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3.

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV, POVEZANE Z
NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI
IN MKČN

1.1.Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za leto
2015

Cene storitve javne službe »storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami« se za leto 2014 še niso oblikovale,
zato ne navajamo predračunskih in obračunskih količin in stroškov ter storitev.
Elaborat o oblikovanju cen ter storitev vsebuje podatke le o predračunskih količinah in
predračunskih stroških izvajanja teh storitev.

3.2. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe storitve, povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN
3.2.1. Količina zaračunanih odpadnih voda planiranih za leto 2015 je 332.076 m3.

3.2.2. Število odjemnih mest planiranih za leto 2015 je 2.600.
Storitev se bo zaračunavala le gospodinjstvom na območju kjer ni javne kanalizacije, zato je
v planu predviden le najmanjši premer vodomera.

3.3. Predračunski stroški izvajanja storitve povezane z
obstoječimi greznicami in MKČN

nepretočnimi greznicami,

3.3.1. Stroški za javno infrastrukturo planirani za leto 2015 so delež stroškov najemnine za
komunalno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 15.812 EUR

3.3.2. Stroški izvajanja storitve povezane z
greznicami in MKČN
VRSTA STROŠKA
1. Neposredni stroški
stroški materiala
strošek storitev
stroški dela
drugi neposredni stroški
SKUPAJ
2. Posredni proizvajalni stroški
strošek materiala
strošek amortizacije
strošek storitev
stroški dela
SKUPAJ
3 .Splošni stroški
stroški materiala
stroški storitev
stroški dela
stroški amortizacije
drugi stroški
SKUPAJ
5. Donos
SKUPAJ STROŠEK ODVAJANJA

nepretočnimi greznicami, obstoječimi

Letni plan
38.490
7.010
27.880
73.380
3.538

3.538
15.275

15.275
0
92.193

Največji delež stroškov predstavlja strošek goriva (fekalno vozilo) in strošek dela pri
prevzemu vsebine iz greznic in MKČN.
3.4. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev, povezanih z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Za izvajanje te javne službe se bodo uporabljala tista poslovno potrebna osnova sredstva, ki se
uporabljajo že pri dejavnosti odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

3.5. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo
in prihodnje obračunsko obdobje
Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna
storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo
značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošno stroškovno mesto. Iz splošnega
stroškovnega mesta pa se prenašajo na temeljna stroškovna mesta po ključih, ki so izraženi v
odstotkih.
Sodilo za razporejanje vseh splošnih stroškov podjetja je delež proizvajalnih stroškov brez
stroška najemnine za komunalno infrastrukturo posamezne dejavnosti v celotnih proizvajalnih

stroških (brez stroškov za najemnino komunalne infrastrukture) vseh dejavnosti, ki jih
podjetje izvaja.
Sodila se potrjujejo z letnimi poročili oziroma z letnimi plani.
3.6. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za pretekla in
prihodnje obračunsko obdobje
V skladu z 11. členom Uredbe so posebne storitve izvajalca 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 službe.
Pri izvajanju javne službe povezane z greznicami in MKČN podjetje izvajanje teh posebnih
storitev za leto 2015 ne načrtuje.
3.7. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
V skladu s 16. odstavkom 2. člena Uredbe donos na vložena poslovno potrebna osnovna
sredstva izvajalca ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za
neposredno opravljanje posamezne javne službe.
V predčunski kalkulaciji lastne cene storitev javne službe povezane z greznicami in MKČN
donos na sredstva ni vračunan.
3.8. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Za izvajanje javne službe povezane z greznicami in MKČN se predvideva zaposlitev dveh
delavcev.
3.9. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek v njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Po planu za poslovno leto 2015 znaša strošek najemnine komunalne infrastrukture za
izvajanje dejavnosti povezane z greznicami in MKČN 15.812 EUR in se bo, v kolikor ne bo
sprejeto subvencioniranje cene uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih
dejavnosti, v celoti prenesla na uporabnike te javne infrastrukture.
3.10. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture
Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture za izvajanje dejavnosti odvajanje odpadnih voda je
100%.

3.11. Izračun predračunske cene storitev javne službe za izvajanje, povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN za prihodnje
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje
Predračunska cena storitve je sestavljena iz cene storitve za izvajanje te javne službe in iz
cene za omrežnino.
3.11.1. Predračunska cena storitve, povezane z
greznicami in MKČN

nepretočnimi greznicami, obstoječimi

Predračunska cena storitve je oblikovana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev
in načrtovanih stroškov za izvajanje dejavnosti.
Vključeni so le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev te javne službe.
načrtovani stroški 2015

cena storitve =

načrtovana količina 2015

=

92.193 EUR

=0,2776 EUR/m3

332.076 m3

3.11.2. Predračunska cena omrežnine
Predračunska cena omrežnine javne infrastrukture izvajanja dejavnosti čiščenje odpadnih
voda zajema stroške amortizacije oz. najemnine deleža infrastrukture, ki se uporablja za
izvajanje te javne službe.
Omrežnina iz naslova stroškov amortizacije (najemnine) v letu 2015

zap.

premer vodomera

številka

1

število
faktor
vodomerov omrežnine
2

3

pondor

omrežnina

mesečni
strošek

4

5

6

(2 x 3)

((OMR :∑4) x 3)

(2 x 5)

1

DN < / = 20

2600

1

2600

0,5068

1.317,68

2

20 < DN < 40

0

3

0

13,1564

0,00

3

40 < / = DN < 50

0

10

0

43,8546

0,00

4

50 < / = DN < 65

0

15

0

65,7819

0,00

5

65 < / = DN < 80

0

30

0

131,5639

0,00

6

80 < / = DN < 100

0

50

0

219,2731

0,00

7

100 < / = DN < 150

0

100

0

438,5462

0,00

8

150 < / = DN

0

200

0

877,0924

0,00

SKUPAJ

2600

2600

1.317,68

3.12. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih po občinah
Sodila za razporejanje so opisana v točki 5.5.
JKP Šentjur d.o.o. izvaja dejavnost čiščenje odpadnih voda samo v Občini Šentjur.

3.13. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35
Druga razkritja na podlagi SRS 35 so zapisana v letnih poročilih in javno objavljena na spletnih
straneh AJPES – a (JOLP).

