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1 Uvod 
 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. List RS št. 87/12 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 01.01.2013, 

določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb.  

 

V Sloveniji področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ob zgoraj 

omenjeni uredbi ureja še množica zakonov in njih vezanih predpisov zaradi katerih je 

izvajanje vsekakor zapleten proces. Osnova za uspešno upravljanje dejavnosti je vsekakor 

poznavanje problematike. 

 

Pravna podlaga in sestavine za pripravo elaborata so podane v Uredbi o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v 

nadaljevanju Medo) objavljeni v UL RS, št. 87/2012 in UL RS št. 109/2012. Družba Varinger 

d.o.o. navaja v elaboratu, skladno s 5. členom navedene metodologije, samo tiste sestavine 

elaborata, ki se nanašajo na prihodnje obdobje. Ker so posamezne obvezne sestavine 

elaborata topogledno za nas, kot ponudnike storitve, ali nedostopne ali neznane, jih bomo v 

predloženem elaboratu bodisi izpustili, ali jih obdelali sintetično. 

 

Skladno z navedenim vsebuje elaborat: 

1. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 

obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, 

2. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 

potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,  

3. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se  

oblikuje cena, s primerljivimi območji, 

4. primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge E37 Ravnanje z  

-     odplakami, za leto 2015 s pomočjo kazalnikov: 

- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti,  



 

4 
 

- gospodarnost poslovanja,  

- povprečna mesečna plača na zaposlenca;  

5. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 

obdobje, 

6. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 

obračunsko obdobje, 

7. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 

službe za prihodnje obračunsko obdobje, 

8. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za prihodnje 

obračunsko obdobje 

9. prihodki iz naslova posebnih storitev za prihodnje obračunsko obdobje 

10. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 

obdobje 

11. število zaposlenih za izvajanje storitev gjs v prihodnjem obračunskem obdobju 

12. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 

prenesena uporabnike javne infrastrukture 

13. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in 

stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih 

storitev 

14. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnjo obračunsko 

obdobje  in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za 

priihodnje obračunsko obdobje 

 

Prve tri obvezne sestavine elaborata, skladno z 9. členom Medo, ki so: predračunska in 

obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje, 

predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje ter pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene 

cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje, se nanašajo na 
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preteklo obračunsko obdobje in jih ne obdelujemo v našem elaboratu kot ponudnik storitev 

javne službe 

 

1.1 Namen in cilji elaborata 

Namen elaborata je predstaviti izvajanje obvezne javne gospodarske službe v občini Selnica 

ob Dravi, ki razen planiranja, načrtovanja, koordiniranja in kontroliranja obsega upravljanje 

in vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja ter obračunavanje pristojbin odpadne vode. 

Podatki v elaboratu temeljijo na osnovi načina financiranja in oblik GJS v Sloveniji.  

 

1.2 Metodologija dela 

Uporabljena metodologija pri izdelavi elaborata o opravljanju dejavnosti obvezne javno 

gospodarske službe v občini Selnica ob Dravi: 

 

 opisno metodo 

 metodo spoznanj 

 raziskovalno metodo   

 izkušnje pri izvajanju odvajanja in čiščenja odpadne vode po koncesijskih pogodbah  

 

2 Osnovni podatki 

 

2.1 Podatki o ponudniku javne službe  

 

Tabela 1: Podatki o ponudniku javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode  

 

Naziv  Varinger, komunalne in druge storitve, d.o.o.  

Naslov  Tržaška cesta 39 

ID DDV SI65843487 

Odgovorna oseba Sitar Andrej, Kriegner Thomas  
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Kontaktna oseba  Dr. Damijan Koletnik  

Telefonska številka  02/3007061 

Elektronska pošta  info@varinger.si  

Organizacijska oblika 

izvajalca javne službe  

Koncesionirana gospodarska javna služba  

(V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah: Ur. l. RS, št. 32/93) 

 

Podjetje Varinger je del skupine ENERGIE AG, ki je dejavna na področju upravljanja 

komunalne infrastrukture.  

 

V podjetju Varinger je trenutno zaposlenih 18 ljudi, ki so dejavni na področju kanalizacije, 

čistilnih naprav, vodovodov in odtokov.  

  

Na področju javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode trenutno znotraj skupine Energie AG odvajamo odpadno vodo ca. 663.000 

prebivalcem ter upravljamo z 275 čistilnimi napravami in 3816 km kanalizacijskega omrežja. 
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2.2 Osebje 

 

Slika 1: Organigram 

 

Slika 1: Organigram zaposlenih 

 

V primeru izbora na razpisu JGS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode v občini Selnica ob Dravi bo imenovan vodja oddelka za JGS v občini Selnica ob Dravi, na 

voljo bodo najmanj 3 osebe, ki bodo pokrivali administrativni del (koordiniranje, plani, 

obračun, pritožbe, soglasja..) JGS in izvajanje vzdrževanja objektov, ki so predmet javnega 

razpisa. Prav tako se bo v operativno izvajanje vključilo ostalo osebje za učinkovito izvajanje 

JGS. V kolikor bomo ugotovili nujnost odprtja PE v občini Selnica ob Dravi, bomo ustrezno 

ukrepali. 

