    

    
    

    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

ODVAJANJE v EUR 

2020 2021 2022 

NEPOSREDNI 
1. |STROSKIMATERIALA 107.575 107.203 106-048 | 

STROSKI MATERIALA 26.054 25.964 25.684| 
STROSKI ELEKTRICNE ENERGIJE 33.581 33.465 33-104| 
STROSKI POGONSKEGA GORIVA 23.159 23.079 22.830 | 
STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 17.369 17.309 17123] 
ODPIS AVTOMOBILSKIH GUM 2.316 2.308 2283| 
DRUGI STROSKI MATERIALA 5.095 5.077 5.023] 

2. |STROSKI STORITEV 211.438 211.018 208-858 | 
STROSKI PTT STORITEV 1.158 1.154 1.142] 
STROSKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRZEVANJEM 76.136 75.873 76.055| 
NAJEMNINE DELOVNIH SREDSTEV 2.605 2.696 2568 | 
STROSKI MONITORINGOV, ANALIZ VOD 0 0 of 
ZAVAROVALNE PREMIJE 3.937 3.923 3.aa1| 
PROVIZIJA ZA KANALSCINO 90.000 90.000 90-000 | 
STROSKI KOMUNALNIH STORITEV - VODA 11.580 11.540 11415] 
STROSKI KOM. STORITEV - OSTALE KOM. 0 0 of 
STORITVE 
ODVOZ IN DEPONIRANJE BLATA 0 0 of 
STR. STOR. ZA UPORABO CEST, TEH. PREGLEDI 2.026 2.019 1.99a] 
DRUGI STROSKI STORITEV 23.995 23.912 22.799| 

3. |STROSKIDELA 307.978 310.628 311.011| 
A. |VAMORTIZACLA 69.213 57.492 34186 | 

5. | DRUGI NEPOSREDNI STROSKI 2-605 2.596 2.568)! 
POSREDNI | 

6. |SPLOSNI PROIZVAJALNI STROSKI 0 0 0) 
7. |SPLOSNI NABAVNO-PRODAJNI STROSKI 0 0 o| 
8. |SPLOSNIUPRAVNI STROSKI 130.156 129.706 128.308 j 

9. | OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 964 2.606 4.210) 
10. | DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 
11. | DONOS NA LASTNA SREDSTVA 77.016 77.016 77-016| 

PRIHODKI, Kl ZNIZUJEJO STROSKE STORITVE “133-305 |  -133.305|  -133.30s         
        

  

KOLICINA PRODANE VODE v m3 2.410.000 | 2.410.000| 2.410.000 

    

  

PORACUN ZA OBDOBJE 2018 - 2019 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 

ODVAJANJA IN EI$SCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

Ocenjeni stroëki odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se nana$ajo na stro$ke v 

Mestni obëini Koper in Obëini Ankaran. Stroëki za del odvajanja, ki se nana$ajo na Obéino 

Zola so odSteti skladno z izdelano kalkulacijo, katera upoSteva obremenitev z odpadno vodo 

iz Izole po vseh kanalizacijskih vodih in drugih objektin iz Ob€ine Zola do CCN na Serminu. 

Stroëki izvajanja storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 

Stroski materiala: 
- stroëki porabljenega materiala vkljuëujejo stroëke porabljenega materiala za tekote 

vzdrzevanje kanalizaciskega omreZja; 
- stroëki elektriëne energije vkljuëujejo stroëke porabljene elektriëne energije za objekte 

storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode; 

- stroëki pogonskega goriva vkljuëujejo stro$ke pogonskega goriva za vozila in stroje, ki se 

uporabljajo za izvajanje storitve; 
. stroëki nadomestnih delov za osnovna sredstva vkljufujejo stro$ke za redno 

vzdrZevanje ter manj$a popravila v primeru okvar osnovnih sredstev; 

- odpisi avtomobilskih gum vkljuëujejo stro$ke zamenjave gum na vozilih, Ki se uporabljajo 

za izvajanje storitve; 
- drugi stroëki materiala vkljuëujejo stro$ke pisarni$kega materiala, strokovne literature in 

materiala za delovne obleke. 

