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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

03202-1/2018
29. 6. 2022

PREDLOG
SKLEPA O
POTRDITVI SKLEPOV
18. REDNE SEJE

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava, Renata Trajbar Kurbus
PREDLOG SKLEPA:
- Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007,
94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)
Občinski svet potrdi sklepe 18. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so
priloženi(sklep št. 177 do 182).
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka: 03202-1/2018
Datum: 20. 4. 2022

ZAPISNIK
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,
KI JE BILA 20. APRILA 2022

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana.
Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK.
Prisotni člani OS:
Martin Breznik, Viktor Kapl, Silvo Nikl, Bernarda Potočnik, Karl Škrlec, Roman Režonja in
Breda Špindler ter Dušan Kokol
Neopravičeno odsotni člani OS: /
Opravičeno odsotni člani OS: Drago Ruhitel
Ostali prisotni:
Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave,
Stanka Ferš in Petra Golob
Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnost osem (8) svetnikov.
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 17. redne seje in 6. dopisne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2021
5. Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za občino Sveta Ana za leto
2021
6. Zaključni račun za leto 2021
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022
8. Letni program športa za leto 2022
9. Letni program kulture za leto 2022
10. Pobude in vprašanja
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K točki 2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 17. REDNE IN 6. DOPISNE SEJE
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Na pripravljena zapisnika ni bilo pripomb,
zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep.
Sklep št. 177
Občinski svet je potrdil sklepe 17. redne seje, z dne 23. 2. 2022 Občinskega sveta Občine
Sveta Ana.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 178
Občinski svet je potrdil sklepe 6. dopisne seje, v času od 11. marec do 17. marec 2022
Občinskega sveta Občine Sveta Ana.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 3
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan, da na glasovanje predlog dnevnega reda.
Sklep št. 178
Na podlagi 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10
in MUV 23/12) se potrdi predlagan dnevni red:
Pregled varnostne situacije na območju Občine Sveta Ana v letu 2021
Poročilo o delu skupne občinske uprave Maribor za občino Sveta Ana za leto 2021
Zaključni račun za leto 2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022
Letni program športa za leto 2022
Letni program kulture za leto 2022
10. Pobude in vprašanja
11. Pobude in vprašanja
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 4
PREGLED VARNOSTNE SITUACIJE NA OBMOČJU OBČINE SVETA ANA V LETU 2021
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je povzel vsebino pripravljenega dokumenta.
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Občinski svet se seznani s pripravljenim poročilom.
K točki 5
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR ZA OBČINO SVETA ANA
ZA LETO 2021
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je povzel vsebino pripravljenega dokumenta.
Občinski svet se seznani s pripravljenim poročilom.
K točki 6
ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2021
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal javni
uslužbenki Stanki Ferš, višji svetovalki I.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
Sklep št. 179
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE), 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617,
80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana
(MUV št. 8/2019) se potrdi Zaključni račun za leto 2021.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 7
ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in predal besedo javni
uslužbenki Stanki Ferš, višji svetovalki I., za proračun in splošne zadeve.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 180
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617,
80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1,
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30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV
št. 8/2019) se sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 8
LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETO 2022
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in predal besedo direktorici
občinske uprave. Stališče Komisije za šport je predstavil še predsednik komisije Dušan Kokol.
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 181
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20, 3/22 –
ZDeb), Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (ReNPŠ1423, Uradni list št. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), se potrdi
Letni program športa za leto 2022.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 9
LETNI PROGRAM KULTURE ZA LETO 2022
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal javni
uslužbenki Petri Golob, svetovalki I. za družbene dejavnosti, kulturo in turizem.
Razpravljali so Viktor Kapl, Breda Špindler, Bernarda Potočnik. Po razpravi je župan dal na
glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 182
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 –
ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 16. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, 8/2019) in Odloka o
proračunu Občine Sveta Ana za leto 2022 (MUV št. 27/2021 s spremembami) se sprejme Letni
program kulture za leto 2022.
Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.
Sklep je bil sprejet.
K točki 10
POBUDE IN VPRAŠANJA
Župan svetnike obvesti o novi pridobitvi novega avtobusa za potrebe izvajanja osnovnošolskih
prevozov OŠ Sveta Ana
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Svetnik Viktor Kapl:
- Ali se bo novi avtobus lahko uporabljal tudi za druge prevoze za društva, … in kako bo to
urejeno?
- Kako je s pometanjem občinskih cest? Ali je to končano?
- Kdaj bo prvomajski pohod?
Silvo Slaček, župan:
- Šofer avtobusa ima samo določeno število ur, ki jih lahko v mesecu opravi. Avtobus je
registriran za opravljanje posebnih prevozov.
- Pometanje občinskih cest se izvaja.
- Po razgovoru s predsednikom Turističnega društva bo Anin pohod 1. maja. Pravočasno
bodo razdeljena obvestila
Roman Režonja:
- Kako je s sprejetjem OPN_ja?
Silvo Slaček, župan:
Bila je opravljena javna razprava. Na obravnavi je bilo podanih nekaj pripomb, ki smo jih
ustrezno obdelali. V pripravi je gradivo za sprejetje sklepa o sprejetju stališč do pripomb. Sklep
in strokovna stališča bodo objavljena na spletni strani. Potrebno bo pridobiti še druga mnenja
nosilcev urejanja prostora.
Karl Šklec:
- Kako je z mivko na igrišču v Lokavcu?
- Ali bo občina ponovno izdala zbornik?
Silvo Slaček, župan:
- V prejšnjim letih smo s športniki že urejali odbojkarska igrišča, tako, da smo mi plačali
mivko in društvo prevoz. Letos je bila za igrišče v Lokavcu nabavljena tabla in koš.
- Izdali bomo podnatis izvleček zbornika, naslov Občina Sveta Ana iz leta 2015 (modra
knjiga).
Breda Špindler:
- Kako bo z Aninim tednom? Ali bo program potekal tako kot običajno?.
Silvo Slaček, župan:
- Točnega scenarija še ni. Verjetno se bo vse odvijalo zunaj, podobno kot lani.
S tem je bil izčrpan dnevni red 18. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob
17. 30 uri sejo zaključil.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
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4
OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

