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BISTVENA DOLOČILA UREDBE, KI SE NANAŠAJO NA STORITVE OBVEZNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12 in 109/12; v nadaljevanju Uredba) za določa, da je cena storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja
sestavljena iz:
- omrežnine oziroma cene javne infrastrukture,
- cene za opravljanje storitev posamezne javne službe.
V nadaljevanju prikazujemo zahteve uredbe glede posameznih javnih služb.

Oskrba s pitno vodo
Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe oskrbe s pitno vodo in se obračunava glede na dobavljeno
količino pitne vode v m3. V vodarino so vključeni tudi stroški vodnega povračila. Omrežnina se obračunava glede na premer
vodomera, pri čemer se za vodomer dimenzije DN ≤ 20 upošteva faktor 1, za večje vodomere v Uredbi določeni faktorji.
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu s preglednico, določeno v Uredbi. V
praksi to pomeni, da se vsaki stanovanjski enoti obračuna omrežnina za vodomer dimenzije DN 20.

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter praznjenje greznic in malih čistilnih naprav
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo
cene za storitve javne službe:
·
·
·
·
·

odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Skladno s petim odstavkom 31. člena Uredbe se cen za storitve iz druge in pete alineje ne sme oblikovati in zaračunavati,
stroški teh storitev pa niso upravičen kalkulativni element cene storitve javne službe, dokler izvajalec nima vzpostavljene
evidence uporabnikov javne službe v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode.
Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje
količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Omrežnina se za
infrastrukturo javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod določi na letni ravni in se uporabnikom obračunava glede na
obračunski vodomer na priključku. Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic,
prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa
za male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: storitve, povezane z greznicami in MČN) je izražena v m3 opravljene
storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo
komunalno čistilno napravo.
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Ravnanje s komunalnimi odpadki
Na računih je potrebno ločeno prikazati zaračunane cene storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki:
· zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in
mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: komunalni odpadki),
· zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: biološki odpadki),
· obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
· odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Vse cene morajo biti izražene v €/kg, kar pomeni, da mora biti količina na računih izražena v kilogramih. Enkrat letno je
potrebno količino porazdeliti med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost
odvoza tega zabojnika ter prikaz porazdelitve javno objaviti na spletni strani izvajalca. 53. člen veljavnega Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14, 34/15, 54/15), dodatno določa da se pri izračunu cene na
kilogram upošteva tudi število oseb v gospodinjstvu.

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV
Komunala Idrija vodi stroške ločeno po posameznih javnih službah in občinah, kjer se javna služba izvaja. Elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo tako pripravili za vse storitve
gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunala Idrija. Za storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih ter oddaje
bioloških odpadkov je elaborat pripravil izvajalec teh dejavnosti (podjetje Snaga d.o.o.).
Predviden pričetek veljavnosti cen iz Elaborata je 1.1.2018.
Pri izračunu predračunskih cen smo upoštevali planirane stroške in količine za leto 2018, ki bodo vključene tudi v Poslovni
načrt za leto 2018.

OBLIKOVANJE TARIFNIH POSTAVK V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO
Tarifne postavke so oblikovane skladno z veljavno Uredbo ter občinskimi predpisi, v katerih so opredeljena tudi pravila glede
tarifnega sistema.