Stroski storitev: 
- stroëki PTT storitev vkljuéujejo stro&ke telefonskih storitev in poStnin; 

- stroëki storitev v zvezi z vzdrievanjem vkljuëujejo stro$ke za redne servise opreme in 

objektov ter manj$a popravila v primeru okvar ter stroëke vzdrzevanja vozil 

- zavarovalne premije vkljuëujejo zavarovalne premije za osnovna sredstva, ki se nana$ajo 

na opravljanje storitve; 

- provizijaza kanal$éino je stroëek, ki ga plafamo RiZanskemu vodovodu Koper za obraëun 

storitve v na$em imenu; 

- stroëki komunalnih storitev (voda) vkljuéujejo porabljeno vodo za érpali$éa in za €i$cenje 

javnega kanalizacijskega omrezja; 

- stroëki storitev za uporabo cest vkljuéujejo stro$ke tehniënih pregledov za vozila, ki se 

uporabljajo za opravljanje storitve; 

- drugi stroski storitev vkljuëujejo stroke za sluZbena potovanja, izplatila preko 

#tudentskega servisa, stroëke banëénih storitev, zdravstvenih storitev, strokovnega 

izobra#evanja, storitev deratizacije, varovanje premoZenja, varstva pri delu in druge stroske 

storitev. 

Stroëki dela: vkljuëujejo prejemke zaposlenih na dejavnosti v skladu z zakonodajo in s 

kolektivno pogodbo komunalnin dejavnosti, Ki so stroë$ki plaëé, drugih osebnih prejemkov, 

nadomestila plaé in povraëila stro$kov v zvezi z delom, regres ter dodatno pokojninsko 

Zavarovanje. 

Amortizacija: predstavlja stroëek obraéunane amortizacije lastne opreme, ki jo uporabljamo 

za izvajanje dejavnosti, in sicer vozila in manj$a orodja ter ostala oprema na dejavnosti. 

Drugi neposredni stroëki vkljuëujejo razne dlanske prispevke. 

Sploëni upravni stroëki: predstavljajo skupne stro$ke delovanja podjetja in sicer sluzbe za 

vzdrZevanje informacijskega sistema, pravne sluZbe, sluZbe financ in raéunovodstva itd. 

Obresti zaradi financiranja: predstavljajo obresti za nova in Ze nabavljena vozila, ki se 

financirajo z leasingom. 

Donos na lastna sredstva: je donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva 

izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnIh 

sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne sluzbe 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZ#be 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

4.17.1.2 Predraunska cena omreëZnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 

Predraéun omreznine za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 

za obdobje 2020-2022 

OMREZNINA ODVAJANJE v EUR 

2020 2021 2022 

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 994 374 991.588 973.970 986 644 

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA INFRASTR. 4.878 4.878 4.878 4.878 
STROSKI ODSKODNIN 0 0 0 0 
ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 

  

V znesku omreZnine za storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je 
upoStevana niZja najemnina od dejanske, sa] smo od$teli del najemnine infrastrukture, ki jo 
Zaratunamo Obtéini l|zola v vi$ini 37.750 EUR. Zarafunani del predstavlja uporabo 
infrastrukture Mestne obëéine Koper in Obéine Ankaran, ki je bila zgrajena pred izgradnjo 
skupne éistilne naprave ter zavarovalne premije. 

V OmreZnini s poraéunom je zajet tudi poraéun omreZnine za leti 2018 in 2019 v skupni vi$ini 
40.953 eur, ki je porazdeljen na tri letno obraéunsko obdobje. 

Stevilo vodomerov za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 

Velikost vodomera vodomerov 

DN 13-20 18.699 

DN 25-30 80 

DN 40 9 

DN 50 121 

DN 80 41 

DN 100 9 

DN 150 6 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

Vi$ina omre#nine za posamezni vodomer za dejavnost odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode za obdobje 2020-2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

& Cena 

Velikost des Stevilo enot Bind Ee omreënine v 

vodomera : za obraëun. EUR/leto 
nine brez DDV 

brez DDV 

DNS20 1 18.699 18.699 741.796,66 39 6704 

20-DN40 3 80 240 9.520,89 1190112 

AOEDNE50 10 9 90 3.570,34 396, 7039 

50SDN65 15 121 1.815 72.001,76 595, 0559 

65SDN80 30 0 0 0,00 1.190,1118 

BOSDN-100 50 41 2.050 81.324,30 1.983 5196 

100DN150 100 9 900 35.703,35 3.967 0392 

150SDN 200 6 1.200 47 .604,A7 7.934 0784 

  

Cena 

omreëznine v 

EUR/mesec 

brez DDV 

Konéna vi$ina omreë#nine za posamezni vodomer za dejavnost odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode za obdobje 2020-2022 z upo$tevanim poratunom 2018 - 2019 

