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Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na ….. seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cene storitev z zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter
malimi komunalnimi čistilnimi napravami
na območju občine Gornja Radgona
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene storitve v
zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na
področju občine Gornja Radgona, marec 2014, ki ga je izdelal izvajalec javne službe javno podjetje
Komunala Radgona d.o.o..
2. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje ceno storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi
greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju občine Gornja Radgona, ki
vsebuje odvoz in čiščenje grezničnih gošč ali odpadnega blata iz male komunalne čistilne naprave
znaša 20,13 EUR.
V ceno 9,5 % DDV ni vključen.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.06.2014.

Številka: 355-1/2014-U108
Datum: _______________

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
1. Uvod – podlaga za spremembo
Financiranje gospodarskih javnih služb opredeljuje 8. člen Zakona o gospodarskih javnih službah
(ZGJS – UL RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP), ki določa, da se gospodarske javne službe
financirajo s ceno javnih dobrin,iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zakonom ali
odlokom lokalne skupnosti. Na podlagi tega zakona je Občina Gornja Radgona sprejela Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 08.03.1999), s katerim je podrobno uredila, kako se te storitve
financirajo. Republika Slovenija je dne 16.11.2012 v UL RS št. 87/12 objavila Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki izvajalcem javnih gospodarskih služb nalaga, da v 15 mesecih po njenem izidu pripravijo
cene v skladu z določili tega predpisa. Rok za usklajevanje cen z uredbo se izteka 31. marca 2014,
vse skupaj pa je potrebno potrjevati na Občinskem svetu.
2. Podlaga za oblikovanje cen 2014 – obračunska lastna cena 2013
Podlaga za oblikovanje predračunskih lastnih cen so stroški poslovanja podjetja pri izvajanju storitev
GJS in t.i. obračunske lastne cene storitev iz preteklega leta.
JP Komunala Radgona d.o.o. do tega trenutka ni izvajalo storitev vezanih na 3. alineo, 1. točke 19.
člena Uredbe, ki obravnava storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Slednje je vezano na aktiviranje projekta »Sistematično
uvajanje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornja Radgona«.
Da bi lahko oblikovali novo ceno skladno z metodologijo MEDO, smo se lotili izdelave
predračunske lastne cene za leto 2014, ki temelji na:
a. predračunu direktnih materialnih stroškov storitev izdelave ocene obratovanja (R 40),
b. predračunu direktnih stroškov storitev za izdelavo ocene obratovanja (R41),
c. predračunu direktnih stroškov dela izdelave ocene obratovanja (R 47) in
d. dodajanju splošnih stroškov po stroškovnih mestih po posebnih sodilih, ki jih je potrdil NS
družbe na svoji 6. redni seji dne 28.02.2014, na podlagi česar je izračunan delež po vsakem
stroškovnem mestu in po tem principu so stroškovna mesta obremenjena še s splošnimi
stroški.
Predstavljena predračunska lastna cena je osnova za predlog prodajne cene v zvezi z nepretočnimi
greznicami in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami za leto 2014.
Predlagana cena je primerljiva s cenami, ki se uporabljajo pri izvajanju enakih storitev v regiji.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da potrdi Elaborat o oblikovanju cene
storitve v zvezi z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami na področju občine Gornja Radgona in ceno storitve obravnava in sprejme sklep v
predloženi vsebini.

PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Priloga:
- Elaborat
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1. OPIS JAVNE SLUŽBE STORITEV V ZVEZI Z NEPRETOČNIMI IN
OBSTOJEČIMI GREZNICAMI V OBČINI GORNJA RADGONA

KOMUNALA RADGONA d.o.o. zagotavlja izvajanje različnih storitev gospodarske javne
službe. Med storitvami, ki jih je podjetje do sedaj prepuščalo zunanjemu izvajalcu in je imelo
le slab pregled nad stanjem, so zagotovo storitve v zvezi z nepretočnimi greznicami in
obstoječimi greznicami. To stanje podjetje želi spremeniti tako, da bo v letu 2014 uvedlo
organiziran pristop k odvozu grezničnih gošč in odpadnega blata iz MKČN na čistilne
naprave v okolju.
Izvajalec gospodarske javne službe pri izvajanju
oskrbovalne in tehnične standarde:

dejavnosti

uporablja

predpisane

o Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. list RS 4/2000)
in državni predpis :
o Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list št.
RS 4.11.2011)