03205-2/2020
29. 6. 2022

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Maribor
-

skrajšan postopek

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Skupna občinska uprava Maribor, mag. Zorica Zajc Kvas

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statua Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019 je Občinski svet
Občine Sveta Ana v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10
- odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 26.člena Zakona o financiranju občin –
ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE ) sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Maribor, kot je predložen.
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Predlog Odloka

Na podlagi 2315. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), je Občinski svet
Občine Sveta Ana na svoji 19. redni seji, dne ………….2022 v skladu z 49.a členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO,76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) in 26.člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1C (Uradni list RS, št.
71/2017, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) sprejel naslednji
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave
Maribor

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor (MUV št. 19/2019 in 1/2021
(Občina Sveta Ana), 20/2019 in 1/2021 (Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah),
21/2019 in 1/2021 (Mestna občina Maribor), 23/2019 in 1/2021 (Občina Rače-Fram),
24/2019 in 1/2021 (Občina Lenart), 25/2019 in 1/2021 (Občina Miklavž na Dravskem
polju, Občina Selnica ob Dravi, Občina Šentilj), 26/2019 in 1/2021 (Občina Sveta Anapopravek), 27/2019 in 1/2021 (Občina Kungota, Občina Starše) in (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 47/2019 in 2/2021 (Občina Pesnica), 50/2019 in 2/2021 (Sveta
Trojica v Slovenskih goricah), 51/2019 in 2/2021 (Občina Benedikt), 52/2019 in 2/2021
(Občina Cerkvenjak), 53/2019 in 2/2021 (Občina Lovrenc na Pohorju), 54/2019 in
2/2021 (Občina Duplek), 55/2019 in 2/2021 (Občina Hoče-Slivnica, Občina Ruše) – v
nadaljevanju odlok) se vsebini 15. in 16. člena združita, tako, da se 15. člen po novem
glasi:
» 15. člen
Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva
(1) Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva izvaja naloge civilne zaščite in
požarnega varstva za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo na
področju civilne zaščite in požarnega varstva.
(2) Naloge civilne zaščite in požarnega varstva so:
·

urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,

·

zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči
v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
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·

načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,

·

izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,

·

organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,

·

organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,

·

določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih silza zaščito,
reševanje in pomoč v občini,

·

določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,

·

usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s
sosednjimi občinami in državo,

·

določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč
v občini,

·

mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z
zakonodajo,

·

druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi,

·

naloge požarnega varstva so sprejemanje predpisov, raziskovanje,
izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred
požarom, nadziranje in druge naloge s področja požarnega varstva v skladu z
veljavnimi predpisi.

(3) Skupno službo civilne zaščite in požarnega varstva vodi vodja skupne službe
civilne zaščite in požarnega varstva.
(4) Vrsta in obseg, ki jih civilna zaščita in požarno varstvo izvaja za posamezno
občino ustanoviteljico, se določi z akti iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
(5) Stroške priprave potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov nosijo občine
naročnice.
2. člen
V celoti se črta 16. člen odloka.
3. člen
Členi od 17 do 36 se ustrezno preštevilčijo, tako, da 17. člen postane 16., 36. pa 35.

11

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin
ustanoviteljic.