  

  

  

  

  

  

  

  

          1.200 
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Velikost Faktor N Prihodek v Cena Cena 

VER, | ome£ See enor] Ponder | 'EURleta” | TEË v | omeEnIne) 
brez DDV brez DDV 

DNS20 1 18.699 18.699 731.583,70 39, 1242 

20-DNe40 3 80 240 9.389,81 117,3726| 
AOSDNE50 10 9 90 3.521,18 391,2422 

S5OSDN65 15 121 1.815 71.010,45 586,8632 

65“DN80 30 0 0 0,00 1.173 7265 

BOSDNE100 50 41 2.050 80 204,64 1.956,2108 

100SDNe150 100 9 900 d5.211,79 3.912 4215 

150SDN 200 6 46.949,06 7.824, 8431 

 



Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

4.17.2 Predrafunska cena izvajanja storitve povezane z nepretofnimi greznicami, obstojeëimi 
greznicami in malimi komunalnimi éistilnimi napravami za obdobje od 2020 do 2022 

4.17.2.1 Predralunska lastna cena storitve povezane z nepretofnimi greznicami, obstojefimi 

greznicami in MKCN 

GREZNICE v EUR 

2020 2021 2022 

STROSKI MATERIALA 21.600 21.600 21.600 

STROSKI MATERIALA 3.500 3.500 3.500 

STROSKI ELEKTRICNE ENERGIJE 0 0 0 

STROSKI POGONSKEGA GORIVA 14.500 14.500 14.500 

STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 2.000 2.000 2.000 

ODPIS AVTOMOBILSKIH GUM 1.000 1.000 1.000 

DRUGI MATERIALA 600 600 600 

STROSKI STORITEV 163.351 163151 163.151 

STROSKI PTT STORITEV 2.000 2.000 2.000 

STROSKI STORITEV V ZVEZI Z VZDRZEVANJEM 9.000 9.000 9.000 

NAJEMNINE DELOVNIH SREDSTEV 300 300 300 

MONITORINGOV, ANALIZ VOD 0 0 0 

ZAVAROVALNE PREMIJE 1.200 1.200 1.200 

PROVIZIJA ZA KANALSCINO 30.650 30.650 30.650 

KOMUNALNIH STORITEV - VODA 0 0 0 

KOM. STORITEV - OSTALE KOM. 0 0 0 
STORITVE 

ODVOZ IN DEPONIRANJE BLATA 116.881 116.881 116.881 

STR. STOR. ZA UPORABO CEST, TEH. PREGLEDI 2.000 1.800 1.800 

DRUGI STROSKI STORITEV 1.320 1.320 1.320 

STROSKI DELA 113.927 115.294 116.681 

AMORTIZACIJA 4.549 35.009 34.323 

DRUGI NEPOSREDNI STROSKI 307 307 3807 

SPLOSNI PROIZVAJALNI STROSKI 
NABAVNO-PRODAJNI STROSKI 

UPRAVNI STROSKI 
. |OBRESTIZARADI FINANCIRANJA 

.| DRUGI POSLOVNI ODHODKI 

.| DONOS NA LASTNA SREDSTVA 

PRI KI ZNIZUJEJO STROSKE STORITVE 

682.000 682.000 682.000 

  

PORACUN ZA OBDOBJE 2018 - 2019   
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

Cena storitve je sestavljena iz odvajanja (prevzem in dovoz go$é na CCN) in &iféenja go8ë iz 

greznic in MKCN na CEN Koper ter stro$kov, povezanih s periodiënimi pregledi MKON. Stroëki 
prevzema in dovoza go&ë ter periodiënih pregledov MKCN so planirani na osnovi dosedanjih 
kalkulacij, upoStevajoë dejstvo, da bomo tovrstno storitev za uporabnike opravljali najmanj 
enkrat na 3 leta kot to predpisuje Uredba. 

Stro$ki izvajanja storitve povezane z greznicami in MKCN 

Stroski materiala: 

- stroski porabljenega materiala vkljuëujejo stro$ke porabljenega materiala za tekoëe 
vzdrzevanje kanalizacijskega omreZja; 

- stroski pogonskega goriva vkljuëujejo stro$ke pogonskega goriva za vozila in stroje, ki se 
uporabljajo za izvajanje storitve; 

- odpisi avtomobilskih gum vkljuëujejo stro$ke zamenjave gum na vozilih, ki se uporabljajo 
za storitev; 

- drugistroski materiala za delovne obleke. 