Osnove oblikovanja cen

Elaborat o oblikovanju cene storitev v zvezi z nepretočnim in obstoječimi greznicami ter
malimi komunalnimi čistilnimi napravami je narejen skladno z metodologijo, ki jo uvaja
uredba in prinaša prav v metodološkem smislu veliko sprememb, zato direktnih primerjav z
obstoječimi in še veljavnimi cenami ni moč opraviti. Gre pa za področje, ki se po Uredbi o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (UL RS 87/12) imenuje – storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

2. ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE
ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Vsebina elaborata je pripravljena v skladu z 9.členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe storitev v
zvezi z greznicami in MKČN
Tabela 1: Količine storitev odvoza gošč in blata iz

MKČN na ČN

predračunska količina
odvoza za leto 2013 v
m3

obračunska količina
odvoza za leto 2013 v m3

0

0

3

2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe storitev v zvezi z
greznicami in MKČN
V letu 2013 podjetje ni organizirano izvajalo predmetnih storitev in ne razpolaga s podatki
pod točko 2.2..
2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne službe storitev v zvezi z greznicami in MKČN za preteklo obračunsko
obdobje
V letu 2013 podjetje ni organizirano izvajalo predmetnih storitev in ne razpolaga z
informacijami pod točko 2.3..

2.4. Primerjava obračunskih cen storitev v zvezi z greznicami in MKČN za leto 2013 s
predračunskimi cenami za leto 2013
S temi podatki skladno s 27. členom uredbe MEDO ne razpolagamo!

2.5. Primerjava potrjenih cen storitev v zvezi z greznicami in MKČN za leto 2013 s
potrjenimi cenami storitev v zvezi z greznicami in MKČN za leto 2014

Storitve v zvezi z odovozom gošč iz greznic in blata iz MKČN
Tabela 3: Obračunske cene storitev odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN v občinah, kjer odvoze vrši
Komunala Slovenska Bistrica

CENIK ČRPANJA, ODVOZA IN ČIŠČENJA GREZNIČNIH GOŠČ
1. Črpanje in odvoz grezničnih gošč po planu čiščenja greznic na področju izvajanja

gospodarske javne službe (občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica)
cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
1.1. črpanje in spiranje 18,3609 EUR 1,5607 EUR 19,9216 EUR
1.2. odvoz iz občine Slovenska Bistrica 45,9022 EUR 3,9017 EUR 49,8039 EUR
1.3. odvoz iz občin Makole, Poljčane in Oplotnica 55,0826 EUR 4,6820 EUR 59,7646 EUR
Odvoz se obračuna tudi v primeru, ko uporabnik po prejetem obvestilu o izvedbi obveznega rednega
čiščenja greznice ne javi spremembe termina in izvajalec pride na mesto izvedbe ter storitve ne more
opraviti.
2. Črpanje in odvoz grezničnih gošč po naročilu na področju izvajanja gospodarske javne službe
(občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica)
cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
1.1. črpanje in spiranje 18,3609 EUR 1,5607 EUR 19,9216 EUR
1.2. odvoz do 7 km 45,9022 EUR 3,9017 EUR 49,8039 EUR
1.3. odvoz od 7 - 12 km 55,0826 EUR 4,6820 EUR 59,7646 EUR
1.4. odvoz od 12 - 15 km 64,2631 EUR 5,4624 EUR 69,7255 EUR
1.5. odvoz nad 15 km 68,8533 EUR 5,8525 EUR 74,7058 EUR
3. Čiščenje grezničnih gošč iz občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane
enota cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
2.1. nepretočne greznice m3 1,0432 EUR 0,0887 EUR 1,1319 EUR
2.2. pretočne greznice m3 3,7556 EUR 0,3192 EUR 4,0748 EUR
4. Čiščenje grezničnih gošč za ostale uporabnike
enota cena brez DDV DDV 8,5% cena z DDV
3.1. nepretočne greznice m3 2,0865 EUR 0,1774 EUR 2,2639 EUR
3.2. pretočne greznice m3 7,5113 EUR 0,6385 EUR 8,1498 EUR
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Tabela 3a: Cene storitev na terenu, kjer javno službo izvaja AGJ Lenart