Številka:
Sveta Ana v Slov. gor.,

Župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček
:
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA
I. Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo in sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev odloka je:
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10
- ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18
- popr.; ZFO-1), ki določa financiranje skupnih občinskih uprav. Zadnja novela zakona
(to je ZFO-1C) s spremembo 26. člena, predvsem njegovega četrtega odstavka (z
začetkom veljavnosti 01.01.2020) je prinesla kar nekaj sprememb. Spremenilo se je
sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Občine tako
samostojno izbirajo, katere naloge iz nabora 11 nalog oz. programov, ki jih določa
ZFO-1, bodo opravljale v okviru skupnih občinskih uprav.
II. Razlogi za sprejem sprememb
V letu 2019 sprejeti Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor predstavlja
pravno podlago za organizacijo in delovanje Skupne občinske uprave (v nadaljevanju:
SOU) Maribor ter njeno financiranje.
1.člen predlaganih sprememb (15.člen Odloka o ustanovitvi SOU) predstavlja
združitev dveh predvidenih služb v enotno z vsebino s področja zaščite, reševanja in
obrambnega načrtovanja.
Temeljni razlog in namen nove ureditve je učinkovito izvajanje nalog ter doseganje
skupnih pozitivnih učinkov.
III. Obrazložitev sprejema Odloka po skrajšanem postopku
Odlok o ustanovi Skupne občinske uprave Maribor, opredeljuje možnost izvajanja 11
služb iz različnih delovnih področij mestne in občinskih uprav. Med drugim Skupno
službo civilne zaščite in Skupno službo požarne varnosti. Ker je delovno področje obeh
zelo podobno in izhaja iz enakih temeljev predlagamo združitev predvidenih dveh služb
v enotno Skupno službo civilne zaščite in požarnega varstva.
Ocenjujemo, da bo kvaliteta izvajanja nalog tako zaradi vsebinske prepletenosti nalog
večja. Ker gre v konkretnem primeru za manj zahtevno spremembo in dopolnitev
odloka (koncentracija nalog v eni notranje organizacijski enoti) predlagamo sprejem
predpisa po skrajšanem postopku.
Mestnemu svetu Mestne občine Maribor ter občinskim svetom občin
ustanoviteljic predlagamo, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor sprejmejo po skrajšanem
postopku.
Pripravila:Vodja SOU Maribor
mag. Zorica Zajc Kvas
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5
OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

355-6/2022
29. 6. 2022

ELABORAT GOSPODARSKE JAVNE SKUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V
OBČINI SVETA ANA ZA LETO 2022

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Mariborski vodovod d.o.o. in občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se je Občinski svet
Občine Sveta Ana na podlagi predloga:
a.) Izvajalca gospodarske javne službe Mariborskega vodovoda d.o.o., seznanil z
Novelacijo elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto
2022 in ga sprejema navedenega pod točko a sklepa.
b.) Občinske uprave Občine Sveta Ana, ki je na podlagi dostavljene Novelacije
elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022,
dopolnitve elaborata z dne 7. 6. 2022 in podatkov iz poslovnega poročila
Mariborskega vodovoda izračunala ceno vode pod točko b in ga sprejema kot
sledi:
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Predlog sklepa
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), je Občinski svet
Občine Sveta Ana na svoji 19. redni seji, dne ………..2022 sprejel

Ceno vode - vodarino za opravljanje storitev
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana
za leto 2022
1. člen
Sprejme se predlagana cena vodarine za leto 2022, ki jo je predlagala občinska
uprava občine Sveta Ana.
Občinska uprava občine Sveta Ana je na podlagi predloga izvajalca gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.o.o. - dopolnitve
elaborata z dne 7. 6. 2022 in na podlagi podatkov iz poslovnega poročila
Mariborskega vodovoda za leto 2021 utemeljila novo ceno vode, ki znaša 1,034815
€/m3 za leto 2022 in je za 22,637 % višja od sedaj veljavne.
2. člen
Nova cena vode - vodarine stopi v veljavo s 1. 7. 2022.

Številka: 355-6/2022
Sveta Ana v Slov. gor., ……….. 2022

ŽUPAN
Silvo SLAČEK
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OBRAZLOŽITEV

Javno podjetje Mariborski vodovod d.o. o. nam je dne 4. 4. 2022 posredoval Elaborat
GJS oskrbe s pitno za leto 2022 skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št.
87/2012 ).
Po dogovoru Občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sv. Jurij v Slovenskih goricah
in občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah je elaborat o ceni pitne vode ponovno
enoten, kar pomeni, da imamo na območju UE Lenart enotno ceno vode ne pa
omrežnine.
Prvotni elaborat Občinskemu svetu ni bil posredovali Občinskemu svetu v obravnavo,
ker ni prišlo do sprememb, torej se cene vodarine in omrežnine niso spreminjale, kar
je v skladu z veljavno Uredbo.
Dne 23. 5. 2022 smo s strani izvajalca GJS, Mariborskega vodovoda prejeli Elaborat
GJS oskrbe s pitno vodo – novelacija. V novelaciji je predvidena sprememba cen
vodarine kot posledica povešanja električne energije za 37,48 %.
Povišanje cene vode kot ga utemeljuje izvajalec je zgolj posledica rasti cen električne
energije, ki se je iz prej veljavne povišala za 553,53 %.
Nove cene vodarine bodo začele veljati predvidoma s 1. 7. 2022 bo stroške povišanja
cene električne energije za mesec junij 2022 prevzel Mariborski vodovod.
Višina omrežnine se ne spreminja in velja takšna kot doslej.

