OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, LAŠKO
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Številka: 354-6/2016

OBČINSKI SVET LAŠKO
Na podlagi 17. člena Statuta Komunale Laško predlagamo, da Občinski svet Laško na svoji
seji obravnava naslednjo
ZADEVO: ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITEV POVEZANIH Z
NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Gradivo pripravila: Komunala Laško d.o.o.
Predstavnik predlagatelja na seji: Tomaž Novak
Pristojnosti in pravna podlaga:
−
−
−
−
−
−

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (UR.l. RS, št. 87/12,109/12),
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UR.l. RS 98/15),
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UR.l. RS 62/08),
Zakon o gospodarskih javnih službah (UR.l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11),
Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o. (UR.l. RS, št. 60/95,
12/01, 94/09, 51/12) in
Statut občine Laško (UR.l. RS, št. 79/15-UPB1)

Predlog sklepa:
1. Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju storitev povezanih z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v
predloženi vsebini.
2. Cena storitev znaša:
Storitev izvajanja

0,282 € / m3 porabljene vode

Storitev javne infrastrukture

1,170 € / mesec za priključek DN 20

Cene se začnejo zaračunavati od 1.7.2016 dalje in ne vsebujejo DDV.
OBRAZLOŽITEV:
Na osnovi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je opredeljena obvezna
storitev gospodarske javne službe Odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za
objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Določeno je, da je potrebno prevzeti blato iz
MKČN (malih komunalnih čistilnih naprav) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE in prevzem
komunalne odpadne vode iz greznic najmanj enkrat na tri leta. Blato oz. gošče se morajo
nadalje predelati na centralni komunalni čistilni napravi. Izjema so registrirana kmetijska
gospodarstva, ki lahko blato iz svojih greznic in MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu. To, da gre za registrirana kmetijska gospodarstva,