OSKRBA S PITNO VODO
3.1.1. Oskrba s pitno vodo - storitev
Dejavnost oskrbe s pitno vodo zajema tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja (vodovodov in vseh objektov na omrežju)
ter izvajanje zahtevanega nadzora nad kakovostjo pitne vode. Obračunava se po porabi pitne vode glede na odčitano stanje
vodomera.
Ocenjena letna količina prodane pitne vode za prihodnje obračunsko obdobje je 528.982 m3 (predračunska količina).
Predračunski stroški storitve oskrbe s pitno vodo (vključno z vodnim povračilom) za prihodnje obdobje znašajo 420.393,00
€.
Predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo na m3 pitne vode torej znaša:
420.393,00 € / 528.982 m3 = 0,7947 € / m3
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3.1.2. Oskrba s pitno vodo – omrežnina
Omrežnina pri dejavnosti oskrba s pitno vodo zajema najemnino infrastrukture (ki jo upravljavcu zaračuna občina),
zavarovanje te infrastrukture, stroške menjave vodomerov ter stroške vzdrževanja in obnov hišnih priključkov.
Menjavo vodomera z zahtevami zakonodaje o meroslovju upravljavec izvede enkrat na 5 let in se krije iz mesečnega zneska
vplačane omrežnine. Iz tega zneska se prav tako krijejo vsa vzdrževanja na obstoječih hišnih priključkih ter obnove hišnih
priključkov glede na plan upravljavca. Omrežnina vključuje tudi stroške vgradnje vodomerov z daljinskim odčitavanjem.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera.
Predračunski stroški infrastrukture za oskrbo s pitno vodo za prihodnje obdobje znašajo 520.752,58 €.
Predračunska cena infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na priključek velikosti DN 20 torej znaša:
520.752,58 € / 6.235* = 83,5209 €/priključek letno oz. 6,9601 €/priključek mesečno.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD TER PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH
NAPRAV
Komunala Idrija trenutno kot gospodarske javne službe izvaja dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. V
začetku leta 2017 je skladno z zahtevami zakonodaje pričela s sistematičnim praznjenjem greznic in malih čistilnih naprav
enkrat na 3 leta.
Javna gospodarska služba odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih vod se v prihodnjem obračunskem obdobju še ne bo
izvajala.
3.2.1. Odvajanje komunalnih odpadnih vod – storitev
Dejavnost odvajanje komunalnih odpadnih vod zajema tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (samih kanalov, kot
tudi vseh objektov na omrežju). Storitev se obračuna po porabi pitne vode glede na odčitano stanje vodomera.
Ocenjena letna količina odvedene komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje je 410.585 m3 (predračunska
količina).
Predračunska cena storitve odvajanje komunalnih odpadnih vod na m3 odvedene vode torej znaša:
79.584,99 € / 410.585 m3 = 0,1938 € / m3
3.2.2. Odvajanje komunalnih odpadnih vod – infrastruktura
Omrežnina pri dejavnosti odvajanje komunalnih odpadnih vod zajema najemnino infrastrukture ter njeno zavarovanje.
V prihodnjem obračunskem obdobju bo Komunala Idrija od Občine Idrija prevzela novo zgrajeno kanalizacijo, zaradi česar
se bo letna višina najemnine povečala za 136.107 €.
Tudi omrežnina pri odvajanju odpadnih vod se obračuna glede na velikost vodomera, pri čemer je kot osnova določen
vodomer dimenzij DN 20, za večje dimenzije vodomerov pa uredba predpisuje faktorje, ki se pomnožijo s ceno za DN 20 (za
DN 20 je faktor 1, za DN 150 pa faktor 200).
Predračunska cena infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na priključek velikosti DN 20 znaša:
335.018,34 € / 4.798* = 69,8246 €/priključek letno oz. 5,8187 €/priključek mesečno.
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3.2.3. Čiščenje komunalnih odpadnih vod – storitev
Dejavnost čiščenje komunalnih odpadnih vod zajema tekoče vzdrževanje čistilnih naprav, čiščenje odpadnih vod ter odvoz
odpadnega blata na nadaljnjo obdelavo. Na čistilni napravi Idrija se čistijo tako odpadne komunalne vode iz kanalizacijskega
omrežja, kot tudi pripeljane odpadne vode iz greznic in malih čistilnih naprav.
Za prihodnje obračunsko obdobje je ocenjena količina očiščenih komunalnih odpadnih vod 401.846 m3 iz kanalizacijskega
sistema in 143.810 m3 odpadnih vod iz greznic in malih čistilnih naprav. Skupaj znaša ocenjena količina 545.656 m 3
(predračunska količina).
Pri izračunu cene je zato potrebno upoštevati koeficient porazdelitve stroškov, ki upošteva faktor obremenitve posameznih
odpadnih vod na stroške čiščenja in znaša:
- za m3 vhodne odpadne vode v primeru kanalizacije 0,94
- za m3 vhodne odpadne vode v primeru greznice in male čistilne naprave 0,06
Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod iz kanalizacije na m3 odvedene vode znaša:
185.000,00 € / 401.846 m3 * 0,94 = 0,4328 €/m3
Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod iz greznice ali male čistilne naprave na m3 odvedene vode znaša:
185.000,00 € / 143.810 m3 * 0,06 = 0,0772 €/m3
3.2.4. Čiščenje komunalnih odpadnih vod – infrastruktura
Omrežnina pri dejavnosti čiščenje komunalnih odpadnih vod zajema najemnino infrastrukture ter njeno zavarovanje.
Tudi omrežnina pri čiščenju odpadnih vod se obračuna glede na velikost vodomera, pri čemer je kot osnova določen vodomer