IZVAJALEC AGJ d.o.o. Lenart, končna cena za uporabnika * primer za občino Lenart
CENE VELJAJO V NASLEDNJIH OBČINAH Občini Lenart, Sv.Trojica,
Cerkvenjak, Starše, Duplek, Apače, Sv.Jurij ob Ščavnici, Radenci in deloma Ljutomer

GREZNICE
EUR
EUR/uro
EUR
Skupaj
9,5% DDV
Skupaj z DDV

Sprejem
in
obdelava Stroški dela
17,70
60,00

Stroški
goriva

Strošek
osnovnih
sredstev

20,00

Donos

Operativni
stroški
17,70
60,00
20,00
97,70
9,28
106,98

2.6. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obdobje
Tabela 5: Predračunska količina odvoza gošč in blata za leto 2014

obračunska količina
odvoza gošč in blata predračunska količina
iz mkčn za leto 2013 odvoza gošč in blata iz
v m3
mkčn za leto 2014v m3

0
600
2.5. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe v zvezi z greznicami in MKČN
za leto 2014
Tabela 6: Predračunski stroški storitve javne službe v zvezi z greznicami in MKČN Za leto 2014
Predračunski stroški
izvajanja storitev v
zvezi z greznicami in
MKČN za leto 2014 v
CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE V ZVEZI Z
EUR
GREZNICAMI
Uredba ( Ur.l. RS, št.87/2012)
I.
ODVOZ GOŠČ IN BLATA IZ MKČN
12.078,00
1.
Neposredni stroški materiala in storitev
9.900,00
a.) stroški materiala
300,00
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
300,00
b.) stroški storitev
9.600,00
Stroški odvoza gošč s čiščenjem - 16 EUR/m3
9.600,00
drugi stroški storitev
2.
Neposredni stroški dela
600,00
3.
Drugi neposredni stroški
4.
Splošni proizvajalni stroški
1.540,00
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
1.540,00
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih
sredstev
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5.

6.

7.
8.

9.

stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev
stroški drugih storitev – 2,63 EUR/m3
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3 V LETU
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA EUR/m3 *

1.540,00

38,00
12.078,00
600
20,1300

*cena vsebuje odvoz in čiščenje odpadnih komunalnih vod!
2.6. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev odvoza gošč in
blata iz MKČN za prihodnje leto (v eur)
Tabela 7: Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev

Leto
Poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

2014
762

0

Glede na oceno prihodkov v letu 2014 iz naslova izvajanja storitve je delež stroškov nove
storitve v vseh stroških ocenjen na 0,0015%. Ta znesek jemljemo kot delež potrebnih
osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti, torej od skupne vrednosti vseh osnovnih sredstev
podjetja (skupna vrednost 508.542,54 EUR)
2.7. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10.členom uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Predstavitev stroškovnih mest
Družba Komunala Radgona ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega
neposredno razporeja večino stroškov in prihodkov (neposredni stroški oz. prihodki).
Stroškovna mesta so:
• vodni vir Gornja Radgona (vodovod),
• kanalizacija Gornja Radgona in Negova (kanalščina),
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•
•
•
•
•

javna snaga,
vzdrževanje cest,
tržna dejavnost,
javna dela in
uprava.

Na stroškovnem mestu »uprava« se zbirajo posredni stroški in prihodki, ki se nato na podlagi
sodil razporedijo na ostala stroškovna mesta. Za izvajanje dejavnosti odvoza grezničnih gošč
in blata iz MKČN ter njihovega čiščenja na čistilnih napravah v okolju bo podjetje ob zagonu
dejavnosti odprlo posebno stroškovno mesto na katerem bo evodentiralo vse neposredne
stroške v zvezi z izvajanjem dejavnosti.

Sodilo – delitev posrednih (splošnih) stroškov:
V startu bomo v predračunski lastni ceni k neposrednim stroškom izvajanja dejavnosti (stroški
storitve in dodatni stroški dela v podjetju ter na to vezani materialni stroški) dodali še
posredne stroške podjetja v višini 15 % na direktne stroške storitve!
Družba z organiziranostjo in s pomočjo notranjih predpisov teži k čim natačnejšemu oz.
direktnejšemu razporejanju stroškov na ustrezna stroškovna mesta.

