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ZADEVA: Obvestilo o spremembi cen na področju ravnanja z odpadnimi vodami v
občini Kočevje – vsi uporabniki

Spoštovani uporabniki kanalizacijskega omrežja v občini Kočevje,
Ker vemo, da vsi uporabniki v današnjih časih pazijo na vsako spremembo stroškov pri poslovanju,
vas prosimo, da si vzamete čas, preberete spodnje obvestilo ter poskusite sami nadzorovati
stroške, ki nastanejo pri uporabi javne kanalizacijske infrastrukture.
KOMUNALA Kočevje, d.o.o., je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na
33. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje dne 12.12.2013 predstavila Elaborat cen odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. 87 in 109/2012, v nadaljevanju Uredba).
Občinski svet Občine Kočevje je predlagano prilagoditev cen potrdil, kar pomeni, da so s 1.1.2014
v občini Kočevje na področju odvajanja (kanalizacija) in čiščenja (čistilne naprave) veljavne nove
cene. Občina je, v skladu z Uredbo, morala sprejeti nove cene najkasneje v petnajstih mesecih po
uveljavitvi te Uredbe.
Nadalje je Občinski svet sprejel sklep, ki omogoča v letu 2014 50% subvencioniranje cen za
gospodinjske uporabnike (fizične osebe). Kasneje bo subvencija vsako leto padala za 5%. Višina
subvencije bo razvidna iz računa za opravljeno storitev. Za pravne osebe subvencioniranje v
skladu z evropsko zakonodajo ni možno, saj bi se morebitna subvencija obravnavala kot
nedovoljena državna pomoč.
Navedena prilagoditev cen je prva sprememba cen v občini po letu 2003. Uvaja nekaj pomembnih
novosti, ki bodo močno vplivale na način obračuna in višino stroškov, ki jih bo uporabnik imel z
uporabo navedenih storitev.

V skladu z Uredbo je cena sestavljena iz omrežnine in cene izvajanja storitve ter morebitne
okoljske dajatve (glede na posamezno storitev). Cene storitve so razvidne iz tabele 1.
Celoten podroben cenik je objavljen na spletni strani podjetja in na oglasni deski v podjetju.
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•

Omrežnina zajema stroške javne infrastrukture posamične storitve (ločeno omrežnina za

odvajanje, čiščenje, …). Z drugimi besedami zajema večinoma amortizacijo javne infrastrukture, ki
so jo javna podjetja dolžna plačevati lastniku – to je Občini – za uporabo. Ta omrežnina predstavlja
namenski prihodek, ki je namenjen dolgoročnemu investicijskemu vlaganju v obnovo stare in
izgradnjo nove kanalizacijske infrastrukture. Omrežnina se uporabniku zaračuna s faktorjem glede
na priključno moč vodomera, ki ga uporablja. Razmerja faktorjev med posameznimi vodomeri so
sestavni del Uredbe in so razvidna iz tabele 2.
•

Cena izvajanja storitve zajema vse stroške, ki so potrebni za izvajanje posamične storitve.

Neposredne stroške materiala in storitev, stroške dela, druge splošne stroške,… Zaračuna se glede
na dejansko dobavljeno količino pitne vode na vodomeru v m3.
•

Okoljska dajatev je prihodek državnega proračuna, ki se kasneje vrne nazaj v občinski

proračun kot namensko sredstvo za uporabo na področju ravnanja z odpadnimi vodami. Zaračuna
se na dejansko dobavljeno količino pitne vode na vodomeru v m3. Okoljske dajatve so oblikovane
skladno z Uredbo o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Ur.l.RS št. 80/2012]. Višji znesek v kolikor ni priključitve na čistilno napravo, 10x nižji znesek v
primeru priključitve na čistilno napravo – enotni zneski po celotni državi.

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno
oblikujejo in obračunavajo cene za sledeče 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.

Cena storitve javne službe se ne sme razlikovati med posameznimi uporabniki istega izvajalca, kar
v praksi pomeni, da je cena za občane in podjetja enaka (razlika je le v prepovedi subvencioniranja
za podjetja).
Uredba predpisuje enotno oblikovanje cen za celotno Slovenijo in tudi kasnejšo stroškovno
primerjavo posameznih izvajalcev javnih služb. Dozdajšnje cene v občini Kočevje so bile ene
najnižjih v državi. Tudi po sedanji prilagoditvi ostajajo med najnižjimi, da bi ostale na tem nivoju
pa se bomo trudili tudi v bodoče.
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Tabela 1: Cena posamezne storitve (primerjalno – brez subvencij, za gospodinjstva 50% subvencije
na omrežnino in storitev)
Šifra