dimenzij DN 20, za večje dimenzije vodomerov pa uredba predpisuje faktorje, ki se pomnožijo s ceno za DN 20 (za DN 20
je faktor 1, za DN 150 pa faktor 200). Omrežnina je enaka tako za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijo, kot tudi za
uporabnike, ki imajo greznice ali male čistilne naprave.
Predračunska cena infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na priključek velikosti DN 20 torej znaša:
308.062,84 € / 6.117* = 50,3618 €/priključek letno oz. 4,1968 €/priključek mesečno.
3.2.5. Storitve, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami
V letu 2017 je Komunala Idrija pričela z izvajanjem sistematičnega praznjenja greznic enkrat na tri leta, kar ji nalaga
zakonodaja s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Skladno z Uredbo se obračun storitev izvaja mesečno preko
položnic za osnovne komunalne storitve. Količina storitve se obračuna glede na količino porabljene pitne vode, evidentirane
na vodomeru.
Za prihodnje obračunsko obdobje je ocenjena količina obračunanih odpadnih vod iz greznic in malih čistilnih naprav 236.418
m3 (predračunska količina).
Predračunska cena storitev praznjenja greznic in MČN na m3 dobavljene pitne vode znaša:
21.847,70 € / 143.810 m3 = 0,1519 €/m3
Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod iz greznice ali MČN na m3 dobavljene pitne vode znaša:
185.000,00 € / 143.810 m3 * 0,06 = 0,0772 €/m3
Cena storitev, povezanih z greznicami in MČN, ki se obračunava na m3 dobavljene pitne vode, znaša 0,2291 €/m3.
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RAVNANJE Z ODPADKI
3.3.1. Zbiranje komunalnih odpadkov
Ocenjena količina zbranih komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska količina) je 3.605.521 kg.
Ocenjena količina zbranih komunalnih odpadkov v gospodinjstvih za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska količina
gospodinjstva) je 2.830.591 kg.
Število oseb v gospodinjstvih, ki bodo vključeni v obračun komunalnih odpadkov v občini Idrija, je 11.500.
Ocenjena količina zbranih komunalnih odpadkov na osebo (normativ) znaša 246,1383 kg/leto oziroma 20,5115
kg/mesec.
3.3.1.1. Predračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
S ceno zbiranja komunalnih odpadkov so pokriti stroški rednega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbrane
odpadne embalaže, praznjenja zbiralnic ločenih frakcij, upravljanja zbirnega centra, zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov,
zbiranja kosovnih odpadkov, manipulacije in začasnega skladiščenja odpadkov v ZC Ljubevč), prevoza odpadkov do
prevzemnikov ter zagotovitve zabojnikov za zbiranje odpadkov.
Predračunski strošek zbiranja komunalnih odpadkov za občino Idrija za prihodnje obračunsko obdobje znaša 425.067,35 €.
Predračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša:
425.067,35 € / 3.605.521 kg = 0,1179 €/kg
3.3.1.2. Predračunska cena infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
S ceno infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov se krijejo naslednji stroški: najem infrastrukture za zbiranje odpadkov
(zbirni center, pretovor na ZC Ljubevč) in zavarovanja te infrastrukture.
Predračunski strošek infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov za prihodnje obdobje znaša 23.239,26 €.
Predračunska cena infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša:
22.920,29 € / 3.605.521 kg = 0,0064 €/kg.
3.3.2. Zbiranje bioloških odpadkov
Ocenjena količina zbranih bioloških odpadkov v gospodinjstvih za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska količina) je
267.197 kg.
Skladno s 54. členom Odloka o ravnanju z odpadki je potrebno ločeno oblikovati ceno za gospodinjstva, ki so vključena v
sistem zbiranja bioloških odpadkov na tista, ki:
- nimajo možnosti kompostiranja,
- imajo možnost kompostiranja in večino bioloških odpadov odlagajo na kompostnik.
Število vseh oseb, ki so vključene v sistem zbiranja bioloških odpadkov je 6.804, od tega je oseb v večstanovanjskih objektih
(ki nimajo možnosti kompostiranja) 3.464, oseb v individualnih objektih (ki lahko kompostirajo) pa 3.340.
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Glede na razpoložljive volumne bioloških zabojnikov in podatke Komunale Idrija o zapolnjenosti zabojnikov ob praznjenju,
znaša predračunska količina zbranih bioloških odpadkov na osebo:
- v gospodinjstvih, ki nimajo možnosti kompostiranja
184.366 kg / 3.464 oseb = 53,2310 kg / osebo letno oz. 4,4359 kg / osebo mesečno
- v gospodinjstvih, ki imajo možnost kompostiranja
82.831 kg / 3.340 oseb = 24.7973 kg / osebo letno oz. 2,0664 kg / osebo mesečno
3.3.2.1. Predračunska cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
Predračunski stroški zbiranja bioloških odpadkov za občino Idrija za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 25.128,73 €.
Predračunska cena storitve zbiranja bioloških odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša:
28.039,35 € / 267.197 kg = 0,1049 €/kg.
3.3.2.2. Predračunska cena infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
Predračunski strošek infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov za prihodnje obdobje znaša 6.554,66 €.
Predračunska cena infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša:
4.529,16 € / 267.197 kg = 0,0170 €/kg.