 

2.3 Strokovna opremljenost 

 

Varinger skupaj s partnerji in podizvajalci, ki bodo udeleženi na projektu, razpolaga z vso 

potrebno opremo za izvajanje JGS, kar je razvidno iz dokazil in prilog ponudbe v obeh fazah 

postopka. 
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3 Opis dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadne vode   

 

3.1 Naloge izvajalca GJS  

 

V skladu z veljavnimi predpisi mora Varinger d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda zagotavljati in izvajati:  

- redno vzdrževanje objektov za čiščenje odpadne vode  

- na območjih, kjer ni javne kanalizacije in le ta ni predvidena, zagotavljati storitve praznjenja 

greznic, odvoza grezničnih gošč in odvečnega blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter 

storitev, povezanih z obratovanjem MKČN,  

- čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,  

- čiščenje odpadne padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v 

kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,  

- upravljanje MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina,  

- upravljanje nepretočnih greznic, ki jih zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe,  

- čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 

površine  

- prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in  

- čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,  

- prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelava ocen obratovanja za male komunalne 

čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi 

pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in 

obratovalni monitoring odpadnih voda  

- izdelava Programa odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 

(potrditev na občinskem svetu, posredovanje ministrstvu),  

- poročanje ministrstvu,  

- izvajanje nadzora in monitoringa o delovanju čistilnih naprav in kvaliteti očiščene vode, ki 

se spušča v okolje.  
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4 Primerjava obračunskih in potrjenih cen storitev in javne infrastrukture z 
obračunskimi in potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 23.10.2015 objavilo primerljiva območja in povprečne 

potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev odvajanja odpadnih voda. Ministrstvo je 

objavilo cene za leto 2014, ki so jih izvajalci in občine poročali v sistem IJSVO. Objava je 

dostopna na 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/primerljiva_o

bmocja_gjsvo_2014.pdf. Iz objave izhaja, da spada področje občine Selnica ob Dravi med 

tiste občine, katerih številko prebivalcev v občini znaša med 3.501 in 15.000 in kjer je gostota 

poseljenosti do 6 prebivalcev. Gostoto poseljenosti je pristojno ministrstvo izračunalo kot 

aritmetično sredino med gostoto prebivalcev v aglomeraciji odvajanja in dejansko gostoto 

prebivalcev. V enako skupino spadajo oz. so primerljive občine tako: Semič, Videm, Križevci, 

Oplotnica, Hrpelje – Kozina… 

 

Za primerljiva področja občine Selnica ob Dravi tako znaša povprečna cena čiščenja 0,7949 

€/m3 in obračunska cena omrežnine za faktor 1 (priključek DN20) 5,0671 €/mesec. Pri ceni 

čiščenja in odvajanje padavinske vode pa znaša omrežnina na odvajanju v povprečju 0,0683 

€/m3 in čiščenju 0,1164 €/m3. Ker je podatek o ceni odvajanja in čiščenja padavinske vode 

posredovalo zgolj 29 oz. 31 občin smatramo navedeno povprečje za neprimerljivo, saj je 

vzorec podatkov premajhen in zato zavajujoč. 

 

 

5 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se 
oblikuje cena 

 

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem v panogi E37 – ravnanje z odplakami za  

poslovno leto 2015 je sledeča: 

 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/primerljiva_obmocja_gjsvo_2014.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/primerljiva_obmocja_gjsvo_2014.pdf
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Kazalnik Povprečje panoge E37 Varinger d.o.o.

Pospešena pokritost

kratkoročnih obveznosti 1,73 3,00

Gospodarnost poslovanja 1,05 1,08

Povprečna mesečna bruto plača (v €) 1.505,00 €                        1.137,00 €          

 

 

6 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 

Predračunska količina opravljenih storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje znaša 56.827 m3  dobavljene pitne vode, ki 

se odvaja v javno kanalizacijo in čisti na komunalni čistilni napravi. Skladno s prejetimi 

podatki koncedenta znaša količina na čistilni napravi očiščene vode 103.000 0 m3 oz. lahko iz 

navedenega sklepamo, da znaša letna količina meteorne vode 47.173 m3. V prvem letu 

delovanja načrtujemo praznenje in čiščenje greznične gošče 337 gospodinjstvom v skupni 

količini 1.685 m3. 

 

 

7 Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje 

 

Predračunski stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode in padavinske vode iz javnih poršin za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 

27.738,94 €. 

 

Predračunski stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne 

odpadne vode in padavinske vode iz javnih poršin za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 

90.689,34 €. 
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Predračunski stroški izvajanja storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih 

greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz javne službe čiščenja odpadne vode za 

prihodnje obračunsko obdobje znašajo 20.280,00 €. 

 

8 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

POSLOVNI OBJEKT- Pisarne  in skladični prostor 

Opis prostorov namenjenih izvajanju javne službe  

Št. prostorov Prostor Opis prostora 

5 Pisarne za upravo 118m2 Po 20 m2 velike svetle pisarne, opremljene 

z vso pisarniško opremo 

1 Skladišče, delavnica, garaža 
400 m2 skladiščnega prostora, zaprtega z 

dvižnimi vrati, regalne police, prostor za 

mehanično vzdrževalne storitve 

1 Garderobe, prostor za delovno obleko 24 m2 ogrevanega garderobnega prostora, 

s skladiščnimi omarami 

2 Sanitarije, kopalnica, pralnica Velikost prostora 4 m2, z vso opremo 
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OPREMA 