MNENEJE OBČINSKE UPRAVE OBČINE SVETA ANA
Na prejeto Novelacijo Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo, smo se občine nemudoma
odzvala in takoj sklicale župane občin iz območja upravne enote Lenart in predstavnike
Mariborskega vodovoda.
Direktor je pojasnil, da so izvedli javno naročilo dobave električne energije, saj jim je
stara pogodba o dobavi električne energije iztekla s 31. 5. 2022. Na javno naročilo sta
se odzvala le dva ponudnika in še to tako, da so jih nekako pozvali, saj, da ni bilo
interesa prijave na javno naročilo. Na podlagi ponudb so izbrali najugodnejšega
ponudnika Energijo Plus, ki je ponudil ceno v višini cca 271,10 €/MWh. Cena električne
energije, ki je veljala do 31. 5. 2022 pa je znašala 49,30 €/MWh, kar znaša 553 %
povečanja cene električne energije. Ocenjujejo, da se bo strošek električne energije
povišal na letnem nivoju iz sedanjega stroška same električne energije 443.104 € na
2.593.883 €.
Na podlagi razgovora med župani in Mariborskim vodovodom je bilo dogovorjeno, da
občinska uprava Občine Lenart posreduje dopis Mariborskemu vodovodu z vprašanji
in zahtevala dopolnitve novelacije elaborata.
Vsebina dopisa, ki je bil posredovan Mariborskemu vodovodu je podana v
nadaljevanju:
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Mariborski vodovod
Jadranska c. 24
2000 Maribor

ZADEVA: Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo 2022 - novelacija

Dne 23. 5. 2022 smo prejeli novelacijo elaborata za leto 2022 s katerim utemeljujete
dvig cene vodarine, kot posledico izvedenega javnega naročila dobave električne
energije, in navedbo, da nove cene električne energije bi naj začele veljati s 1.6. 2022.