OBDELAVA IN ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Ocenjena količina oddanih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje za prihodnje obračunsko obdobje
(predračunska količina) je 1.620.000 kg. Ocenjena količina odloženih odpadkov znaša 4,9 % oddanih odpadkov, kar znaša
79.380 kg.
Ocenjena količina oddanih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje v gospodinjstvih za prihodnje obračunsko
obdobje (predračunska količina gospodinjstva) je 1.047.182,06 kg.
Število oseb v gospodinjstvih, ki bodo vključeni v obračun komunalnih odpadkov v občini Idrija je 11.500.
Ocenjena količina oddanih mešanih komunalnih odpadkov na osebo znaša 87,5351 kg/leto oziroma 7,2946 kg/mesec.
3.4.1. Predračunska cena storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov
Višino predračunske cene za storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov je predlagal izvajalec te storitev
(podjetje Snaga), ki je bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 10.12.2015 in znaša 0,0766 €/kg.
Enake cene bodo veljale tudi v letu 2018.
3.4.2. Predračunska cena infrastrukture obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov
Višino predračunske cene infrastrukture obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov je predlagal izvajalec te
storitev (podjetje Snaga), ki je bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 10.12.2015 in znaša 0,0474
€/kg. Enake cene bodo veljale tudi v letu 2018.