morajo kmetijska gospodarstva dokazati z ustreznimi dokazili in potrdili, ki so jih dolžna na
poziv v roku predložiti izvajalcu gospodarske javne službe Komunali Laško.
V Občini Laško je skupno 5.380 gospodinjstev. 1.801 gospodinjstev je priključenih na javni
kanalizacijski sistem ter se njihove odpadne komunalne vode čistijo na ČN Laško. Po
podatkih statističnega urada je 1.025 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki lahko ob
upoštevanju določil iz uredbe, sama tretirajo greznične gošče. Tako ostane za izvajanje GJS
3.229 gospodinjstev - odjemnih mest, ki niso priključena na kanalizacijski sistem. V Občini
Laško znaša letna poraba vode 595.750 m3 (brez Pivovarne Laško). Ocenjena letna količina
porabljene vode v gospodinjstvih, ki niso priključena na kanalizacijski sistem, pa znaša
361.458 m3. Obe količini sta povzeti po podatkih režijskega obrata Občine Laško.
Komunala Laško bo storitev pričela izvajati od 1. julija 2016 dalje. Greznične gošče se bodo
pričele odvažati iz vseh tistih gospodinjstev, ki niso priključena na kanalizacijski sistem in
uporabljajo greznice ali MKČN. Vsakemu uporabniku bo greznica oziroma MKČN
izpraznjena enkrat v treh letih po seznamu. Uporabniki bodo to storitev plačevali sukcesivno
in sicer vsak mesec 0,282 € / m3 porabljene pitne vode, oz. količine po uredbi ter 1,170 € /
mesec na vodovodni priključek DN 20 mm (3/4 cole).
Pri obravnavi elaborata v prvem branju na pristojnih Odborih občinskega sveta so bila
izpostavljena nekatera vprašanja, na katera v nadaljevanju posredujemo tudi ustrezne
odgovore.
Praznjenje greznic enkrat na tri leta
Greznice je skladno z uredbo Ur. L. RS št. 98/15 potrebno prazniti najmanj enkrat na tri leta.
To pomeni, da morajo biti izpraznjene v treh letih vsaj enkrat. Samo izvajalec javne službe
(IJS) lahko izvaja to storitev, razen izjemoma njegov podizvajalec. V kolikor je greznica
pretočna in ima dva ali tri prekate se izprazni največ dve tretjini vsebine prvega prekata, saj
mora v njem ostati nekaj (1/3) vsebine aktivnih bakterij, ki omogočajo proces čiščenja. Pri
nepretočnih greznicah je potrebno izčrpati vso vsebino. Cena storitve zajema enkratno
črpanje greznice v obdobju treh let, skladno s planom odvozov, ki ga pripravi IJS. Storitev se
plačuje mesečno skupaj s plačilom za vodo. V kolikor bi bilo potrebno v obdobju treh let
črpati večkrat je potrebno vsako naslednje črpanje plačati posebej, skladno z veljavnim
cenikom IJS.
Dvojni števci v Mariboru
Mariborski vodovod omogoča svojim uporabnikom na osnovi Pravilnika za projektiranje,
tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema uporabo »zelene vode«. Zelena
voda je namenjena rabi, ki ne obremenjuje okolja. Namenjena je izključno za zalivanje vrtov,
zelenic, kmetijskih zemljišč in igrišč. Druga uporaba te vode, kot na primer oskrba z vodo v
objektih, hlevih, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno je prepovedana.
Upravljavec vodovoda za vsak primer posebej oceni ali vodovodni sistem dopušča rabo pitne
vode kot »zelene vode« in določi pogoje rabe. Merilno mesto se izvede za obračunskim
vodomerom. Merilno mesto in priključek izvede Mariborski vodovod, ki izvaja tudi obračun
porabe »zelene vode« ter vzdržuje merilno mesto na stroške uporabnika, na enak način kot
za obračunski vodomer. Mariborski vodovod lahko začasno prepove uporabo vode za
namene »zelene vode«. Uporabnik se zavezuje namensko uporabljati »zeleno vodo«,
poskrbeti mora, da instalacija onemogoča zlorabo porabe in dovoliti pregled vodovodne
instalacije ter meritve rabe »zelene vode«. V kolikor upravljavec ugotovi, da se uporaba
»zelene vode« koristi nenamensko se uporabniku zaračuna vsa količina vode izkazana na
vodomeru za zadnje obdobje z vsemi dajatvami, kot so se plačujejo za običajno rabo vode.
Gre za edinstven primer v Sloveniji, ki pa je po našem mnenju sporen, saj izkrivlja dejansko
porabo vode v gospodinjstvu in ne stimulira racionalne porabe vode. Potrebno je poudariti,
da »zelena voda« ni obremenjena z okoljsko dajatvijo (0,5192 EUR/m3).
Uporabniki, ki koristijo svoj lastni vodovod in ki plačujejo okoljske takse
V občini Laško je kar precej uporabnikov, ki uporabljajo svoje – lastne vodne vire za uporabo
pitne vode. Zanje so praviloma pridobili tudi vodna dovoljenja. Ti uporabniki ne koristijo javne

vodo oskrbe, plačujejo pa okoljsko dajatev. Uredba za takšno uporabo vode predvideva
pavšalni obračun in sicer 4,5 m3 vode na osebo na mesec, oziroma 150 l na dan. To je
osnova tudi za obračun storitve praznjenja greznic, omrežnina pa se obračuna na vodovodni
priključek DN 20 mm.
Uporabniki, ki kombinirajo uporabo vode iz lastnega vodovoda in javnega vodovoda
ter plačujejo okoljsko dajatev samo od uporabe vode iz javnega vodovoda
V občini Laško je tudi precej uporabnikov, ki poleg svojega lastnega vodnega vira uporabljajo
tudi vodo iz javnega vodovoda, ki jo merijo z vodomerom. Svojo vodo uporabljajo takrat, ko
jo imajo dovolj na razpolago, javno vodo pa le izjemoma, po potrebi. Porabo javne vode
plačujejo po števcu, omrežnino pa glede na vodovodni priključek DN 20 mm. Poraba javne
vode je glede na vložena sredstva za izgradnjo vodovodov premajhna, zato se postavlja
vprašanje upravičenosti gradnje vodovodov na takšnih območjih. Tam kjer je izgrajen
javnega vodovoda bomo morali na vseh teh območjih zahtevati, da se ukinejo zasebni
vodovodi in da se bodo morali vsi objekti priključiti na javni vodovod. S tem bo rešen problem
nerealnega plačevanja okoljske dajatve zaradi nerealne porabe vode. Predvideno je, da se
vsaj enkrat letno pri teh uporabnikih preveri poraba vode vezana na osebe, ki stalno
prebivajo na tem naslovu. V kolikor bo prišlo do občutno premajhne porabe vode iz javnega
vodovoda se bo upoštevala normirana poraba na osebo, ki znaša 4,5 m3 na mesec, kar bo
osnova za plačilo storitve praznjenja greznic.
Uporaba vode za potrebe napajanja živali
Kmetijska gospodarstva, ki koristijo javno vodo oskrbo tudi za potrebe napajanja živali bi
morala imeti vsa tudi poseben števec za porabo te vode, ker le ta ne more biti obremenjena
z okoljsko dajatvijo. Okoljska dajatev se nanaša samo za uporabo vode za namene
gospodinjske rabe.
Praznjenje malih čistilnih naprav (do 50 PE)
Tudi praznjenje gošč iz malih čistilnih naprav (MČN) je skladno z uredbo predvideno najmanj
enkrat na tri leta, kot to velja za greznice.
Primerjava stroškov na položnicah za 3-člansko gospodinjstvo
Tabela 1:

Stroški 3-članskega gospodinjstva v obdobju 3 let (36 mesecev), upoštevajoč
3
povprečno porabo vode, ki v Občini Laško znaša 3,5 m /mesec/osebo
priklop na kanalizacijo - DA, priklop na javni vodovod - DA

Opis postavke (ČN LAŠKO)

Cena / 1
3
m

Količina
porabljene
3
vode m

Mesecev

Kanalizacija odvajanje

0,60 €

10,5

36

Kanalizacija čiščenje
Skupaj

0,78 €

10,5

36

Tabela 2:

Cena
226,80 €

294,84 €
521,64 €
Cene so brez DDV

Stroški 3-članskega gospodinjstva v obdobju 3 let (36 mesecev), upoštevajoč
3
povprečno porabo vode, ki v Občini Laško znaša 3,5 m /mesec/osebo
priklop na kanalizacijo - NE, priklop na javni vodovod - DA

Opis postavke (greznice, MKČN)

Cena /
DN20
Cena / 1
3
m

Priključek
Porabljene
3
vode m

Mesecev

Storitev JI (omrežnina)

1,170 €

1

36

Cena storitve
Skupaj

0,282 €

10,5

36

€

Cena
42,12 €

106,60 €
148,72 €
Cene so brez DDV

Tabela 3:

Stroški 3-članskega gospodinjstva v obdobju 3 let (36 mesecev), upoštevajoč porabo
3
vode po 21. členu uredbe, ki znaša 4,5 m /mesec/osebo
priklop na kanalizacijo - NE, priklop na javni vodovod - NE

Opis postavke (greznice, MKČN)

Cena /
DN20
Cena / 1
3
m

Priključek
Porabljene
3
vode m

Mesecev

Storitev JI (omrežnina)

1,170 €

1

36

Cena storitve
Skupaj

0,282 €

13,5

36

€

Cena
42,12 €

137,05 €
179,17 €
Cene so brez DDV
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1. UVOD
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012, 109/2012 - v nadaljevanju Uredba), ki
velja od 1.1.2013, določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb. Pristojnost določanja cen se je s tem prenesla na lokalno
skupnost.
Uporabljene kratice:
MKČN – male komunalne čistilne naprave
JI – javna infrastruktura

2. OPIS DEJAVNOSTI
Izvajanje storitev gospodarske javne službe Odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.l. RS št. 98/2015) in drugi področni podzakonski akti ter Tehnični pravilnik o javni
kanalizaciji v občini Laško, ki ga je sprejel župan.
V občini Laško bomo storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in MKČN, prvič uvedli v letu 2016. Načrtujemo izvajanje teh storitev na način,
kot je opredeljeno v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji v občini Laško (50. in 51.
člen).
Odvoz grezničnih gošč se bo izvajal kontinuirano po seznamu, ki smo ga v preteklosti
izdelali v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Laško. Ocenjujemo, da bomo dnevno
lahko izpraznili 3-4 greznice ali MKČN, letno pa do 800 greznic. Na področjih, kjer dostop s
specialnim komunalnim vozilom ne bo možen, bomo k sodelovanju povabili zunanje
izvajalce, s katerimi bomo sklenili posebne pogodbe za izvajanju storitev, kar pa v tem
elaboratu še ni upoštevano.
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3. OBLIKOVANJE CENE
Cena storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN je
sestavljena iz:
 Cene javne infrastrukture in
 Cene opravljanja storitev
Cena javne infrastrukture vključuje:
 Stroške amortizacije infrastrukture oziroma najema te infrastrukture.
Cena opravljanja storitev je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.
Stroški opravljanja storitve javne službe vključujejo:
1. Neposredne stroške materiala in storitev izvajanja javne službe, ki so stroški, ki jih je
mogoče neposredno povezati z ustvarjanjem poslovnih učinkov in obsegajo:
stroški materiala, ki vključujejo:
•