Stroski storitev: 
- stroski PTT storitev vkljuëujejo stro$ke telefonskih storitev in po$tnin; 
- stroski storitev v zvezi z vzdrievanjem vkljuéujejo stro$ke za redne servise opreme in 

objektov ter manj$a popravila v primeru okvar ter stro$ke vzdrZevanja vozil; 
- Zavarovalne premije vkljuéujejo Zavarovalne premije za osnovna sredstva, ki se nana$ajo 

na opravljanje storitve; 

- provizija za kanal$ëéino je stro$ek, ki ga platamo RiZanskemu vodovodu Koper za obraéun 
storitve v na$em imenu; 

- odvoz in deponiranje blata predstavlja stroë$ek #i$éenja go$ë iz greznic in MKCN: 
- stro$ki storitev za uporabo cest vkljuëujejo stro$ke tehniënih pregledov za vozila, ki se 

uporabljajo za opravljanje storitve. 

Stroski dela: vkljuëujejo prejemke zaposlenih na dejavnosti v skladu z zakonodajo in s 

kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, ki so stro$ki plaé, drugih osebnih prejemkov, 
nadomestila plaé in povraëila stro$Kov v zvezi z delom, regres ter dodatno pokojninsko 
Zavarovanje. 

Amortizacija: predstavlja stro$ek obratunane amortizacije lastne opreme, ki jo uporabljamo 

Za izvajanje dejavnosti, in sicer vozila in manj$a orodja ter ostala oprema na dejavnosti. 

Splo$ni upravni stro$ki: predstavljajo skupne stro$ke delovanja podjetja, in sicer sluZbe za 
vzdrzevanje informacijskega sistema, pravne sluzbe, sluzbe financ in raéunovodstva itd. 

Donos na lastna sredstva: je donos na vloZena poslovno potrebna osmovna sredstva 

izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne sluzbe. 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe 

ODVAJANJA IN EISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

4.17.2.2 Predrafunska cena omreZnine storitve povezane z nepretofnimi greznicami, obstojedimi 
greznicami in MKCN 

Predraéun omreënine za dejavnost prevzema grezniënih go$ë in blata iz MKCN za 
obdobje 2020-2022 

Ceno omreznine pri storitvah, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi éistilnimi 
napravami, smo izraéunali v razmerju med porabljeno pitno vode pri tej storitvi in vso pitno 

vodo, porabljeno v Mestni obéini Koper in Obéini Ankaran. V $tevilu vodomerov za obrafun so 

zajeti samo uporabniki, katerim se odpadne vode odvajajo v obstojeto greznico ali malo 
komunalno éistilno napravo. Omreznina se nana$a samo na del éistilne naprave, ki predstavlja 
delez Mestne obëéine Koper in Obëine Ankaran (v znesku ni zajet delez Obëine lzola). 

NA GREZNICE IN MKCN v EUR 

2021 2022 

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 20.788 19 444 

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA INFRAST. 1.100 1.100 
STROSKI ODSKODNIN 0 0 
ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 

  

V OmreZnini s poraéunom je zajet tudi poraéun omreëZnine za leti 2018 in 2019 v skupni vi$ini 
9.032 eur, ki je porazdeljen na tri letno obratunsko obdobje. 

Stevilo vodomerov za dejavnost prevzema grezniënih go$é in blata iz MKEN 

Velikost vodomera ice MKCN |brez vode in kmetijski | Stevilo vodomerov 
DN 13-20 5.836 153 1a 6.102 

DN 25-30 12 13 

DN 40 1 

DN 50 

DN 80 

DN 100 

DN 150 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

  

Vi$ina omreënine za posamezni vodomer za dejavnost prevzema grezniënih go$ë in 
blata iz MKCN za obdobjie 2020-2022 

  

  

   

  

   

       
        

    
     

  

  

  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

   
    

Ki ! Cena Cena 

Velikost Faktor Stevllo EE omreëznine v | omreëznine v 
es enot za Ponder EUR/leto 

vodomera | omreznine SE brez DDV EUR/Ieto EUR/mesec 

- brez DDV brez DDV 

DNS20 1 6.102] 6.102,00 21.579,55 3 5365 

20-DN40 2 13 39,00 137,92 10,6094 

AOSDNE50 10 1 10,00 35,36 353647 

50SDN65 15 9 135,00 ATT,A2 530471 

65“DN80 30 0 0,00 0,00 106,0942 

BOSDN-100 50 1 50,00 176,82 176,8236 

100DNE150 100 1 100,00 353,65 353 6472 

150SDN 0 0,00 0,00 707,2944                       

  