Dne 4.4. 2022 smo prejeli prvi in osnovni elaborat GJS oskrbe s pitno vodo za leto
2022 v katerem ste predlagali da cene oskrbe s pitno vodo ( vodarina in omrežnina )
ostaneta na ravni iz leta 2021, saj se vhodni elementi stroškov niso bistveno spremenili
iz leta 2021, pa tudi ostanek dohodka – dobiček iz javne službe je bil na zavidljivi ravni
v višini 476.541,00 €.
Pri pregledu poslovnega izida tržne dejavnosti pa dobiček iz poslovanja znaša
442.989,00 €.
V skladu z 11. členom Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja je določeno, da se posebne storitve oz. tržne
storitve, ki jih izvaja izvajalec GJS izvajajo v smislu zniževanja cen javne storitve. V
tem je tudi smisel tržne dejavnosti GJS, da se iz dobičkov tržne dejavnosti znižujejo
cene javne službe.
Ker gre za izjemne in nepredvidene dogodke, energetsko draginjo na katere ne
moremo vplivati s tem pa , da se cena električne energije dviga za 553 %, bi bilo
smiselno, da se za leto 2022 ne planira dobička oz. donosa na vložena poslovno
potrebna osnovna sredstva izvajalca in da se planirani dobiček iz javne službe in tržne
dejavnosti porabi za delno kritje stroška električne energije in s tem delno znižamo
planirano povišanje cene vode vsaj za 0,08 €/ m3.
Toliko bolj ker že v ustavnem določilu, kjer je od vseh javnih služb zgolj ta posebej
definirana, jasno določa, da se naj ta javna služba izvaja neprofitno. V času izjemnih
razmer na katere se sklicujemo je prav da svojo vizijo prilagodimo in skušamo del
dviga kriti iz lastnih rezerv in sposobnosti učinkovitega upravljanja podjetja.
V elaboratu ne zasledimo prikaza cene vode za primerljiva območja kot jih predpisuje
Uredba in razloge za odmike cen vodarine s primerljivimi območji, vas prosimo, da
nam te obrazložitve in razloge za odmike cen primerljivih območij pojasnite.
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Ponovno predlagamo da vključite tudi podatke o posledicah prehoda na JH Maribor,
ker je to pomembna postavka, ki vpliva predvsem na ceno vodarine in je prav da je
prikazana.
Kar se tiče dviga cen zaradi podražitve cene elektrike smo iz dostavljenega elaborata
– uspeli razbrati, da zaradi zvišanja cene električne energije, ki velja od 1. 6. 2022 se
zvišuje cena vodarine za 37,48%.
V elaboratu niste prikazali nobenih elementov, ki bi opravičevali takšen dvig cene
vodarine (tako na primer ni navedena niti stara ali nova povprečna cena EE) oz. niste
prikazali stroškov po posameznih elementih in podali nikakršnega izračuna – prav bi
bilo prav da bi to bilo jasno navedeno.
V tabeli 5.1.2 Predračunski in obračunski stroški ste prikazali le stroške na letnem
nivoju in preračunane na m3 vode. Kako pa ste do teh številk prišli pa ni prikazano.
Ker se tokrat izključno pogovarjamo za dvig cene vodarine iz naslova povečane cene
električne energije je prav, da vsi ostali predračunski stroški v tabeli 5. 1. 2 na strani
12 ostanejo nespremenjeni in kot so bili sprejeti z elaboratom za leto 2022, ki nam je
bil dostavljen 4. 4. 2022. Tako je bilo tudi danes obrazloženo.
Za določitev vpliva cen podražitev elektrike na ceno m3 vode, pa prosimo za Vaš
izračun, ki bodo temeljili na porabljeni električni energiji za leto 2021, veljavni ceni el.
energije stari in novi ( lahko predložite tudi kopije pogodbe), izračun na obstoječe cene
ločeno za električno energijo in vse ostale dajatve kot so obračunska moč, omrežnina,
prispevki, trošarine itd.
V elaboratu in tudi po sami uredbi je jasno določeno, da je obračunsko obdobje
koledarsko leto, zato je seveda jasno da morajo biti predvideni stroški za električno
energijo obračunani za celotno leto in ne za zadnjih 7 mesecev- sprejemamo Elaborat
za leto 2022.
Pri predračunski ceni za leto 2022 je potrebno upoštevati, da je 5 mesecev leta 2022
veljala obstoječa cena. Stroški so znani, tudi zadnji mesec je predvidljiv. V obdobju teh
5 mesecih je država ukinila za tri mesece plačevanje obračunske moči, omrežnine in
prispevek za obnovljive vire in je te znižane stroške potrebno upoštevati pri stroških
električne energije za leto 2022, od 1. 6. 2022 pa upoštevati novo nastalo situacijo, ki
je posledica dviga cen električne energije.
Da pridemo do točnih podatkov nam dostavite konto kartice stroška električne
energije za prvih 5 mesecev leta 2021 in za leto 2022.
Izhajajoč iz poslovnega poročila so stroški energije v letu 2021 znašali 933.287 €, V
teh stroški so kot je zapisano v poslovnem poročilu zajeti tudi stroški porabe goriv za
službena vozila in stroški ogrevanja in te stroške je potrebno odšteti od stroškov
energije da pridemo do dejanskih stroškov električne energije, to izhaja iz zapisa v
poslovnem poročilu, kar bi skupaj lahko znašalo celo cca 145.000 EUR. Seveda če
drži zapisano v poslovnem poročilu.
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Ker žal ne razpolagamo z natančnimi potrebnimi podatki za obračun stroškov
električne energije za leto 2022, vam našega izračuna ne moremo posredovati (ker
temelji na ocenah iz poslovnega poročila – v elaboratu to ni razvidno, bi pa seveda
lahko bilo tam kjer razlagamo dvig cen in bi bil elaborat še transparentnejši) in
pričakujemo, da nam pošljete potrebne podatke, kot izhaja iz tega dopisa, da bomo
lahko merodajno in verodostojno določili novo ceno vodarine oz na novo določili
povišanje cene vodarine zaradi dviga cene električne energije. Izhajajoč iz zgoraj
zajetih podatkov in preračuna, kolikšen delež ste bili v letošnjem letu oproščeni plačila
fiksnih deleža stroškov, ocena izhaja iz povprečne strukture računa elektrike namreč
izhaja da gre za dvig na ocenjeni ravni max 0,2 EUR/m3 vode. Seveda pa bomo vsi
skupaj lahko zelo natančno izračunali če nam pošljete zgoraj navedene podatke.
Ker ni prikazanega izračuna stroškov električne energije za celotno leto 2022
predlagamo, da se v tem delu elaborat dopolni in se ga le takega posreduje županu
in občinskemu svetu saj ne razpolagamo z minimalnimi osnovnimi podatki stroška
električne energije za leto 2022 in morebitnih posledic ali subvencij zgolj zaradi tega
ne moremo nositi. Gotovo pa bomo vztrajali na dejstvu, da se dvigne cena zgolj za
dvig cene elektrike pri čemer še enkrat apeliramo na vodstvo, da naj bo naša vizija da
izredni dogodki terjajo širše razmišljanje in morebiti tudi premislek ali je res potrebno v
teh kriznih časih ustvarjati dobičke iz naslova javnih služb ali pa jih usmeriti v nižanje
vodarine.
Kot ste navedli danes je dvig predviden majhen, na položnici ki je za javno storitev
najnižja, res je pa tudi da to zdaleč ne bo edini dvig na položnici ljudem, ki imajo
minimalne dohodke na letni ravni 60 ali več EUR pomeni veliko več, kot se nam je
morebiti zdelo na današnjem sestanku.
Prosim za dopolnitev elaborata čim hitreje, oziroma najkasneje do 31.05.2022.
Na našo zahtevo smo prejeli odgovor Mariborskega vodovoda, ki ga prilagamo.
Mnenje uprave na podlagi prejete Novelacije elaborata in odgovora javnega podjetja
na naš poziv:
V veljavni Uredbi MEDO ni povsem določeno obračunsko obdobje. Do sedaj smo
obračunsko obdobje zajemali kot koledarsko leto od 1. 1. do 31. 12. Na takšni osnovi
so izvedeni tudi vsi kalkulativni elementi, ki oblikujejo ceno vode in takšno obdobje
obračunov je izvajal tudi Mariborski vodovod. Obračunsko obdobje je pomembno, saj
je strošek električne energije za prvih 5 mesecev leta 2022 enak kot v preteklih
obdobjih, ki je nekajkrat nižji, strošek nove cene električne energije pa je lahko v
obračunskem obdobju tega leta le za 7 mesecev. Izhajajoč iz tega je potrebno v
določitvi cene vodarine upoštevati vse stroške , ki nastanejo v celotnem letu 2022, torej
upoštevati strošek električne energije za pet mesecev po starih cenah in za naslednjih
7 mesecev po novih cenah.
Izhajajoč iz letnega poročila se je v letu 2021 porabilo za vse objekte – porabnike
električne energije, ki oskrbujejo pitno vodo 8.622 MWh , kar predstavlja na letnem
nivoju pri novi ceni električne energije 2.337.424 € oz za 7 mesecev 7/12 in znaša
strošek elektrike za obdobje 7. mesecev v višini 1.363.497 €, k temu znesku je
potrebno prišteti še strošek električne energije za prvih 5 mesecev ( 250.000 € ) in
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fiksni del stroška električne energije za celotno leto 2022, ki bo predvidoma znašal
350.000 €.
Po naših izračunih bo strošek celotne električne energije za leto 2022 znašal:
-