Opis osnovnih sredstev namenjenih izvajanju javne službe  

Št. sredstev Osnovno sredstvo Opis sredstva 

1 
Vozilo za črpanje in odvoz blata ter 

čiščenje kanalizacije 

IVECO EUROCARGO ML180E30/3690 z 

nadgradnjo 

2 
Specializirano vozilo za snemanje 

kanalizacije 

Mercedes Benz Sprinter z opremo RAUSCH 

in IBAK 

2 
Vozilo za odmaševanje in visokotlačno 

čiščenje 
VW Transporter z opremo RIONED 

2 
Specializirano vozilo za preskušanje 

tesnosti kanalizacijskega sistema 
Mercedes Benz Sprinter z nadgradnjo 

1 Osebno vozilo VW Caddy 

10 Intervencijska oprema 

Stroji in spirale za odmaševanje cevi, ročne 

potisne kamere za pregled odtokov 

manjših premerov, prenosne črpalke, ročni 

stroji in vsa garnitura orodja 

6 Računalniki z monitorji 

Nameščeni operacijski sistem Windows, 

programska oprema Microsoft Office, 

GEOS 7 in 8 z vsemi moduli, ZWCAD, MPx, 

Map info 

5 Geodetski instrumenti 
Leica GPS CS 09 in Rx900 CSC, tahimeter, 

totalna postaja, DISTO D5 

3 Printerji HP 500 plus A0, Sharp MX-2300N A3 

 

VOZILO KANAL JET - Čiščenje kanalizacije ter praznjenje greznic in MKČN 

IVECO EUROCARGO tip 
ML180E30 K z nadgradnjo 
(EURO 5) 

 

Kombinirano vozilo za črpanje 
in čiščenje 

8m3 – cisterna za črpanje in 
praznjenje  

3m3 – cisterna za čiščenje  

280 l/min – visokotlačna črpalka   

18000 l/min – vakuumska  črp. 

1400 l/min – prečrpalna črpalka  

200 m cevi za čiščenje  

60 m cevi za črpanje  
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VOZILO ZA PREGLED KANALIZACIJE – TV- pregled in snemanje kanalizacije 

Mercedes Sprinter IBAK  

 

Pregled stanja kanalizacije  

CCTV kontrolnim sistemom (Closed 

– circuit  television) 

Poročila stanja v skladu s predpisi, 

odloki ter standardom SIST EN 

13508-2 

Odkrivanje napak  

Merjenje naklona / nagiba  

Iskanje priključkov 

300 m kabla  

Dodazna potisna kamera  

 

PROGRAMSKA OPREMA 

 Obračun pristojbin - Bass 

 Kataster - Oprema za vodenje katastra 

 

 

9 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(UL RS, št. 87/2012) za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 

 

Varinger d.o.o. še ne opravlja dejavnosti javnih služb in zato ne moremo posredovati prikaza 

razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012) za 

preteklo obračunsko obdobje. 

 

V prihodnjem obračunskem obdobju oz. takoj ko bomo dejavnost javne službe opravljali 

bomo splošne stroške delili po deležu proizvajalnih stroškov javnih služb v celotnih 

proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvajamo.  
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10 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev v prihodnjem 
obračunskem obdobje 

 

Varinger d.o.o. še ni pričel opravljati gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode in zato ne moremo posredovati podatkov o 

prihodkih, ki jih je izvajalec ustvaril z opravljanjem posebnih storitev za preteklo 

obračunskem obdobju. 

 

V prihodnjem obračunskem obdobju družba Varinger d.o.o. posebnih storitev, ki so 

opredeljene v 11. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012), ne namerava 

opravljati. Zato tudi ne načrtujemo prihodkov ustvarjenih z opravljanjem posebnih storitev 

za prihodnje obračunsko obdobje. 

 

 

11 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za prihodnje obračunsko 
obdobje 

 

Varinger d.o.o. načrtuje v okviru predloženega elaborata dosegati pet odstotni donos na 

vložena sredstva v prihodnjem obračunskem obdobju, skladno z 16. točko 2. člena Medo.  

 

 

12 Število zaposlenih za izvajanje storitev gospodarske javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje 

 

Družba Varinger d.o.o. in njeni konzorcialni partnerji bomo za zagotavljane kakovostnih 

storitev v okviru koncesijske pogodbe ponudili na voljo celoten nabor razpoložljivih kadrov. 

Slednje v praksi pomeni, da lahko izbiramo med več kot 200 zaposlenimi v vseh štirih 

članicah konzorcija. 
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V prihodnjem obračunskem bodo v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode za občino Selnica ob Dravi neposredno zadolžene 3 

osebe, občasno in po potrebi pa bo sodelovalo dodatnih 6 zaposlenih oz. bomo po potrebi 

zagotavljali zadostno število izvajalcev. 

 

 

13 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se 
prenese na uporabnike javne infrastrukture 

 

Ocenjena višina polne najemnine za gospodarsko javno službo odvajanja komunalne in 

padavinske odpadne vode za obsotječe omrežje in objekte na omrežju znaša 92.980,72 €. Na 

uporabnike se prenese 100,00 % delež najemnine. Višina polne najemnine za gospodarsko 

javno službo odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ne zajema stroškov 

zavarovalne premije, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in dodatnimi pojasnili 

koncedenta. 

 

Ocenjena višina polne najemnine za gospodarsko javno službo čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode je 94.634,95 €. Na uporabnike se prenese 100,00% delež 

najemnine. Višina polne najemnine za dejavnost čiščenja komunalne in podavinske vode ne 

zajema stroškov zavarovalne premije, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in 

dodatnimi pojasnili koncedenta. 