     

Konéna vi$ina omreZnine za posamezni vodomer za dejavnost prevzema grezniënih 
go$é in blata iz MKCN za obdobje 2020-2022 z upo$tevanim poraéunom 2018 - 2019 

  

  

    
  

  

  

  

  

  

              

Stevilo Prihodekv | Cena OR 
RR af IE IE OE 

brez DDV brez DDV 

DNS20 1 6.102] 6.102,00| 24.433,90 4,0042| 03337 
20“DNe40 3 13 39,00 137,92 10,6094 
A0SDNE50 10 1 10,00 40,04 40,0424 
5OEDNE65 15 ol 135,00 540,57 60,0637 
65EDNe80 30 0 0,00 0,00 120,1273 
BOEDNe100 50 1 50,00 200,21 2002122 
100SDNe150 100 1 100,00 400,42 4004245 

150SDN 200 0 0,00 0,00 800,8490 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 
ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

4.17.3 Predraëunska cena izvajanja storitev storitve Eiëenja komunalne in padavinske odpadne 
vode za obdobje od 2020 do 2022 

4.17.3.1 Predraunska lastna cena di$tenja komunalne in padavinske odpadne vode 

EISCENJE v EUR 

2021 2022 

MATERIALA 349.050 | 349.050 349.050 
KIMATERIALA 149.500| 149.500 149.500 

ELEKTRICNE ENERGIJE 154-000]  154.000 154.000 
STROSKI POGONSKEGA GORIVA 21.000 21.-000 21.000 
STR. NADOM. DELOV ZA OS IN MAT 19.000 19.000 19.000 
ODPIS AVTOMOBILSKIH GUM 1.250 1.250 1.250 
DRUGI | MATERIALA 4.300 4.300 4.300 

STORITEV 1.236.436 | 1.528.404| 1.525.054 
STROSKI PTT STORITEV 9.150 9.150 9.150 
S KI STORITEV V ZVEZ| Z 
VZDRZEVANJEM 56.000 56.000 56.000 

NAJEMNINE DELOVNIH SREDSTEV 1.-000 1.000 1.000 
STROSKI MONITORINGOV, ANALIZ VOD 20.600 20.700 20.850 
ZAVAROVALNE PREMIJE 3.000 3.000 3.000 
PROVIZIJA ZA KANALSCINO 96.700 96.700 96.700 
STROSKI KOMUNALNIH STORITEV - VODA 30.000 30.000 30.000 
S KI KOM. STORITEV - OSTALE KOM. STORITVE 80.000 80.000 80.000 

ODVOZ IN DEPONIRANJE BLATA 911.497 | 1.205.430| 1.205.430 
STR. STOR. ZA UPORABO CEST, TERH. 
PREGLEDI 1.600 1.600 1.600 

DRUGI STROSKI STORITEV 26.889 24.824 21.324 

KI DELA 377.363| 382.050 386.808 
AMORTIZACIJA 26.086 31.978 29.545 
DRUGI NEPOSREDNI 8.200 8.200 8.200 

SPL IPROIZVAJALNI KI 0 0 0 
NABAVNO-PRODAJNI KI 0 0 0 
UPRAVNI S 186.942| 186.942 186.942 
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA 510 856 853 
DRUGI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 
DONOS NA LASTNA SREDSTVA 12.952 12.952 12.952 

PRIHODKI, KI S STORITVE -635.544 | -713.613 -712.865 

KOLICINA PRODANE VODE v m3 2.-410.000 | 2.410.000 | 2.410.000   
  

PORACUN ZA OBDOBJE 2018 - 2019     
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 

ODVAJANJA IN CISGENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

  

V stroëkih Ei$éenja komunalne in padavinske odpadne vode so zajeti stroëki, ki se pojavljajo 

pri upravljanju celotne CEN. in sicer za Mestno obéino Koper, Obëino Ankaran in Obéino lzola 

ter vsi stroëki lokalnih éistilnin naprav. Povpreëni prihodki, ki zniZujejo stro$ek storitve v vi$ini 

687.341 EUR predstavljajo prihodek éi$éenja goS€ iz greznic in MKCN v vi$ini 116.881 EUR, 

prihodek storitev greznic in ostalo (Ei$éenje go$ë iz greznic in MKCN, ki niso obvezne storitve 

GJS) v visini 8.000 EUR, druge storitve med enotami v viëini 20.000 EUR ter prihodki €i$cenja 

komunalne in padavinske odpadne vode iz Obéine lzola v vi$ini 542.460 EUR. 