stroške pogonskega goriva za vozila potrebna za opravljanja storitve javne službe,

stroške storitev, ki vključujejo:
•
•
•
•

stroške prevoznih storitev oziroma storitve podizvajalcev,
stroške drugih storitev,
stroške amortizacije, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za
opravljanje storitve in so v lasti izvajalca,
stroške vzdrževanja osnovnih sredstev,

2. Splošne stroške dela, ki vključujejo stroške dela za opravljanje storitve.
3. Splošne upravne stroške, ki so stroški uprave.
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4. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV
4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne
službe za preteklo obračunsko obdobje
Storitev bomo začeli izvajati po potrditvi cene na občinskem svetu. V preteklih obdobjih smo
storitev opravljali samo na osnovi naročil posameznih uporabnikov, ko je nastopila potreba
po praznjenju greznic oz. MKČN. Predvidene količine v letu 2016 so:
Količine
2016

PODATKI
−

Letna količina porabljene vode v Občini Laško
(povzeto po podatkih režijskega obrata, brez Pivovarne Laško)

−

Ocenjena letna količina porabljene vode v gospodinjstvih, ki
niso priključena na javni kanalizacijski sistem
(povzeto po podatkih režijskega obrata)

−

Število gospodinjstev (odjemnih mest), ki niso priključena na
kanalizacijski sistem

595.750 m3

361.458 m3

3.229

Storitev se bo zaračunavala le gospodinjstvom na območjih, kjer ni javne kanalizacije, zato
so v planu zajeti le najmanjši vodovodni priključki (DN 20).
Število odjemnih mest za leto 2016 je izračunano, tako da se od skupnega števila vseh
gospodinjstev v občini Laško, odšteje število gospodinjstev, priključenih na javni
kanalizacijski sistem in število kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev
(5.380-1.801-350=3.229).
Skladno s 5. točko 21. člena Uredbe se pri vseh gospodinjstvih, kjer se količina porabljene
vode ne meri z vodomerom, upošteva normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na
osebo na dan. To znese mesečno 4,5 m3 vode na osebo.

4.2 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za leto 2016
4.2.1 Stroški javne infrastrukture
Planirani stroški javne infrastrukture za leto 2016 so delež stroškov amortizacije za čistilno
napravo, ki jih povzemamo po podatkih družbe ČD-SHW. Celotna amortizacija čistilne
naprave znaša letno 271.850,68 €. Delež, ki se nanaša na javno infrastrukturo ČN, je
26,32% (delitev izhaja iz dogovora med koncendentom Občino Laško, koncesionarjem
WTE in Pivovarno Laško), kar znaša 71.551,00 €. Delež, ki se nanaša na odvoz grezničnih
gošč, pa je izračunan glede na količino celotne porabljene vode in porabljene vode, ki se
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odvaja preko greznic in MKČN. Upoštevana je tudi amortizacija naprave za sprejem
grezničnih gošč (sprejemna naprava), ki znaša 1.918,00 €.

Omrežnina čiščenja

letni strošek

Cena WTE
((271.850,68 € *26,32%) / 595.750 m3) * 361.458 m3)

43.412,00 €

Cena Občine Laško - amortizacija sprejemne postaje

1.918,00 €

45.330,00 €
3.229

SKUPAJ
Število priključkov

1,170 €/
mesec

Cena za posamezni priključek DN 20

4.2.2. Stroški izvajanja storitev

OBRAČUNSKI STROŠKI (ocena za 2016)
101.931,16 €

*Stroške čiščenja je posredoval koncesionar WTE, ki upravlja ČN Laško in so povzeti iz
poslovnih knjig Storitvenega podjetja Laško (glej priloga WTE).