 

 

14 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in 
stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih 
storitev 

 

Stopnja izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je 

povzeta skladno z veljavno metodologijo in pojasnili koncedenta iz podatkov objavljenih na 

spletnih straneh MKGP pod: http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja in dokumenti/veljavni 

http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja%20in%20dokumenti/veljavni%20predpisi/okolje/zakon%20o%20varstvu%20okolja/programi%20in%20načrti%20varstva%20okolja/
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predpisi/okolje/zakon o varstvu okolja/programi in načrti varstva okolja/. Tako znaša stopnja 

izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture namenjene izvajanju gospodarske javne 

službe: 

- Odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode iz javnih površin 35,09 %, 

- Čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode iz javnih površin 21,47%. 

 

Posebnih storitev, opredeljenih v 11. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012), ne 

nameravamo opravljati.  

 

 

15 Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje 
obračunsko obdobje 

 

Pri izračunu stroškov, kot osnovo za izračun predračunske cene storitev javne službe smo 

upoštevali iz strani koncedenta posredovane predračunske vrednosti stroškov, ki občutno 

vplivajo na stroškovno ceno posamezne storitve: 

- Strošek električne energije za ČN 1.500,00 € mesečno. 

- Strošek električne energije za prečrpalne postaje 1.000,00 € mesečno. 

- Poraba pitne vode na ČN 250,00 € mesečno. 

- Stroški odvoza odpadnega mulja 7.000,00 € letno. 

 

Izračuni predračunskih cen za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja komunalne 

odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin, navedeni v nadaljevanju, ne zajemajo 

davka na dodano vrednost.  

 

 

 

 

http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja%20in%20dokumenti/veljavni%20predpisi/okolje/zakon%20o%20varstvu%20okolja/programi%20in%20načrti%20varstva%20okolja/
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Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin 

Proizvajalni stroški 24.016,40 € 

Splošni stroški 10 odstotkov 2.401,64 € 

Skupaj stroški 26.418,04 € 

5 odstoten donos skladno z metodologijo 1.320,90 € 

Skupni stroški dejavnosti 27.738,94 € 

 

Ob navedenih predračunskih stroških opravljanja gospodarske javne službe odvajanja 

komunalne in padavinske vode iz javnih površin smo razdelili stroške glede na predračunske 

količine odpadne vode, ki obsega 56.827 m3 komunalne odpadne vode in 46.173 m3 

padavinske odpadne vode iz javnih površin, in samo tehnično značilnost posamezne 

odpadne vode ter prišli do sledečih cen storitev: 

- Odvajanje komunalne odpadne vode 0,285 €/m3, 

- Odvajanje padavinske vode iz javnih površin 0,25 €/m3. 

 

Cene storitve za odvajanje padavinske vode iz streh na podlagi navodil iz razpisne 

dokumentacije nismo kreirali. 

 

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin 

Proizvajalni stroški 78.518,91 €  

Splošni stroški 10 odstotkov 7.851,89 €  

Skupaj stroški 86.370,80 €  

5 odstoten donos skladno z metodologijo 4.318,54 €  

Skupni stroški dejavnosti 90.689,34 €  
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Ob navedenih predračunskih stroških gospodarske javne službe čiščenja komunalne in 

padavinske vode iz javnih površin smo razdelili stroške glede na predračunske količine 

odpadne vode in samo tehnično značilnost posamezne odpadne vode ter prišli do sledečih 

cen storitev: 

- Čiščenje komunalne odpadne vode 0,83209513 €/m3, ob predračunski letni 

količini 56.827 m3, 

- Čiščenje padavinske vode iz javnih površin 0,637133606 €/m3, ob predračunski 

letni količini 46.173 m3, 

- Čiščenje greznične gošče in blata iz malih komunlnih čistilnih naprav 0,17 €/m3   

dobavljene sanitarne vode, ob predračunski letni količini grezničnega blata za 

čiščenje 1685 m3. 

 

Pri stroških čiščenja so zajeti tudi stroški čiščenja greznične gošče in blata iz MKČN.  

 

Cene storitve za odvajanje padavinske vode iz streh na podlagi navodil iz razpisne 

dokumentacije nismo kreirali. 

 

Odvoz greznične gošče in praznenje mkčn 

 Proizvajalni stroški 17.558,44 €  

Splošni stroški 10 odstotkov 1.755,84 €  

Skupaj stroški 19.314,29 €  

5 odstoten donos skladno z metodologijo 965,71 €  

Skupni stroški dejavnosti 20.280,00 €  

LC storitve v € na m3 dobavljene sanitarne vode 0,16 € 

 

Proizvajalni stroški dejavnosti odvoza greznične gošče in praznenja malih komunalnih 

čistilnih naprav so kreirane na podlagi prejetih podatkov o obstoječih uporabnikih oz. 

Lastnikih greznic (1012) in MKČN (7). Pri lastnikih greznic smo za kalkulativno osnovo vzeli, 

skladno s pojasnili iz razpisne dokumentacije in dodatnih odgovorov, do 5 m3 odpeljane 
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greznične gošče po planskem odvozu slednje enkrat na tri leta skladno z določili drugega 

odstavka 17. člena in z določili 44. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 

Hkrati je način obračuna stroškov storitve odvoza in čiščenja greznične gošče ter odpadnega 

blata iz MKČN skladen z 21. členom Medo, ki v tretjem odstavku navedenega člena 

eksplicitno zahteva obračun stroškov prevzema navedenih gošč in blata na enoto dobavljene 

sanitarne vode in ne na enoto odpeljane količine gošče oz. blata.  