1.363.497 strošek el. energije nove cene za 7 mesecev
250.000 strošek el. energije stare cene za 5 mesecev
350.000 strošek omrežnine, obračunske moči in prispevki za celotno leto

SKUPAJ 1.963.497 €
Iz skupnega stroška električne energije za celotni sistem za leto 2022 in ob prodani
količini vode cca 10.000.000 m3 dobimo dodaten strošek na vodarini kot posledica
povišanja cene električne v višini 0,1963 €/m3 oz. zaokroženo 0,20 €/m3 za leto 2022.
Ta strošek se v naslednjem letu ob predpostavki, da cene električne energije in ostale
dajatve ostanejo na isti ravni poviša in bo znašal cca. 0,2677 €/m3.
Ob dejstvu, da se preko 75 % električne energije porabi na črpališču in za bogatenje
na samem črpališču je razlika po posameznih občinah minimalna v kolikor bi
obračunavali posebej strošek el. energije na črpališčih in posebej strošek električne
energije na prečrpalnicah.
Pri splošnih stroških cene vode ugotavljamo, da območje šestih občin za katere se
obravnava navedeni elaborat ne izstopamo oz. imamo pod povprečjem celotnega
sistema število prelom, manjše število intervencij, kar kaže na to da je naš sistem
infrastukture ( vodovodno omrežje) nad povprečno dobro glede na ves sistem
Mariborskega vodovoda. Nekoliko več pa je prečrpalnic. Na našem območju jih je 17
od skupnega števila prečrpalnic, ki jih je 117.
Po podatkih Mariborskega vodovoda se za distribucijo vode porabi 62,29 kWh /100
m3. Kar pri načrpani količini vode cca 13.840.000 m3 predstavlja 8.620,9 MWh. Po
novi veljavni ceni električne energije bi tako strošek same el. energije znašal cca
2.337.135 €, k temu pa je potrebno še prišteti dajatve, ki po oceni Mariborskega
vodovoda znašajo cca 340.000 € na leto, torej skupaj 2.677.135 €. Izhajajoč iz tega
podatka je strošek električne energije na leto ob prodani vodi cca 10.000.000 m3
0,2677 €/m3. Takšna bi lahko bila povišana cena vode v kolikor bi se nova cena
električne energije uporabljala za celotno leto, torej 12 mesecev ne pa zgolj za 7
mesecev.
Opravili smo tudi primerjavo obstoječih cen vodarine primerljivih območij v
severovzhodnem delu Slovenije. Pri nekaterih občinah oz. primerljivih območjih so
navedene cene sprejeli še v letošnjem letu.
Pregled
obstoječih
cen
vodarine
na
primerljivih
območjih vzhodni del Slovenije
Občina - območje

cena
€/m3
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Sveta Ana + 5 občin 0,8438
Šmarje pri Jelšah

0,6085

Prekmurja - goričko

0,6102

Prekmurja ravninski
del
0,5548
Lendava

0,52206

Ptuj in okolica

0,7931

Šentjur

0,9605

Slovenska Bistrica

0,713

Rače- Fram

0,6614

Slovenske konjice

0,7986

Radlje

0,4627

Dravograd

0,7857

Ravne z okolico

0,4698

Celje

0,7274

Ljubljana

0,5792

Primeroma navedemo tudi cene vodarina v Celju in Ljubljani, pa se z njimi ne
primerjamo.
V veljavni Uredbi MEDO je določeno, da mora izvajalec GJS v elaboratu prikazati cene
primerljivih območij izključno iz razloga, ker gre za obvezno gospodarsko javno službo
in ker ni konkurence na prostem trgu in, da lahko pristojne službe – lastnika javne
službe ugotavljajo koliko je ta vrsta GJS učinkovito organizirana. To je edini način
lokalnih skupnosti, da lahko zasledujejo učinkovitost in ekonomičnost izvajanja javne
službe. Nižja je cena vodarina bolj je služba dobro organizirana in učinkovita. V našem
primeru je slika povsem drugačna. Po podatkih primerjalne analize izvajanja javnih
služb, ki jih izdeluje Inštitut za javne službe ima Mariborski vodovod sorazmerno nizke
stroški s pripravo vode, cena vodarine pa je nad povprečjem.

Občinska uprava občine Sveta Ana je posredovala predlog oblikovanja cene vode za
leto 2022 Mariborskemu vodovodu, ki ga navajamo po spodnjih točkah.:

1. Za leto 2022 predlagamo, da se za celotno leto 2022 upoštevajo dejanski stroški
električne energije v tem letu. Torej za prvih 5 mesecev stroški električne
energije z odštetimi stroški subvencij in oprostitvijo stroškov omrežnine,
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2.

3.

4.

5.