Oddaja bioloških odpadkov
Ocenjena količina oddanih bioloških odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska količina) je enaka količini
zbranih bioloških odpadkov in znaša 267.197 kg. Za predračunske količine oddanih bioloških odpadkov na osebo po
posameznih sistemih zbiranja se tako upoštevajo iz točke 5.2. tega dokumenta.
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3.5.1. Predračunska cena storitve oddaje bioloških odpadkov
Višino predračunske cene za storitev oddaje bioloških odpadkov je predlagal izvajalec te storitev (podjetje Snaga), ki je bila
potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 10.12.2015 in znaša 0,0456 € / kg.
3.5.2. Predračunska cena infrastrukture za oddajo bioloških odpadkov
Višino predračunske cene infrastrukture oddaje bioloških odpadkov je predlagal izvajalec te storitev (podjetje Snaga), ki je
bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne 10.12.2015 in znaša 0,0211 € / kg.

PRIMERJAVA OBSTOJEČIH IN NOVIH CEN PO POSAMEZNIH STORITVAH
V nadaljevanju je prikazana primerjava obstoječih in novih cen po posameznih dejavnostih ter pregled na pričakovanimi
prihodki v prihodnjem predračunskem obdobju.

Oskrba s pitno vodo
Cena pitne vode se zniža iz obstoječe 0,9090 €/m3 na 0,7947 €/m3 (vključno z vodnim povračilom). Znižanje cene je posledica
višjih planiranih količin prodane vode (kot posledica postopne vgradnje vodomerov z daljinskim odčitavanjem, katerih meritve
so bolj natančne kot obstoječe) ter nižjih stroškov vzdrževanja vodovodnega omrežja.

EM

Trenutno
veljavna
cena

Planirana
količina
2017

Planirani
prihodki
2017

Podatki iz elaborata
november 2016

Ocenjena
količina 2017

Ocenjen
prihodek
2017

Predlagana
cena

Planirana
količina
2018

Planiran
prihodek
2018

Podatki, ocenjeni na podlagi
poslovanja januar - avgust Podatki iz elaborata november 2017
2017

Vodarina

€/m3

0,7871

493.192

388.186

529.280

416.591

0,6810

528.982 360.259

Vodno povračilo

€/m3

0,1219

493.192

60.135

529.280

64.535

0,1137

528.982

€/priklj

7,1251

75.543

549.070

74.343

529.700

6,9601

Omrežnina (DN 20)
SKUPAJ - vodooskrba

997.391

1.010.825

60.134

74.820 520.753
941.146

V omrežnino so vključene redne menjave vodomerov (enkrat na pet let) ter tekoče vzdrževanje (glede na okvare) in obnove
(enkrat na trideset let) hišnih priključkov. V prihodnjem obračunskem obdobju je predvidenih 513 menjav vodomerov ter
obnova 35 hišnih priključkov.

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter praznjenje greznic in MKČN
Cena odvajanja komunalnih odpadnih vod se zaradi predvidenih povečanih količin rahlo dvigne (za 0,74%) zaradi višjih
ocenjenih variabilnih stroškov dejavnosti (tistih, ki se s količino odvedene vode povečujejo). Na drugi strani se cena čiščenja
komunalnih odpadnih vod zniža in sicer na račun višjih količin očiščene odpadne vode (posledica višjih količin odvedene
odpadne vode) ter nižjih stroškov delovanja obnovljene ČN Idrija.
V prihodnjem obračunskem obdobju se bo nadaljevalo z obvezno gospodarsko javno službo sistematičnega praznjenja
greznic in MKČN enkrat na tri leta. Ocenjeno število izpraznjenih greznic prihodnjem obračunskem obdobju je 350. Cena
storitve se zniža predvsem zaradi izbora izvajalca praznjenja greznic (tovorno vozilo kanalizer z voznikom) preko izvedbe
javnega naročila in s tem dosega nižje cene v primerjavi s preteklim obdobjem.
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Trenutno
veljavna
cena