 

Izračun omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode in padvinske vode iz javnih 

površin  

 

Za izračun cene omrežnine iz naslova odvajanja je potrebno opredeliti skladno z 

metodologijo stroške, ki jih omrežnina mora zajemati in razdelitev priključkov na faktorje za 

izračun. Pri stroških nosijo pretežno vlogo stroški amortizacije, pri čemer so same 

amortizacijske stopnje določene z Uredbo. Pri izračunu obeh omrežnin smo upoštevali 

navodila koncedenta 

 

Izračun višine amortizacije za storitev odvajanja 

Osnovno sredstvo AM osnove 2016 
AM 
stopnje Letna AM 

Staro omrežje 507.839,93 € 2,00 % 15.389,09 € 

Novo omrežje 2.241.611,97 € 2,00 % 44.832,24 € 

Novi objekti na omrežju 1.310.375,74 € 2,50 % 32.759,39 € 

Skupaj amortizacija     92.980,72 € 

 

Izračun najemnine – omrežnine 

Strošek Višina Stopnja 
izkoriščenosti 

Znižana 
omrežnina 

Stroški amortizacije 92.980,72 €   

Stroški zavarovanja 0,00 €   

Stroški odškodnin 0,00 €   

stroški financiranja 0,00 €   

Omrežnina odvajanje 92.980,72 € 0,3509 32.626,93 € 
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Število priključkov na kanalizacijsko omrežje po DN faktorjih in izračun letnih prihodkov 

upoštevaje stonjo izkoriščenosti omrežja 35,09% 

Vodomer 
Število 
priključkov Faktor 

Skupno število 
 po faktorjih 

Prihodek  
mesečno 

Prihodek 
 letno 

DN < 20 358 1 358 1.978,39 € 23.740,74 € 

20 < DN <40 3 3 9 49,74 € 596,83 € 

40 < DN < 50 3 10 30 165,79 € 1.989,45 € 

50 < DN < 65 3 15 45 248,68 € 2.984,17 € 

80 < DN < 100 1 50 50 276,31 € 3.315,75 € 

Skupaj 368   492 2.718,91 € 32.626,93 € 

 

Stroški omrežnine odvajanja na priključek mesečno 

Vodomer 
Število 
priključkov Faktor 

Skupno število 
 po faktorjih 

Omrežnina 
mesečno 

DN < 20 358 1 358 5,53 € 

20 < DN <40 3 3 9 16,59 € 

40 < DN < 50 3 10 30 55,30 € 

50 < DN < 65 3 15 45 82,95 € 

80 < DN < 100 1 50 50 276,50 € 

Skupaj 368   492   

 

Izračun višine amortizacije za storitev čiščenja 

Osnovno sredstvo 
AM osnova 
2016 

AM 
stopnja 

Letna  
AM 

Stopnja  
izkoriščenosti Znižana AM 

Čistilna naprava 3.785.397,84 € 0,025 94.634,95 € 0,2147 20.318,12 € 

Skupaj amortizacija     94.634,95 €  0,2147 20.318,12 € 

 

Izračun najemnine – čistilna naprava 

Stroški amortizacije 94.634,95 € 

stroški zavarovanja 0,00 € 

stroški financiranja 0,00 € 

Omrežnina odvajanje 94.634,95 € 

 

Pri izračunu oz. razdelitvi cene omrežnine smo upoštevali iz strani koncedenta posredovane 

podatke in zavoljo nedostopnosti podatkov o tipu vodovodnih priključkov lastnikov greznic in 

MKČN sprejeli predpostavko, da imajo slednji vsi priključek DN < 20 ter predstavljajo tako 
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faktor 1. Ob tako upoštevanih faktorjih smo porazdelili celotne stroške omrežnine za čiščenje 

na 1511 faktorskih priključkov. Polno omrežnino smo zmanjšali skladno s stopnjo 

izkoriščenosti, opisano pod 14. točko Elaborata. Slednja znaša za področje čiščenja 21,47 %. 

 

Izračun stroškov omrežnine za čiščenje na uporabnika 

Uporabniki 
Štrevilo 
faktorjev 

Polna  
omrežnina 

Na faktor 
letno 

Znižana 
zavoljo 
 izkoristka 

Znižana 
na  
faktor 
letno 

Omrežnina  
mesečno 

Priključeni na 
kanalizacijo  492 30.814,29 € 62,63 € 6.615,83 € 13,45 € 1,12 € 

Lastniki greznic in 
MKČN 1019 63.820,66 € 62,63 € 13.702,30 € 13,45 € 1,12 € 

Skupaj 1511 94.634,95 € 62,63 € 20.318,12 € 13,45 € 1,12 € 

 

Razdelitev stroškov omrežnine čiščenja na faktorje 

Vodomer 
Število 
priključkov Faktor 

Skupno število 
 po faktorjih 

Prihodek 
mesečno 

Prihodek 
 letno 

DN < 20 1377 1 1377 1.543,02 € 18.516,25 € 

20 < DN <40 3 3 9 10,09 € 121,02 € 

40 < DN < 50 3 10 30 33,62 € 403,40 € 

50 < DN < 65 3 15 45 50,43 € 605,11 € 

80 < DN < 100 1 50 50 56,03 € 672,34 € 

Skupaj 1511   1511 1.693,18 € 20.318,12 € 

 

Stroški omrežnine na priključek mesečno 

Vodomer 
Število 
priključkov Faktor 

Skupno število 
 po faktorjih 

Omrežnina 
mesečno 

DN < 20 1377 1 1377 1,12 € 

20 < DN <40 3 3 9 3,36 € 

40 < DN < 50 3 10 30 11,21 € 

50 < DN < 65 3 15 45 16,80 € 

80 < DN < 100 1 50 50 56,00 € 

Skupaj 1387   1511   

 

Oba izračuna stroškov omrežnine, tako omrežnina za odvajanje kot tudi čiščenje, ki sta 

izračunana v tej točki Elaborata, ne predividevata zaenkrat nikakršnih subvencij občine.  
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Skladno z navodili razpisne dokumentacije in prejetimi pojasnili se strošek zavarovalne 

premije pri izračunu omrežnin ni upošteval. 