Stroëki izvajanja storitve éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode 

Stro$ki materiala: 
- stroëki porabljenega materiala vkljuëujejo stroske porabljenega materiala za tekote 

vzdrzZevanje centralne éistilne naprave in lokalnih €istilnih naprav; 

. stroëki elektriëne energije vkljuëujejo stroëke porabljene elektriëne energije za objekte 

storitve éiséenja komunalne in padavinske odpadne vode; 

- stroëki pogonskega goriva vkljuëujejo stro$ke pogonskega goriva za vozila in stroje, ki se 

uporabljajo za izvajanje storitve ter stro$ke goriva za ogrevanje; 

. stroëki nadomestnih delov za osnovna sredstva vkljuëujejo stroëke za redno 

vzdrzevanje ter manj$a popravila v primeru okvar osnovnih sredstev; 

- odpisi avtomobilskih gum vkljuéujejo stro$ke zamenjave gum na vozilih, ki se uporabljajo 

za izvajanje storitev; 

- drugi stroski materiala vkljuëujejo stro$ke pisarniskega materiala, strokovne literature, 

materiala za &i$éenje in materiala za delovne obleke. 

Stroski storitev: 
- stroëki PTT storitev vkljuëujejo stro$ke telefonskih storitev in poStnin; 

- stroëki storitev v zvezi z vzdrievanjem vkljuéujejo stro$ke za redne servise opreme in 

objektov ter manj&a popravila v primeru okvar ter stroske vzdrZevanja vozil; 

- stroëki monitoringov in analiz vod vkljuëujejo stro$ke analiz, ki so po veljavni zZakonodaji 

obvezne za centralno éistilno napravo in lokalne éistilne naprave; 

- zavarovalne premije vkljuéujejo Zavarovalne premije za osnovna sredstva, ki se nana$ajo 

na opravljanje storitve; 

- provizijaza kanal$éino je stro$ek, ki ga plaéamo RiZanskemu vodovodu Koper za obraëéun 

storitve v na$em imenu; 
. stroëki komunalnih storitev (voda) predstavljajo porabljeno vodo za delovanje CC N: 

. stroëki komunalnih storitev (ostale kom. storitve) vkljuëujejo stro$ek odpadka na 

grabljah; 
- odvoz in deponiranje blata vkljuëuje stroSek odvoza dehidriranega blata, Ki ga kot 

odpadek odpelje in deponira zunanji izvajalec; 

. stroëki storitev za uporabo cest vkljuëujejo stro$ke tehniënih pregledov za vozila, ki se 

uporabljajo za opravljanje storitve; 

- drugi stroëki storitev vkljuëujejo stro$ke za slu#bena potovanja, izplaëila preko 

&tudentskega servisa, stro$ke zdravstvenih storitev, strokovnega izZobraZevanja, storitev 

deratizacije, varovanje premoZenja, varstva pri delu in druge stroëke storitev. 

Stroëki dela: vkljuëujejo prejemke zaposlenih na dejavnosti v skladu z zakonodajo in s 

kolektivno pogodbo komunalnin dejavnosti, ki so stroski pla€, drugih osebnih prejemkov, 

nadomestila plaé in povraëila stro$kov v zvezi z delom, regres ter dodatno pokojninsko 

Zavarovanje. 

Amortizacija: predstavlja stro$ek obraéunane amortizacije lastne opreme, Ki jo uporabljamo 

za izvajanje dejavnosti, in sicer vozila in manj$a orodja ter ostala oprema na dejavnosti. 

Sploëni upravni stroëki: predstavljajo skupne stroSke delovanja podjetja, in sicer sluzbe za 

vzdrZevanje informacijskega sistema, pravne sluZbe, sluZbe financ in raéunovodstva itd. 

Obresti zaradi financiranja: predstavljajo obresti za nova in Ze nabavljena vozila, ki se 

financirajo z leasingom. 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne slu#be 

ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

Donos na lastna sredstva: je donos na vlo#ena poslovno potrebna osnovna sredstva 
izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne slu#be. 

4.17.3.2 Predraéunska cena omreënine Fi$fenja komunalne in padavinske odpadne vode 

Predraéun omreëZnine za dejavnost éi$éenja komunalne in padavinske odpadne vode za 
obdobje 2020-2022 

Omreznina se nana$a samo na del istilne naprave, ki predstavlja dele: Mestne obëine Koper 
in Obëine Ankaran (v znesku ni zajet dele# Obëine lzole). 