Storitev

2.1
2.1.1

Odvajanje
omrežnina odvajanja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
strošek odvajanja odpadne vode gospodinjstvo €/m3
strošek odvajanja odpadne vode gospodarstvo €/m3
cena storitve odvajanja odpadne vode €/m3
Čiščenje
omrežnina čiščenja OV za DN 20 (3/4") €/mesec
strošek čiščenja odpadne vode gospodinjstvo €/m3
strošek čiščenja odpadne vode za podjetja €/m3
cena storitve čiščenja odpadne vode €/m3
strošek čiščenja močno onesnažene odpadne vode €/m3
Greznice ali MKČN
omrežnina greznice OV za DN 20 (3/4") €/mesec
cena storitve čiščenja greznic ali MKČN €/m3

2.1.2
2.4
2.4.1

2.4.2
posebna
2.3
2.3.1
2.3.2

2.1.3
2.3.3

cene po
1.1.2014

cene pred
1.1.2014

2,1210
0,2760

0,0722
0,1829
-

3,3112
0,3437
1,0484

0,0939
0,3255
0,4927

3,3112

-

0,4054
7,6200
56,2542
nespremenjena
0,0528
0,0528

(glede na mesečno porabo po števcu)

praznjenje in odvoz grezničnih muljev na uro
Taksa odpadne vode
odjemalec priključen na kanalizacijo in CČN ali mala ČN
odjemalec priključen na kanalizacijo brez iztoka na CČN
ali greznica

0,5283

0,5283

*S temno sivo so obarvane so storitve, ki bodo zaračunane uporabnikom glede na Uredbo. Črtkane so
storitve, ki so bile zamenjane z novo Uredbo.

Tabela 2: Faktorji omrežnine
(20. člen Uredbe)

Premer
vodomera
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Predlog za znižanje stroškov
Iz tabele je razvidno, da faktorji omrežnine z močjo
vodomera zelo narastejo, kar prinese precej velike
stroške ne glede na porabljeno količino vode na
vodomeru.

Problematika

gospodarske

družbe,

ki

prizadene

predvsem

uporabljajo

večinoma

vodomere večjih dimenzij, zato predlagamo, da
uporabniki razmislijo o nujno potrebni zmogljivosti
vodomera glede na požarno varnost in ostale potrebe.
Predlagamo, da se preveč zmogljive vodomere
nadomesti

z

priključne moči.

vodomeri

manjšega

premera

in
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Tabela 3: Primer izračuna za gospodinjstvo (priključeni na kanalizacijo in čistilno napravo)
Cene po 1.1.2014
Primer izračuna za vodomer DN 20 s porabo 16m3
Višina subvencije (omrežnine in storitve)
Faktor omrežnine za vodomer DN 20
Omrežnina odvajanje za DN 20 = 2,121 * 1*50%
Omrežnina čiščenje za DN 20 = 3,3112 * 1*50%
Skupaj omrežnine
Strošek storitve odvajanja (0,276 * 16 * 50%)
Strošek storitve čiščenja (0,3437 * 16 * 50%)
Skupaj storitve
SKUPAJ

Količina

Cene pred 1.1.2014
Primer izračuna za vodomer DN 20 s porabo 16m3
Strošek storitve odvajanja (0,0722 * 16)
Strošek storitve čiščenja (0,0939 * 16)
SKUPAJ

Količina

16
50
1
1,0605
1,6556
2,7161
2,2080
2,7496
4,9576
7,6737

16
1,1552
1,5024
2,6576

Enota
m3/mesec
%
x1
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€
€
€
€

Enota
m3/mesec
€
€
€

Tabela 4: Primer izračuna za gospodarstvo
Cene po 1.1.2014
Primer izračuna za vodomer DN 20 s porabo 20m3
Faktor omrežnine za vodomer DN 20
Omrežnina odvajanje za DN 20 = 2,121 * 1
Omrežnina čiščenje za DN 20 = 3,3112 * 1
Skupaj omrežnine
Strošek storitve odvajanja (0,2760 * 20)
Strošek storitve odvajanja (0,3437 * 20)
Skupaj storitve
SKUPAJ

Količina

Cene pred 1.1.2014
Primer izračuna za vodomer DN 80 s porabo 100m3
Strošek storitve odvajanja (0,1829 * 100)
Strošek storitve odvajanja (0,3255 * 100)
SKUPAJ