Cena storitve
Stroški materiala -gorivo
Stroški storitev - podizvajalci
Amortizacija
Stroški dela
Stroški ravnanja z blatom ČD-SHW
Ostali stroški
Donos 3 % od vrednosti osnovnih sredstev
Skupaj stroški

24.890,00 €
18.454,00 €
9.950,00 €
27.880,00 €
10.846,00 €
5.217,00 €
4.694,16 €
101.931,16 €

Največji strošek predstavlja strošek goriva in stroški dela pri prevzemu grezničnih gošč
ter stroški čiščenja na čistilni napravi (10.846 €).
Upoštevan je le 3% donos od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za
neposredno opravljanje službe, saj se storitev šele uvaja. Maksimalni dopustni donos
po uredbi pa lahko znaša 5%.
Ocenjena letna količina porabljene vode v gospodinjstvih,
ki niso priključena na javni kanalizacijski sistem
Cena storitev na m3
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361.458 m3
0,282 €

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od
potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje
Veljavna
Cena na m3

/

Izračunana
0,282 €

Cena storitev je oblikovana na novo, zato primerjava ni možna.

4.4 Primerjava obračunskih cen storitve z obračunskimi cenami
storitev javne službe na primerljivih območjih
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi
Uredbe).

4.5 Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami storitev
javne službe na primerljivih območjih
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi
Uredbe).

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture za storitev, s
primerljivimi območji
Izdelava primerjave ni mogoča do opredelitve primerljivih območij (Ministrstvo, pristojno za
okolje, bo primerljiva območja opredelilo predvidoma v roku 12 mesecev po uveljavitvi
Uredbe).

4.7 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev
zbiranja določenih vrst komunalnih storitev
S čistilno napravo, na kateri se izvaja dejavnost čiščenja odpadnih vod, upravlja
koncesionar WTE. Komunala Laško ne plačuje najemnine, zato je cena, ki je izračunana,
prihodek lastnika ali upravljalca.
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4.8 Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe
Na dejavnosti javne službe bosta predvidoma zaposlena 2 delavca.

4.9 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in stopnji
izkoriščenosti javne infrastrukture
S temi podatki razpolaga lastnik oziroma upravljalec ČN (priloga WTE).

5 CENIK
5.1 Predlog obračuna za 1 m3 porabljene vode
Cena storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN
znaša:
Opis storitev
Storitev, povezana s čiščenjem
Storitev javne infrastrukture

Enota mere
3

1m
1 priključek DN 20

Cena
0,282 €
1,170 €

Vse cene so brez DDV.

5.2 Primerjava cen
Primerjava cen je zelo težka, kljub temu da so cene oblikovane v skladu z uredbo, saj
vsako komunalno podjetje izvaja dejavnost na specifičen način.
Cene po posameznih občinah so med seboj težko primerljive, saj nanje vlivajo dejavniki, ki
so specifični za vsako občino posebej. Višina omrežnine je odvisna vrednosti posamezne
občinske infrastrukture in deleža stroškov amortizacije čistilne naprave, ki se nanaša na
čiščenje grezniščnih gošč. Cena storitve oz. stroškov izvajanja storitev pa je odvisna od
načina izvajanja javne službe in predvsem s tem povezanih prevozov, na katere vplivajo
dejavniki kot so gostota poselitve, občinska cestna infrastruktura, oddaljenosti uporabnikov
od čistilne naprave idr. Znaten delež predstavljajo pa tudi stroški ravnanja z odpadnim
blatom, ki ga je dovoljeno odlagati le na odlagališčih z ustreznimi dovoljenji ali pa se vozi na
mesto, kjer se izvaja sežig.
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Primerjava z drugimi občinami
Občina

Omrežnina DN 20

Cena storitve / m3

Celje

0,110 €

0,361 €

Slovenske Konjice

1,326 €

0,300 €

Šentjur

0,507 €

0,278 €

Žalec

2,375 €

0,369 €

Hrastnik

1,478 €

0,248 €

Krško

0,512 €

0,420 €

Laško

1,170 €

0,282 €
Cene so brez DDV

Pripravila:
Helena Picej, dipl. oec.
Vodja splošnega sektorja

Marjan Salobir
Vodja tehničnega sektorja

Tomaž Novak, univ. dipl. inž. geod.
Direktor

Priloga: Letna amortizacija in strošek ravnanja z goščami ČD-SHW Kranjska gora
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