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Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, 

Odbor za gospodarstvo 

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa k soglasju k spremembi 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev 

povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj v predloženem besedilu. 

 

 

                                                                                            Nuška Gajšek 

        županja  

Priloge: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo, 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS – odvajanje odplak s prilogami, 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS – čiščenje odplak, 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih GJS – greznične gošče, 

- simulacija cen,  

- veljavni sklep. 



 
 

 

PREDLOG 

                            junij 2021 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 49/20-ZIUZEOP) in 12. člena Statuta 

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) ter predloga izvajalca 

Komunalno podjetje Ptuj d. d., Puhova ul. 10, Ptuj, je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji ______seji, 

dne _____, sprejel 

 

SKLEP 

o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z 

nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v 

Mestni občini Ptuj  

 

1. 

Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe varstva okolja za odvajanje in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Ptuj soglasje k spremembi cen in 

sicer: 

a) Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin: 

- za ceno omrežnine 3,9838 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,2655 EUR/m³ . 

b) Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin:  

- za ceno omrežnine 6,4262 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,7777 EUR/m³. 

c) Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami: 

- za ceno omrežnine 6,4262 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,3487 EUR/m³. 

 

2.  

Cene so brez davka na dodano vrednost.  

 

3.  

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se 

prične s 1. 7. 2021. 

 

Številka: 007-33/2020 

Datum: 

____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                   

OBRAZLOŽITEV 

Komunalno podjetje Ptuj d. d., izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju: GJS) varstva okolja za 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj je v skladu s prvim 

odstavkom 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 49/20-ZIUZEOP – v nadaljevanju: 

Uredba), dne 23. 11. 2020 in dopolnitvijo 5. 2. 2021, razlago 20. 4. 2021 v potrditev predložil elaborate za 

oblikovanje cen storitev obveznih GJS varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju: elaborati).  

 



 
 

 

Izvajalec GJS varstva okolja za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode predlaga sledeče 

cene:  

 

a) Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin: 

- za ceno omrežnine 3,9838 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,2655 EUR/m³ . 

b) Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin:  

- za ceno omrežnine 6,4262 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,7777 EUR/m³. 

c) Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami: 

- za ceno omrežnine 6,4262 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,3487 EUR/m³. 

 

Obstoječe veljavne cene so bile potrjene na 13. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, 27. 1. 

2020. Potrjene so bile sledeče cene: 

a) Za storitev odvajanja  komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin: 

- za ceno omrežnine 3,9684 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljenih storitev 0,1946 EUR/m³ . 

b) Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin:  

- za ceno omrežnine 5,7404 EUR/mesec za faktor omrežnine 1 

- za ceno opravljenih storitev 0,6787 EUR/m³. 

c) Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami: 

- za ceno omrežnine 5,7404 EUR/mesec za faktor omrežnine 1 

- za ceno opravljenih storitev 0,3487 EUR/m³. 

 

V skladu z 12. odstavkom 19. člena uredbe omrežnina vključuje: stroške amortizacije ali najema osnovnih 

sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture, stroške odškodnin, ki 

vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem 

infrastrukture javne službe in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in 

druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi 

podpisanih pogodb. 

 

Predračunska cena opravljanja storitev javne službe je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne 

službe. V skladu s 14. odstavkom 19. člena uredbe predračunska cena opravljanja storitev odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode lahko vključuje stroške, ki jih je mogoče povezati z 

opravljanjem storitve javne službe in vključuje naslednje skupine: neposredne stroške materiala in 

storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, 

splošne nabavno prodajne stroške, splošne upravne stroške, obresti zaradi financiranja opravljanja 

storitev javne službe, neposredne stroške prodaje druge poslovne odhodke, donos iz 16. točke 2. člena 

uredbe. 

 

Komisija za preučitev zahtevkov in oblikovanja stališč glede povišanja cen GJS pri Mestni občini Ptuj je 

pregledala elaborat in preverila: 

- skladnost elaborata z uredbo, 

- skladnost obračunskih podatkov za leto 2019 s poslovnim izidom dejavnosti Odvajanja komunalne 

in padavinske odpadne vode SM 20-2200, Čiščenje odplak SM 20-2100,  

- opravila primerjavo stroškov iz obračuna 2019 in stroški upoštevanimi za predračunsko ceno 

2021. 