OMREZNINA EISCENJE v EUR 

2021 2022 

NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 301.252 253.016 228.111 260.793 
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA INFRAST. 8.270 8.270 8.270 8.270 
STROSKI KODNIN 0 0 0 0 
ODHODKI FINANCIRANJA 0 0 0 0 

  

V OmreZnini s poraéunom je zajet tudi poraéun omreëZnine za leti 2018 in 2019 v skupni vi$ini 
31.948 eur, ki je porazdeljen na tri letno obraéunsko obdobje. 

vw v 

S$tevilo vodomerov za dejavnost Ci$tenja komunalne in padavinske odpadne vode 

Velikost vodomera vodomerov 

DN 13-20 18.699 

DN 25-30 80 

DN 40 9 

DN 50 121 

DN 80 41 
DN 100 9 

DN 150 6 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe 

ODVAJANJA IN CISEENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          1.200,00   12.918,13   
wa ww 

  

ZA OBDOBJE 2020-2022 

Viëina omreënine za posamezni vodomer za dejavnost €i$éenja komunalne in 

padavinske odpadne vode za obdobje 2020-2022 

Velikost Faktor Stevilo Eko v oe Eie v bees v 

vodomera | omreëZnine EE Pardar EE EUR/Ieto EUR/mesec 

brez DDV brez DDV 

DNE20 1 18.699| 18.699,00| 201.296,71 10,7651 

20-DN40 d 80 240,00 2.583,63 322953 

AOSDNE50 10 9 90,00 968,86 107,6511 

5O0SDNE65 15 121 1.815,00 19 538,67 161,4766 

65SDNT80 30 0 0,00 0,00 822 ,9532 

BOSDNS100 50 41 2.050,00 22.068,47 536 2553 

100SDNe150 100 9 900,00 9.688,60| 1.076,5106 

150SDN 200 6 2.153,0211 

Konéna vi$ina omreë#nine za posamezni vodomer za dejavnost éi$éenja komunalne in 

padavinske odpadne vode za obdobje 2020-2022 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Velikost Faktor oe Bondar Ee EE, v Ed V 

vodomera | omreznine obraton brez DDV EUR/Ieto EUR/Imesec 
brez DDV brez DDV 

DNS20 1 18.699 | 18.699,00| 209.263,83 11,1912 

20-DNe40 3 80 240,00 2.685,88 43 5735 

AOSDNE50 10 9 90,00 1.007,21 111,9118 

SOSDNEES5 15 121 1.815,00| 20.311,99 167,8677 

65DN80 30 0 0,00 0,00 335, 1858 

BOSDN100 50 41|  2.050,00| 22.941,91 5595589 

100SDNe150 100 9 900,00 | 10.072,06| 1.119,1178 

150SDN 200 6 13 42941) 2.238,2355       1.200,00 
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe 
ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

4.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROSKOV IN PRIHODKOV PO 
DEJAVNOSTIH TER PO OBCINAH 

Vsi stro$ki in prihodki se obvezno knjiëjjo po posameznih temeljnih stro$kovnih mestih oz. 
dejavnostih. Poleg temeljnih stroëkovnih mestih po dejavnostih imamo v podjetju oblikovano 
tudi stro$kovno mesto uprava s podpornimi slu#bami, kjer knjiZimo vse stroëke, ki nastanejo v 
okviru delovanja uprave s podpornimi slu#bami, kot tudi stroëke, Ki jih ni MOgote razporediti 
na temeljne dejavnosti. 

V skladu s sprejetim Pravilnikom o sodilih za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in 
obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih, potrjenim s strani Nadzornega sveta 
dne 13. 12. 2018 smo oblikovali sodila za razporejanje stro$kov skupnih sluZb na posamezne 
dejavnosti oz. stro$kovna mesta. 

StroSki stro$kovnega mesta uprava s strokovnimi slu#bami se v skladu s Pravilnikom o sodilih 
za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev Po posameznih 
dejavnostih po pobotanju s prihodki delijo na posamezne dejavnosti na osnovi deleëa 
proizvajalnih stro$Kov posamezne dejavnosti oz. stro$kovnega mesta v celotnih proizvajalnin 
stro$kih vseh dejavnosti. Proizvajalni stroëki posameznega stro$kovnega mesta vkljuëujejo 
neposredne stro$ke materiala, neposredne stroë$ke storitev, neposredne stro$ke amortizacije, 
neposredne stro$ke dela, druge stroëke ter stroëke internih raéunov. 