EM

Odvajanje
Storitve, povezane z
greznicami in MKČN
Čiščenje - kanalizacija

Planirana
količina
2017

Planirani
prihodki
2017

Podatki iz elaborata
november 2016

Ocenjena
količina
2017

Ocenjen
prihodek
2017

Predlagana
cena

Podatki, ocenjeni na
podlagi poslovanja januar
- avgust 2017

Planirana
količina
2018

Planiran
prihodek
2018

Podatki iz elaborata november 2017

€/m3

0,1924

359.806

69.232

406.802

78.274

0,1938

410.585

79.585

€/m3

0,2518

236.418

59.530

136.962

34.487

0,2291

143.810

32.948

€/m3

0,4961

359.806

178.513

399.690

198.301

0,4328

401.846

173.900

Omrežnina - KAN

€/priklj

6,2766

57.222

359.162

56.718

356.000

5,8187

57.576

335.018

Omrežnina - ČN

€/priklj

3,5399

77.565

274.569

73.177

259.037

4,1968

73.404

308.063

€/m3

0,0528

528.982

27.930

543.764

28.711

0,0528

493.192

26.041

Okoljska dajatev
SKUPAJ - odv. in čišč.
odpadnih voda

968.937

954.810

955.554

Cena omrežnine pri dejavnosti odvajanje odpadnih vod se zniža na račun pričakovanih dodatnih priključitev objektov na
kanalizacijo (širjenje kanalizacijskega omrežja), kljub temu, da se najemnina za kanalizacijsko omrežje v letu 2018 poveča
zaradi novogradenj v letu 2017. Na drugi strani se cena omrežnine pri dejavnosti čiščenje odpadnih vod poviša, saj se je
zaradi oprostitev praznjenja greznic kmetijskim gospodarstvom število priključkov na dejavnosti čiščenje odpadnih vod
občutno zmanjšalo (za 277 priključkov). V letu 2018 bo Komunala Idrija v sodelovanju z Občino Idrija vzpostavila mehanizem
nadzora nad upravičenostjo oprostitev skladno z veljavno zakonodajo.

Ravnanje z odpadki
Komunala Idrija je skladno s koncesijsko pogodbo o obdelavi in odlaganju komunalnih odpadkov iz leta 2015 le izvajalec
zbiranja odpadkov. Kljub temu se celotna storitev ravnanja z odpadki za uporabnike še vedno obračunava na eni položnici,
nato pa sredstva prenakažejo koncesionarju (Snaga d.o.o).
V ceno zbiranja odpadkov (tako komunalnih, kot tudi bioloških) je vključen tudi prevoz odpadkov na obdelavo in odlaganje v
RCERO Ljubljana, zagotavljanje PVC zabojnikov za stranke ter amortizacija smetarskih vozil.

EM

Zbiranje MKO - storitev
Zbiranje MKO infrastruktura
Obdelava in odlaganje storit. (konces.)
Obdelava in odlaganje infr. (konces.)
SKUPAJ ravnanje z
odpadki - MKO

Trenutno
veljavna
cena

Planirana
količina
2017

Planirani
prihodki
2017

Podatki iz elaborata
november 2016

Ocenjena
količina
2017

Ocenjen
prihodek
2017

Podatki, ocenjeni na
podlagi poslovanja
januar - avgust 2017

Predlagana
cena

Planirana
količina
2018

Planiran
prihodek
2018

Podatki iz elaborata november 2017

€/kg

0,1235

3.449.058 426.024 3.535.515 436.704

0,1179

3.605.521

425.067

€/kg

0,0063

3.449.058

22.162

0,0064

3.605.521

22.920

€/kg

0,0766

1.650.392 126.420 1.731.136 132.605

0,0766

1.620.000

124.092

€/kg

0,0474

1.650.392

0,0474

1.620.000

76.788

21.620 3.535.515

78.229 1.731.136
652.293
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Zbiranje BIO (eko otok) storitev
Zbiranje BIO (eko otok) infrastruktura
Oddaja BIO - storitev
(koncesionar)
Oddaja BIO - infr.
(koncesionar)
SKUPAJ ravnanje z
odpadki - BIO

€/kg

0,1241

283.682

35.205

234.794

29.138

0,1049

267.197

28.039

€/kg

0,0168

283.682

4.756

234.794

3.937

0,0170

267.197

4.529

€/kg

0,0456

283.682

12.936

234.794

10.707

0,0456

267.197

12.184

€/kg

0,0211

283.682

5.986

234.794

4.954

0,0211

267.197

5.638

58.883

48.736

50.391

Cena zbiranja odpadkov (razen BIO) se zniža zaradi ocenjene večje količine vseh zbranih odpadkov v letu 2018, kar je
posledica trenda večletnega povečevanja teh količin. Stroški zbiranja se v prihodnjem letu ocenjeno ne bodo spreminjali.
Cena omrežnine pri zbiranju odpadkov ostaja na ravni pretekle cene.
Cena zbiranja bioloških odpadkov se prav tako zniža, saj bodo pričakovano količine zbranih BIO odpadkov, stroški pa se
občutno ne bodo povečali.