6.

obračunskih moči in prispevki, za naslednjih 7 mesecev pa predvideni stroški.
Skupaj ti ocenjeni stroški znašajo v višini 1.963.497 €, kar predstavlja v ceni
vode 0,20 €/m3.
Iz predloženega elaborata – novelacije se vse korekcije cen pri drugih stroških
ne upoštevajo, temveč se uporabijo stroški iz prvotno predlaganega elaborata,
ki smo ga prejeli 4. 4. 2022.
V primeru sprememb cen in stroškov električne energije( znižanje ddv, ipd ), ki
jih najavlja vlada Republike Slovenije kot pomoč v energetski draginji je
Mariborski vodovod dolžan upoštevati in opraviti preračun stroška električne
energije na m3 prodane vode in za toliko znižati ceno vode, ter nas o tem
nemudoma obvestiti.
V primeru ko govorimo o krizi in tokrat lahko govorimo o energetski krizi, kar
jasno navaja tudi javno podjetje v elaboratu moramo poskrbeti, da najprej
izrabimo vse notranje rezerve in zagotovimo poslovanje in delovanja vodovoda
na čim racionalnejši način, zato Občinska uprava poziva ostale soustanoviteljice
vključno z največjo Mestno občino Maribor da skupaj sprejmemo odločitve, ki
bodo omogočala tudi najranljivejšim možnost plačevanja položnic, ne strinjamo
se z v kalkulirano donosnostjo 5% (v času energetske draginje), ne strinjamo
se z izplačevanjem dobičkov – pozitivnega rezultata iz tržne ali javne službe v
proračune občine, le ti se naj namenijo zniževanju cen vodarine v naslednjem
letu in ne strinjamo se z nobenimi drugimi stroški, razen tistimi ki so neobhodno
potrebno za delovanje javne službe ali pripomorejo k znižanju stroškov javne
službe. Obnove objektov uprave, počitniških kapacitet ipd. naj počakajo za čas
ko bomo zopet poslovali pod normalnimi pogoji. Zato menimo da v tem
elaboratu - novelaciji, ki je predlagan kot odziv na povišanje cen elektrike,
zvišujemo zgolj stroške električne energije in nobenih drugih, še več pozivamo
k racionalizaciji in sprostitvi notranjih rezerv v organizaciji in stroških.
Občinska uprava sled vsega zgoraj navedenega in za zagotovitev likvidnega
poslovanja javnega podjetja MB vodovod predlaga, da se predlog dviga cen v
kalkulira skladno z vsem navedenim ali natančneje, kot izhaja iz poračuna dviga
na m3 porabljene vode torej max 0,20 EUR/m3 v tem delu lahko sledimo
predlogu javnega podjetja za dvig, v preostanku predlogu ne moremo slediti
saj ni utemeljenih razlogov za dvig cene vodarine.
Zgoraj v mnenju smo navedli tudi primerljive cene območij, ki v elaboratu niso
zajete, po mnenju Občinske uprave pa morajo biti priložene vsem podobnim
odločitvam.

Posredovali smo predlog nove cene vodarine za leto 2022 v naslednji obliki:
Predlagamo, da zaradi izrednih okoliščin – povišanje cene električne energije Občinski
sveti občine UE Lenart sprejmejo novo ceno vodarine, ki se uveljavi 1. 7. 2022 v višini
1,0438 €/m3.
Kot smo že navedli Predlog oblikovanja cene vodarine za Mariborski vodovod ni bil
sprejemljiv, predvsem iz razloga, ker smo mi utemeljevali pri kalkulacije cene vodarine
vse stroške v letu 2022 iz naslova električne energije in ne tako kot jih utemeljuje
Mariborski vodovod, da zgolj upoštevamo stroške za naprej ne pa znižanih stroškov
za preteklih 5 mesecev. Do uskladitve in poenotenja stališč glede dviga cene vodarine
nismo uspeli.
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Na podlagi zgoraj dostavljenega mnenja občinske uprave občine Sveta Ana se je
Mariborski vodovod odzval in 6. 6. 2022 je bil sklican razgovor, na katerem je
Mariborski vodovod utemeljeval v svoj prav brez izračunov, naše kalkulacije cene
vodarine za leto 2022 pa zavrača.
Dne 7. 6. 2022 smo prejeli dopolnjen elaborat v katerem je podrobneje prikazan
strošek električne energije, ki skupaj predstavlja povišanje za 0,2771 €/m3.
Pred dobrimi 15. leti je cena vode oz. vodarina bila za ves sistem, ki ga upravlja
Mariborski vodovod enotna – ni bilo razlik med občinami. Nikoli ni bilo kakršnega koli
dogovora o različnih cena vode po občinah, različne cene vode so se začele
uveljavljati, tako kot so jih sprejemali posamezni občinski sveti. Nekateri občinski sveti
so ceno potrdili nekateri niso, nekateri so jih uveljavili takoj, drugi z zakasnitvijo in tako
smo v obdobju zadnjih 15 let prišli do povsem različnih cen vodarine po posamezni
občini. Na območju UE Lenart smo se pred leti dogovorili za enotno ceno vode med
temi 6 občinami. Predlog smo že nekajkrat predstavili oz. podali pobudo za enotno
ceno vode za celotni sistem v upravljanju Mariborskega vodovoda, vendar do danes
do tega nismo prišli. Ker so se cene med občinami ne plansko spreminjale, Mariborski
vodovod pa je nove cene po občinah utemeljeval brez računskih podatkov. Vsako leto
dobimo v obravnavo Elaborat pitne vode, kjer so stroški prikazani zgolj po elementih
oz. postavkah, kako pa pridejo do letnih stroškov posameznega elementa pa ni
prikazano Tabela 5. 1. 2 stran 12.
Delitev teh stroškov po elementih in občinah je lahko zelo približna oz. pavšalna oz.
nam nikoli ni bila podana.
Glede na to da občine UE Lenart po kazalci upravljanja, vzdrževanja, intervencij,
lomov itd ne izstopamo, zagovarjamo, da se za območje 6. občin uveljavi povprečna
cena vodarine na celotnem vodovodnem sistemu, ki je v upravljanje Mariborskega
vodovoda. Povprečna cena voda v letu 2021 je za celotni sistem znašala 0,757715
€/m3 ( povzeto iz Elaborata).V tej ceni so upoštevane tudi subvencije k ceni vode, ki
so jih občine pokrile za morebitne izgube z naslova vodarine v posamezni občini. K tej
povprečni ceni vodarine iz leta 2021 pa prištejemo še novo nastale stroške povišanja
cene vode zaradi povečanja cene električne energije, ki po izračunu Mariborskega
vodovoda znaša za območje 6 občin v višini 0,2771 €/m3, kar skupaj predstavlja novo
ceno za leto 2022 v višini 1,034815 €/m3.
V spodnji tabeli prikazujemo gibanje cene vodarine med občino Sveta Ana ( pri ostalih
5 občinah je slika podobna) in mestno občino Maribor:
Gibanje cen vode - samo vodarina