 

 

16 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 
ter druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35 

 

Varinger d.o.o. bo opravljal gospodarsko javno službo samo v Občini Selnica ob Dravi.  

Za razporejanje splošnih stroškov podjetja bomo uporabljali sodilo delitve posrednih 

stroškov na podlagi deleža proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti v celotnih 

proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvajamo. 

 

Za razporejanje prihodkov evidentiranih na skupnih službah se bo uporabilo sodilo realizirani 

prihodki posamezne dejavnosti v celotnih prihodkih vseh dejavnostih, ki jih izvajamo. 

 

Vsi preostali stroški in prihodki se ob nastanku razčlenijo in pripoznajo skladno z določili SRS 

in so po viru nastanka razvrščeni neposredno na posamezno dejavnost. 

 

Ker bomo pričeli gospodarsko javno službo opravljati s sklenitvijo koncesijske pogodbe vam 

ne moremo posredovati drugih razkritij na podlagi SRS 35, saj nimamo primerljivih podatkov. 

Slednji bodo relevantni po enoletnem obdobju izvajanja dejavnosti. 

 

 

 

          Direktor: 

          Andrej SITAR 

                      Varinger  d.o.o.  

Maribor,  08.09.2016 



KONCESIJSKO OPRAVLJANJE LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  

ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN 

PADAVINSKE ODPADNE VODE 

 V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

Pripravila: 

Andrej Sitar, dipl. ekon. 

dr. Damijan Koletnik  

Datum:  

September 2016 

Občina Selnica 
 ob Dravi 



Podjetje Varinger d.o.o. 

• Del avstrijskega podjetja ENERGIE AG 

• Podjetje dejavno na področju komunalnega 
gospodarstva dejavno več kot 20 let 

• Skrb za brezhibno delovanje kanalizacijskih 
omrežij  

• Skrb za učinkovito in ekonomično delovanje 
čistilnih naprav 

• Skrb za zmanjšanje izgub na vodovodnih 
omrežjih in povečanje kvalitete pitne vode 

• Mednarodni know-how 

• Podjetje z ekološko usmerjenostjo 
 



Podjetje Varinger d.o.o. 

• Tehnološko izpopolnjena oprema  

• 10 vozil za različne dejavnosti 

• 2 poslovni enoti (Maribor, Ljubljana) 

• 20 zaposlenih 

• Dežurna služba 24/7 

 



Skupni nastop za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 

v občini Selnica ob Dravi 

 Varinger d.o.o. (nosilec posla) 
• Upravljane in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in 

čistilne naprave 

• Obračun in izterjava pristojbin  

• Vodenje evidenc in elaboratov  

• Vodenje in nadzor nad partnerji skupnega nastopa  

 WDL Wasserdiensletungs GMBH 
• Poslovna podpora pri upravljanju in vzdrževanju čistilne 

naprave 

 SGP Mesner d.o.o.  
• Gradbena in strojna vzdrževalna dela  

 GEOTADA, Darko Recek s.p.  
• Vodenje katastra  

• Zajem vhodnih terenskih podatkov  

• Vpis v zbirni kataster  

 



Izvajanje javne službe 

 Vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije  

• Redni pregledi črpališč, vtočnih objektov, 
razbremenilnikov  

• Čiščenje kanalizacije (do 5% omrežja na leto, po 
načrtu) 

• Snemanje kanalizacije (do 5% omrežja na leto, po 
načrtu) 

• Deratizacija kanalizacije 

 Odvoz in čiščenje greznične gošče iz obstoječih in 
nepretočnih greznic 

 Odvoz in obdelava blata,ter izvedba pregleda MKČN do 
50PE 

 Obdelava blata na ČN Selnica ob Dravi  

 



Izvajanje javne službe 

 Izdajanje faktur uporabnikom javne službe (BASS d.o.o.) 
• Podatki o uporabnikih javne službe 

 Izterjava neplačil (Izterjava d.o.o.) 
 Vplačevanje okoljske dajatve FURSu  

• Mesečni in letni obračuni   

 Obveščanje uporabnikov javne službe 
• Z obvestili na položnicah 
• V lokalnem časopisu Selniške novice 
• Na spletni strani www.varinger.si  

 Vodenje operativnega katastra   
• Zajem vhodnih podatkov  
• Priprava elaborata za vpis v zbirni kataster  

 Vodenje predpisanih evidenc  
 Izdelava in oddaja obveznih elaboratov  

• Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 
• Poročilo o izvajanju javne službe  
• Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  

 Izvedba spoja kanalizacijskega priključka na javno 
kanalizacijo  
 



PREGLED KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV  
V OBČINI SELNICA OB DRAVI  

OBČINA SELNICA  
OB DRAVI 

Priključki na 
kanalizacijo (PE)* 

Priključeni na greznico 
(št. greznic)* 

Skupaj (PE)* 

2016 1500 1012 1635 

2019 (po priključitvi) 2348 750 2447 

2022 (po investiciji) 3042 587 3141 

* Vrednosti in količine so v tej fazi ocenjene  



OBSTOJEČE CENE* ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
za že na kanalizacijo priključene 

 

 

Za območje katero je bilo do sedaj 
priključeno na staro čistilno napravo 

Mesečni strošek za gospodinjstva  
s kanalizacijo:  

(10m3 x 0,2218 €/m3) + (10m3  x 0,5517 €/m3) + (10m3  x 
0,52825 €/m3)x 0,1) + 4,099€ + 3,834€ = 

 

16,20 €/mes 

oz. 