V spodnji tabeli prikazujemo stro$kovna mesta v okviru dejavnosti odvajanja in éi&ëenja 
Komunalne in padavinske odpadne vode. 

  

  

  

  

    

Stro$kovno mesto | Naziv stro$kovnega mesta 
KA Kanalizacija 

CCN Centralna éistilna naprava 
LCN Lokalne éistilne naprave 
GZ Greznice in MKCN       
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe 

ODVAJANJA IN GI$CENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 

4.19 DRUGA RAZKRITJA NA PODLAGI SLOVENSKEGA RACUNOVODSKEGA 

STANDARDA 32 

Druga razkritja, ki niso podana spodal, so podana v Letnem poroëilu Marjetice Koper, d.o.o.- 

s.rl. za leto 2018, Ki je potrjeno s strani Zupana Mestne obéine Koper in je javno objavljeno. 

V Easu izdelave elaborata $e ni bilo objavljeno Letno poroëilo Marjetice Koper d.o.o.-s.r.l. za 

leto 2019. 

  
  42



Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne slu#be 
ODVAJANJA IN CISGENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 

ZA OBDOBJE 2020-2022 
  

5 PRILOGA: PREDRACUNSKA CENA ZA OBDOBJE 2020-2022 

1. ODVAJANJE IN CISCENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE: 

Hd 

12. 

Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode: 

  

1.1.1 OmreZnina v EUR/mesec 
  

Predraéunske cene 
Predraéunske cene 

  

  

  

  

  

  

  

  

Oe 20202022. | FORAEUNOM 205-2018 
VEUR/mesec 

DNS20 3,34059 3.2604 

20sDNS40 9.9176 9.7811 

ADSDNSE50 33,0587 32,6035 

50SDNS65 495880 48 9053 

65SDN80 99, 1760 97,8105 

BOSDNS100 1652933 1630176 

100SDNeE150 330,5866 326,0351 

150SDN 661,1732 652,0703 
  

  

Predraéunske cene 
Predraëunske cene 

  

2020-2022 s 

EES PORAGUNOM 2018-2019 
v EURIm3 

1.1.2 Povpreëna cena storitve 0,3150 0,3041         

    1.1.3 Okoljska dajatev 
  

  

Storitve povezane z nepretoënimi greznicami, obstojeëimi greznicami in malimi éistilnimi 
napravami: 

  

1.2.1 Omreë#nina v EUR/mesec 
  

Predraéunske cene 

  

  

  

  

  

  

  

        

Predraéunske cene 

Er (20222022, | PORACUNOM 201201 
vEURImesec 

DNS20 0,2947 0,3837 

20-DN40 0,8841 0,8841 

A0SDNSE50 2,9471 3,3369 

50SDNS65 4,4206 5,0053 

65SDN80 88412 10,0106 

BO-DNe1 00 14 7353 166844 

100sDNS150 29 4706 33,3687 

150SDN 58,94 12 66,7374   
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13. 

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluzbe 

ODVAJANJA IN CI$CENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
ZA OBDOBJE 2020-2022 

  

Predraéunske cene 
Predraéunske cene 2020-2022 s 

AR PORAGUNOM 2018-2019 
vEURImesec 

  

1.2.2 Povpreëna cena storitve 05252 0,5281     
  

  

1.2.3 Okoljska dajatev (za greznice) 
    12.4 Okoliska dajatev (za MKEN) 

  

  

(i#tenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

1.3.1 Omreëznina v EUR/mesec 
Predraéunske cene 

Predratunske cene 2020-2022 s 

Velikost vodomera 2020-2022 PORACUNOM 2018- 

v EUR/mesec 2019 
v EUR/mesec 

DNS20 0.8971 0,9326 

20“DNeA40 2,6913 2.7978 

AOSDNE50 8.9709 9.3260 

50DNE65 13 4564 139890 

65DNE80 26,9128 27,9779 

BOSDNe100 AA 8546 46 6299 

100DNeE150 89,7092 93 2598 

150SDN 179 4184 186,5196 

Predraéunske cene EE Eg 
2020-2022 2020-2022 s 

v EURIm3 PORACUNOM 2018-2019 
v EUR/m3 

1.3.2 Povpreëna cena storitve 0,7103 0,6969       
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