2.8. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obdobje
Družba ne opravlja posebnih storitev, ki bi koristile javno infrastrukturo.
2.9. Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko
obdobje
Tabela 8: Vkalkulirani donos na poslovno potrebna osnovna sredstva na področju odvoza gošč in odpadnega
blata MKČN

Leto
Donos na vložena
poslovno potrebna
osnovna sredstva EUR

2013

Predračun 2014
38

0

Uredba v 16. točki 2. člena predpisuje, donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
ki ne sme presegati 5% vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno
opravljanje javne službe. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje GJS
odvoza gošč in blata iz MKČN je 762 EUR, od česar 5% znaša 38 EUR.
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2.10. Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje
obračunsko obdobje
Tabela 9:Število neposredno zaposlenih na področju odvoza gošč in odpadnega blata iz MKČN

Leto
Število zaposlenih za
izvajanje storitve
odvoza gošč in blata
iz MKČN

2013

2014

0

0,1

2.11. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture
Tabela 10: Višina najemnine za javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo

Leto
Višina najemnine za
javno
infrastrukturo
odvoza gošč in blata
iz MKČN

2013

2014
0

0

Dejavnost ni vezana na rabo javne infrastrukture!
2.12. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
Podatek ni relevanten za oblikovanje cene, ker v storitev ni vključena javna infrastruktura.
Čiščenje gošč in blata se bo vršilo na čistilnih napravah v okolju.
2.13. Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
Tabela 12: Izračun predračunske cene storitev odvoza gošč in blata iz MKČN za leto 2014

1.

2.
3.
4.

CENA STORITVE ODVOZA IN ČIŠENJA GREZNIČNIH
GOŠČ IN BLATA IZ MKČN
Uredba (Ur.l. RS, št.87/2012)
Neposredni stroški materiala in storitev
a.) stroški materiala
stroški električne energije in pogonskih goriv
drugi stroški materiala
b.) stroški storitev
stroški odvoza in čiščenja gošč in blata iz MKČN
drugi stroški storitev
Neposredni stroški dela
Drugi neposredni stroški
Splošni proizvajalni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški storitev v zvezi z vzrdrževanjem osnovnih sredstev
stroški povračil zaposlencem v zvezi z delom
stroški intelektualnih storitev

predračunski stroški
za leto 2014 EUR
12.078,00
9.900,00
300,00
300,00
9.600,00
9.600,00
600,00
1.540,00

8

5.

6.

7.
8.

9.
III.

stroški drugih storitev
stroški dela
Splošni nabavno-prodajni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Splošni upravni stroški
stroški materiala
stroški amortizacije poslovno potrebnih OS
stroški storitev
stroški dela
Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev JGS,
Neposredne stroške prodaje
Drugi poslovni odhodki
stroški rezervacij
prevrednotovalni poslovni odhodki
drugi poslovni odhodki
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
OKOLJSKA DAJATEV
SKUPAJ VSI STROŠKI
KOLIČINA m3
PREDRAČUNSKA LASTNA CENA NA m3

1.540,00

38,00
12.078,00
600
20,1300

2.14. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po
občinah
Družba ima za vsako GJS določeno stroškovno mesto na katerega neposredno razporeja
večino stroškov in prihodkov (neposredni ali direktni stroški oz. prihodki).

3. PREDLOG CENE
3.1. ODVOZ IN ČIŠČENJE GOŠČ IZ NEPRETOČNIH IN OBSTOJEČIH GREZNIC
TER ODPADNEGA BLATA IZ MKČN

Cena storitve
Cena storitev odvoza in čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih in obstoječih greznic ter
odpadnega blata iz MKČN je 20,13 EUR/m3 brez DDV. Cena je primerljiva s sorodnimi
storitvami v okolju, ki jih izvajajo druga komunalna podjetja oz. jih imajo kot cene javnega
značaja objavljene druge občine na svojih spletnih straneh. Še več, cena vključuje tudi
čiščenje gošč in blata na ČN.

4. ZAKLJUČEK
Družba na osnovi opravljenih analiz in izvedenega načrtovanja nedvoumno ugotavlja:
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1. da odvoza grezničnih gošč in odpadnega blata iz MKČN nima urejenega, zato
dejavnost na novo uvaja v letu 2014,
2. da predlagana struktura cene sloni v pretežni meri na izvedbi storitev odvoza s
čiščenjem, ki ga bo izvajal izbran izvajalec na podlagi predhodnega razpisa, dodani pa
so stroški lastnega dela v administrativnem delu ter posredni stroški podjetja.
3. Oblikovana cena je primerljiva s ceno sorodnih dejavnosti v drugih primerljivih
občinah.
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