194,40 €/leto 

Predpostavke: 
 Povprečna poraba vode na gospodinjstvo 10 m3 mesečno; 
 Okoljska dajatev: 0,52825 €/m3;(-90% zaradi terciarnega čiščenja) 
 Cena odvajanja odpadne vode: 0,2218 €/m3; 
 Cena čiščenja odpadne vode: 0,5517 €/m3; 

 Omrežnina za kanalizacijski sistem: 4,099 €/mesečno 
 Omrežnina za čistilno napravo: 3,837 € /mesečno. 

 
 
 
 

 

 

*cene objavljene v MUV št.23, z dne 20. 12. 2013 



 OBSTOJEČE CENE* ZA GREZNIČARJE IN LASTNIKE MKČN 
 
 

 

Odvoz in 
čiščenje 

greznične 
gošče 

Mesečni strošek :  
(10m3 X 0,52855€/m3) + 6,26 €*= 

11,54 €/mes 

Letni strošek :  

138,51 €/leto 

Predpostavke: 
 Povprečna poraba vode na gospodinjstvo 10 m3 mesečno; 
 Okoljska dajatev: 0,52825 €/m3; 
 Cena odvoza 45,05 €/m3; 
 Cena čiščenja 12,59 €/m3; 

 Povprečna količina greznične gošče na gospodinjstvo – 5 m3 na tri leta 
      

 

 

* Cene objavljene v MUV št.23, z dne 20. 12. 2013 
* Strošek odvoza in črpanja v primeru 5m3 gošče na tri leta znaša: 225,25 € = 6,26 € mesečno 



CENE* ODVAJANJA IN ČIŠČENJA SKLADNO Z ELABORATOM– 
ZA UPORABNIKE KANALIZACIJE  

 

 

Vhodni podatki in predpostavke: 

 Skupna količina komunalne odpadne vode 56.827 m3; 

 Skupna količina padavinske vode iz javnih površin 46.173 m3; 

 Povprečna poraba vode na gospodinjstvo 10 m3 mesečno;  

 Okoljska dajatev: 0,52825 €/m3 (-90% zaradi terciarnega čiščenja); 

 Cena odvajanja komunalne odpadne vode: 0,285 €/m3; 

 Cena odvajanja padavinske vode iz javnih površin: 0,28 €/m3; 

 Cena čiščenja komunalne odpadne vode: 0,83209513 €/m3; 

 Cena čiščenja padavinske odpadne vode: 0,637133606 €/m3; 

 Omrežnina za kanalizacijski sistem ob 35,09 % izkoristku**: 5,53 €/mesečno; 

 Omrežnina za čistilno napravo ob 21,47 % izkoristku**: 1,12 €/mesečno. 
 

* Cene ne zajemajo DDV  
** Podatek o izkoristku oz. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture objavlja pristojno mininstrstvo in je dostopen 
na:http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja in dokumenti/veljavni predpisi/okolje/zakon o varstvu okolja/programi in načrti varstva okolja/  

http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja in dokumenti/veljavni predpisi/okolje/zakon o varstvu okolja/programi in načrti varstva okolja/
http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja in dokumenti/veljavni predpisi/okolje/zakon o varstvu okolja/programi in načrti varstva okolja/
http://www.mgkp.gov.si/si/zakonodaja in dokumenti/veljavni predpisi/okolje/zakon o varstvu okolja/programi in načrti varstva okolja/


CENE* ODVAJANJA IN ČIŠČENJA SKLADNO Z ELABORATOM– 
ZA UPORABNIKE KANALIZACIJE 

Za 
uporabnike 
kanalizacije 
in čistilne 
naprave 

Mesečni strošek z 
omrežnino – uporabniki 

Upoštevaje  stopnjo izkoriščenosti za 

kanalizacijski sistem in ČN: 
 

(10m3 x 0,285€/m3) + (10m3 x 0,832 €/m3) + (10m3 x 
0,52825 €/m3 x 0.1) + (5,53€ + 1,12 €)= 

18,35 €/mes 

Letni strošek z 
omrežnino:  

220,18 €/leto 

10 % podražitev 

Mesečni strošek z  
omrežnino – 

javne površine:  
(3.848m3 x 0,25 €/m3) + (3.848m3 x 0,637 €/m3) +  

(3.848m3 x 0,52825 €/m3 x 0.1) + 5,53 € + 1,12 € = 

3.623,71 €/mes 

Letni strošek javnih 
površin z omrežnino:  

43.484,52  €/leto 

(pokrivanje Občina –  

2,68 €/uporabnika mesečno) 



 CENE* ODVAJANJA IN ČIŠČENJA SKLADNO Z ELABORATOM – 
ZA LASTNIKE GREZNIC IN MKČN 

 

 

Odvoz in 
čiščenje  

greznične 
gošče 

Mesečni strošek za 
nepretočne objekte in 

mkčn:  
(10m3  x 0,16€/m3) + (10m3  x 
0,17€/m3) + (10*0,52825€ * 

0,1)**+1,12€ = 

4,9482 €/mes 

Letni strošek :  