Količina

20
1
2
165,56
271,61
27,6
34,37
61,97
333,58

100
18,29
32,55
50,84

Enota
m3/mesec
x1
€/mesec
€/mesec
€/mesec
€
€
€
€

Enota
m3/mesec
€
€
€
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Primeri tipičnih posameznih uporabnikov in spremembe glede na pretekle postavke
Vsaka storitev, ki jo Komunala Kočevje nudi uporabniku, je sedaj dejansko sestavljena iz dveh
postavk, omrežnine in cene storitve. Zaradi tega pride na položnici do večje količine postavk, ki pa
so sedaj dosti bolj razumljive, kjer uporabnik dejansko ve, kaj na položnici predstavlja glavnino
stroškov.
Velika sprememba je pri uporabnikih, ki so priključeni na greznice ali male komunalne čistilne
naprave (MKČN). Ti so sedaj plačevali ob dejanskem praznjenju greznic ali MKČN, sedaj pa bodo
plačevali mesečni znesek glede na dobavljeno količino vode na vodomeru, pri čiščenju grezničnih
gošč z odvozom na centralno čistilno napravo pa jim stroški ne bodo več zaračunani. Storitev je
sedaj enotno po državi zaračunana na enak način.
Uporabnik priključen na vodovod, kanalizacijo in čistilno napravo (prej  po novem)
kanalščina  2.1.1 omrežnina kanalizacije + 2.1.2 cena storitve kanalizacije + 2.1.3 okoljska dajatev (nižja)
čiščenje  2.4.1 omrežnina čistilne + 2.1.2 cena storitve čistilne

Uporabnik priključen na vodovod, ki uporablja greznico
Do sedaj plačeval samo okoljsko dajatev (višjo)  2.3.1 omrežnina greznice/MKČN + 2.3.2 cena storitve
greznice/MKČN + 2.3.3 okoljska dajatev (višja)

Uporabnik priključen na vodovod, ki uporablja MKČN
Do sedaj plačeval samo okoljsko dajatev (nižjo)  2.3.1 omrežnina greznice/MKČN + 2.3.2 cena storitve
greznice/MKČN + 2.3.3 okoljska dajatev (nižja)

Zakaj prilagoditve cen komunalnih storitev?
Sprejetje navedene Uredbe ni razlog za spremembo cen, je samo predpis, ki je omogočil, da se v
državi vzpostavi enoten red na tem področju. Komunalna podjetja so doslej občanom zagotavljala
visokokakovostne storitve in skrbela za ustrezno komunalno infrastrukturo. Visoko raven storitev
želimo in moramo zagotavljati občanom tudi v prihodnje.
Glavni razlogi prilagoditve cen:
•

vedno višji standardi storitev in nadgradnja/razširitev sistemov, ki jih podjetja zagotavljajo
uporabnikom (in posledično visoke investicije, ki jih morajo pokriti podjetja),

•

neustrezna (dotrajana) komunalna infrastruktura, ki je potrebna obnove,

•

izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture.
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V zadnjih letih so se nekateri stroški izvajanja javne službe bistveno povečali. Če upoštevamo
raven storitev, ki jo podjetja zagotavljajo uporabnikom, in stroške, ki so s tem povezani, je
prilagoditev cen nujna. Za primerjavo: Cena dizelskega goriva (ta predstavlja za komunalna
podjetja velik strošek) se je samo v zadnjih petih letih dvignila za več kot 50%, cene storitev
komunalnih podjetij pa so ostale na enaki ravni. Zato so bila komunalna podjetja primorana v
procese racionalizacije in reorganizacije poslovanja. A tega ne morejo početi v nedogled, vsaj ne
tako, da se posledice ne bi začele kazati v kakovosti storitev. Vpliv povečanih stroškov so podjetja
v tem času izničevala s pomočjo varčevalnih ukrepov. Notranje rezerve so danes večinoma
porabljene in manevrskega prostora tu večinoma komunale nimamo več. Cene komunalnih
storitev so bile več let omejene in nadzorovane, delno se je tako regulirala tudi inflacija na
nacionalni ravni, zato je prišlo do nesorazmerja med stroški zagotavljanja obveznih gospodarskih
javnih služb, varstva okolja in po drugi strani prispevkov oziroma plačil za njihove stroške.
Pričakovan dvig za povprečno gospodinjstvo, priključeno na kanalizacijo in čistilno napravo, znaša
5 evrov.

Več informacij na spletni strani www.komunala-kocevje.si, kjer si lahko ogledate tudi celoten
podroben cenik z vsemi višinami subvencij po posameznih vodomerih in storitvah.

S spoštovanjem
Direktor
Marko KLJUN
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