Skupaj prihodki za prihodnje predračunsko obdobje
V prihodnjem obračunskem obdobju je iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja pričakovati nižje
prihodke v višini 40.949 €. Od tega so prihodki samih izvajalcev gospodarskih javnih služb (Komunala Idrija in Snaga) nižji
za 61.755 € kot posledica nižanja stroškov na določenih dejavnostih (Komunala Idrija) ter nižjih oddanih količin mešanih
komunalnih odpadkov koncesionarju (Snaga). Na drugi strani se prihodki Občine Idrija povečajo za 20.806€ na račun novo
aktiviranih investicij v letu 2017 in s tem posledično višjih najemnin infrastrukture za leto 2018.
Elaborat 2016 (za
2017)

Elaborat 2017 (za
2018)

Prihodek - Komunala Idrija d.o.o.
Prihodek - Snaga d.o.o.
Prihodek - Občina Idrija
Prihodek - Republika Slovenija

1.310.074
223.570
1.052.867
86.174

1.241.909
218.702
1.049.171
86.175

-68.165
-4.868
-3.696
0

94,80
97,82
99,65
100,00

SKUPAJ

2.672.685

2.595.957

-76.729

97,13
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PRIKAZ IZDATKOV ZA GOSPODINJSTVA PO STARIH IN NOVIH CENAH
V spodnji tabeli je prikazana višina obstoječih in novih izdatkov za gospodinjstva glede na število oseb in vključenost v
posamezno gospodarsko javno službo. Pri izračunu je upoštevana povprečna uporaba pitne vode 4m3 na osebo, pri ravnanju
z odpadki pa količine, opredeljene v točkah 3.3. in 3.4.

4 osebe v gospodinjstvu

Obstoječe
cene 2017

Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica
Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica

65,45 €
63,46 €
48,59 €
47,26 €

3 osebe v gospodinjstvu

Obstoječe
cene 2017

Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica
Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica

53,73
52,23
39,50
38,51

2 osebi v gospodinjstvu

Obstoječe
cene 2017

Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica
Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica

42,00
41,00
30,42
29,76

1 oseba v gospodinjstvu

Obstoječe
cene 2017

Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal
Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica
Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica

30,28
29,78
21,34
21,01

Vrednost položnice z DDV
Nove cene 2018
Vrednost
63,20 €
61,25 €
47,56 €
45,86 €

Razlika
-2,25
-2,21
-1,03
-1,40

Indeks
96,56
96,52
97,88
97,04

Vrednost položnice z DDV
Nove cene 2018
Vrednost
52,05
50,58
38,87
37,59

Razlika
-1,68
-1,65
-0,63
-0,92

Vrednost položnice z DDV
Nove cene 2018
Vrednost
Razlika
40,90
-1,10
39,92
-1,08
30,18
-0,24
29,33
-0,43

Indeks
96,87
96,84
98,41
97,61

Indeks
97,38
97,37
99,21
98,56

Vrednost položnice z DDV
Nove cene 2018
Vrednost
29,74
29,25
21,49
21,06

Razlika
-0,54
-0,53
0,15
0,05

Indeks
98,22
98,22
100,70
100,24

Iz prikazanih tabel je razvidno, da se višina mesečne položnice poviša le v primeru 1 osebe v gospodinjstvu, ki uporablja
greznico. Manj kot 1-odstotno povišanje je posledica dejstva, da se cene storitev v primeru uporabe greznice znižajo manj,
kot v primeru uporabe kanalizacije. Pri vseh gospodinjstvih z več kot 1 članom se višina mesečne položnice zniža.
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OBRAČUN STORITEV PRAVNIM OSEBAM
Storitve vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod se pravnim osebam obračunava po porabljeni pitni
vodi in s tem elaboratom potrjenih cenah (razen v primeru industrijskih porabnikov), omrežnine pa se obračunava glede na
velikost vodomera (upoštevan tudi faktor iz uredbe).
Storitve ravnanja z odpadki se tudi pravnim osebam izvaja v €/kg, ki se potrdijo z elaboratom. Za pravne osebe torej veljajo
iste cene te storitve kot za fizične.
Ker veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 36/14, 34/15, 54/15) v 56. členu določa,
da se storitve izvaja in obračunava na podlagi sklenjene pogodbe med Komunalo Idrija in posamezno pravno osebo, se bo
količina odpadkov za obračun določila v pogodbi, in sicer glede na različne karakteristike posameznega povzročitelja, kot so
vrsta dejavnosti, število zaposlenih, m2 poslovnih prostorov ter volumna zabojnikov za zbiranje odpadkov, ki jih bo uporabljala
pravna oseba (v primeru individualnih zabojnikov).
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