59,38 €/leto 

57 % nižji strošek 

Mesečni strošek za 
pretočne objekte:  

(10m3  x 0,16€/m3) + (10m3  x 
0,17€/m3) + (10 

m3*0,52825€) + 1,12 € = 

9,7025 €/mes 

Vhodni podatki in predpostavke: 

 Letna količina greznične gošče in blata za čiščenje: 1685 m3; 

 Okoljska dajatev: 0,52825 €/m3, v primeru MKČN ali nepretočne greznice – 90%**; 

 Cena odvajanja greznične gošče in blata na m3 dobavljene sanitarne vode: 0,16 €/ m3; 

 Cena čiščenja greznične gošče in blata na m3 dobavljene sanitarne vode: 0,17 €/m3; 

 Omrežnina za čistilno napravo se obračuna mesečno v višini 1,12 €; 

 Odvoz greznične gošče in blata na gospodinjstvo vsaka tri leta periodično s čiščenjem.  

 
 

* Cene ne zajemajo DDV. 
** Na podlagi izjave in z odgovornostio lastnika objekta o tipu greznice lahko obračunamo v primeru nepretočne greznice 
90% na okoljski dajatvi. 
 

Letni strošek :  

116,43€/leto 

16 % nižji strošek 



PRIMERJAVA CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE 
ZA UPORABNIKE 

* Občina subvencionira 50% omrežnine 
**Občina subvencionira 100% omrežnine 

Občina  

Strošek 
odvajanja 

na m3 

Strošek 
 čiščenja 

na m3 

Omrežnina 
 čiščenje 

Omrežnina 
odvajanje 

Položnica 
za 10 m3  

po 
uporabniku 

v € 

Višina 
subven. 
občine 

v € 

Skupna 
mesečna 
cena  za 

10 m3 v € 

Hoče - 
Slivnica  0,404 1,454 0,00 1,90 19,52 0,95* 20,47 

Kungota 0,400 0,692 3,86 11,18 10,92 15,04** 25,96 

Pesnica 0,447 0,919 4,98 19,98 13,66 24,96** 38,62 

Radlje ob 
Dravi 0,299 0,677 8,51 9,19 18,60 8,85* 27,45 

Muta 0,285 0,516 10,46 7,69 17,62 9,08* 26,70 

Vuzenica 0,171 0,76 15,18 7,06 26,52 11,11* 37,63 

Maribor – 
predlog 
2016 0,44 1,31 0,00 3,88 21,37 0,00 21,37 

Selnica ob 
Dravi  0,285 0,832 1,12 5,53 18,35 0,00 18,35 



PRIMERJAVA NOVIH IN STARIH CEN  
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA V OBČINI SELNICA OD DRAVI ZA 10 M3 

 

 

*cene objavljene v MUV št.23, z dne 20. 12. 2013 

 

 

Občina  

Strošek 
odvajanja 

na m3 

Strošek 
 čiščenja 

na m3 

Omrežnina 
 čiščenje 

Omrežnina 
odvajanje 

Skupni  
strošek(brez 

OD) 
za 10 m3  

v € 

Selnica ob Dravi 
– stare cene *  0,222 0,552 4,099 3,837 16,20 

Selnica ob Dravi  
- nove cene  0,285 0,832 1,12 5,53 17,82 



Projekcija prihodkov in razdelitve slednjih  
za storitev odvajanja 

Vrednosti po Elaboratu in  
prejetih vhodnih podatkih 

Proizvajalni stroški (PS) 24.016,40 

Splošni stroški (SS) 2.401,64 

Skupaj stroški (SKS) 26.418,04 

Priznani donos (D)[1] 1.320,90 

Skupaj LC storitve oz.  
SKUPNI LETNI PRIHODEK  

27.738,94 

Količina odvedene 
komunalne odpadne 
vode v m3 

56.827 

Količina odvedene 
padavinske vode iz 
javnih površin v m3 

46.173 

LC storitve odvajanja 
komunalne odpadne 
vode v  
€/m3 

0,285 

LC storitve odvajanja 
padavinske vode iz 
javnih površin v €/m3 

0,25 



Projekcija prihodkov in razdelitve slednjih  
za storitev čiščenja 

Vrednosti po Elaboratu in  
prejetih vhodnih podatkih 

Proizvajalni stroški (PS) 78.518,91 

Splošni stroški (SS) 7.851,89 

Skupaj stroški (SKS) 86.370,80 

Priznani donos (D)[1] 4.318,54 

Skupaj LC storitve 
SKUPNI LETNI PRIHODEK 

90.689,34 

Količina odvedene 
komunalne odpadne vode v 
m3 

56.827 

Količina odvedene 
padavinske vode iz javnih 
površin v m3 

46.173 

LC storitve odvajanja 
komunalne odpadne vode v  
€/m3 

0,83209513 

LC storitve odvajanja 
padavinske vode iz javnih 
površin v €/m3 

0,637133606 



Vlaganje sredstev v izgradnjo kanalizacije 

• Za vzdržno delovanje kanalizacijskega sistema in ČN Selnica 
ob Dravi je investiranje v izgradnjo dodatnega 
kanalizacijskega sistema neobhodno. 

• Naš lastnik, koncern ENERGIE AG OÖ,  razpolaga z letnim 
budgetom v višini 200 mio € za investicije v okoljevarstvene 
in komunalne projekte ter zagotavlja, da so zahtevana 
finančna sredstva zagotovljena in na voljo.  

• Predviden rok izgradnje novega omrežja je dve leti. 



HVALA ZA POZORNOST! 