 
 

 

 

Ugotovitve komisije so sledeče: 

- Točke Elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za: 

 odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda,  

 čiščenje komunalnih padavinskih odpadnih voda, 

 storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami, so skladne z uredbo. 

 

Odvajanje komunalnih in padavinskih voda: 

- Primerjava obstoječe cene omrežnine in predračunske cene omrežnine 2021 kaže na povišanje 

cene omrežnine za 0,39 %, ki nastaja zaradi stroškov amortizacije infrastrukture.  

- Pri opravljanju storitev izvajanja GJS najvišji delež predstavljajo neposredni stroški dela, ki 

znašajo 167.748,00 EUR v obračunu iz leta 2019 in naraščajo na 176.000,00 EUR v predlogu 

cene za leto 2021 (rast 4,9 %). Skupno se stroški storitev odvajanja v predlogu za leto 2021 

napram obračunu za leto 2019 povišujejo za 9,57 %. Bistveno pa na zvišanje cene storitev 

vplivajo količine odvedene vode po javni kanalizaciji, ki so v predračunu za leto 2021 nižje za 7,47 

% (predračun 2021 znaša 1.660.000 m³, obračun 2019 znaša 1.794.067 m³). Cena na enoto se 

napram obstoječi ceni storitve zvišuje za kar 36,43 %.  

- Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture znaša 100 %. 

- Donosa na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, izvajalec ni predlagal. 

- Iz simulacije stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi vode 10 m3 izhaja, da se bo cena z 

DDV dvignila glede na obstoječo potrjeno ceno iz 7,00 EUR na 7,80 EUR, kar predstavlja 11,32 % 

podražitev. 

 

Čiščenje komunalnih in padavinskih voda: 

- Primerjava obstoječe cene omrežnine in predračunske cene omrežnine 2021 kaže na povišanje 

stroškov omrežnine za 11,95 % napram letu 2019. Ti nastajajo zaradi stroškov amortizacije 

infrastrukture in preoblikovanja cene na posamezno občino (prej skupen elaborat za štiri občine in 

sicer: Mestna občina Ptuj, Občina Starše, Občina Hajdina in Občina Kidričevo). 

- Pri opravljanju storitev izvajanja GJS na zvišanje cene najbolj vpliva zvišanje neposrednih 

stroškov materiala in storitev za 12,08 % napram obračunu iz leta 2019. V teh so zajeti tudi višji 

strošek prevzema in končne obdelave odpadnega blata iz CČN Ptuj za zadnja dva meseca leta 

2021. Za 13,38 % se zvišujejo tudi stroški dela na CČN Ptuj. Na zvišanje cene storitev vplivajo 

tudi količine očiščene vode na CČN Ptuj, ki so v predračunu za leto 2021 nižje za 3,59 % 

(predračun 2021 znaša 2.650.000 m³, obračun 2019 znaša 2.748.603 m³). Cena za opravljanje 

storitev na dejavnosti čiščenja se skupno zvišuje za 14,59 %.  

- Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture znaša 100 %. 

- Donosa na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, izvajalec ni predlagal. 

- Iz simulacije stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi vode 10 m3 izhaja, da se bo cena z 

DDV dvignila glede na obstoječo potrjeno ceno iz 13,72 EUR na 14,68 EUR, kar predstavlja 7,01 

% podražitev. 

 

Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami: 

- Primerjava obstoječe cene omrežnine in predračunske cene omrežnine 2021 kaže na povišanje 

stroškov omrežnine za 11,95 %, ki nastaja zaradi stroškov amortizacije infrastrukture in 

preoblikovanja cene na posamezno občino. 

- Cena storitev izvajanja GJS ostaja enaka.  

- Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture znaša 100 %. 

- Donosa na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca, izvajalec ni predlagal. 



 
 

 

- Iz simulacije stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi vode 10 m3 izhaja, da se bo cena z 

DDV dvignila iz 15,39 EUR na 16,14 EUR, kar predstavlja 4,88 % podražitev. 

 

Na podlagi navedenega predlagam Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v obravnavo in sprejem predlog 

Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj, v 

predloženem besedilu. 

 

Pripravila: 

Minja Vučinić                 Nuška Gajšek 

                       županja  

 

 