leto

verižni
verižni
dvig
dvig
cene
Mestna cene
Občina vode v občina vode v
Lenart %
Maribor %

2008, 2009

0,5233

0,63
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2010, 2011,

0,5233

2012

0,5233

2013

0,6672 27,5

0,65

2014

0,7809 49,2

0,667

2015

0,7809

0,667

2016

0,7809

0,667

2017

0,9145 74,7

0,6832 8,4

2018

0,7899 50,95

2020

0,7899 50,95

0,7437 18,05

2021

0,8438 61,25

0,7437 18,05

61,25

18,05

Skupna
rast
cene vodarine
za
obdobje
2008 do 2021

0,65

3,1

5,8

5,8

Verižni dvig cene vode - vodarine je na izhodiščno
leto 2008
Prikazali smo tudi primerjavo primerljivih območij severovzhodnega dela Slovenije,
rast cene vode našega območja z rastjo cene vode Mestne občine Maribor kot daleč
največjega uporabnika vode v sistemu Mariborskega vodovoda.
Izhajajoč iz zgoraj navedenega smo opravili še izračun povprečne cene vodarine za
celotni vodovodni sistem in predlagamo da Občinski svet občine Sveta Ana upošteva
povprečne cene vode sistema v upravljanju Mariborskega vodovoda k temu pa
dodamo celotne stroške po predlogu Mariborskega vodovoda zaradi posledic
povišanja cene električne energije.
Izhajajoč in povprečne cene vodarine v letu 2021 v sistemu Mariborskega vodovoda
in povečanih stroškov zaradi dviga cene električne energije pridemo do predloga cene
vode v letu 2022 v višini 1,034815 €/m3.
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PROGRAM IZVAJANJA
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PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: AGJ d.o.o. (Goran Rebernik, Jasmina Kraner Trojner) in
občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja – MEDO (Uradni list RS, št. 87/2012 in
109/2012), Uredbe o odvajanju in čiščenju Komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15 in 76/17) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode Občine Sveta Ana (MUV, št. 7/2013) se sprejme Program izvajanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Sveta Ana v slov. gor., za obdobje od 2022 do
2025, kot je predložen
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UVOD

Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
je pripravljen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. 1. RS
št. 98/2015) (v nadaljevanju uredba).
Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
je dokument izvajalca javne službe po katerem bo potekalo izvajanje javne službe v letu 2022
do 2025. V primeru sprememb v času veljavnosti programa izvajalec javne službe pripravi
spremembo in spremenjen program po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da
so spremembe v skladu s predpisi in pošlje v potrditev na občinski svet.
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, in Uredbi o
odvajanju in čiščenju Komunalne odpadne vode ( UR. l. RS, št. 98/15 in 76/17). V elaboratu
so skladno s 5. členom metodologije, navedene sestavine, ki se nanašajo na prihodnje
obdobje.
1.1

Namen in cilji programa

Namen programa je predstavitev izvajanje obvezne javne gospodarske službe v občini Sveta
Ana v Slov. gor., ki razen planiranja, načrtovanja, koordiniranja in kontroliranja obsega tudi
upravljanje in vzdrževanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja ter obračunavanje
pristojbin odpadne vode.
1.2

Metodologija dela

Uporabljena metodologija pri izdelavi programa o opravljanju obvezne gospodarske javne
službe v občini so:
opisna metoda,
metoda spoznanj,
raziskovalna metoda,
izkušnje pri izvajanju odvajanja in čiščenja odpadne vode in vzdrževanja čistilnih naprav.
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2.1

OSNOVNI PODATKI
Podatki o izvajalcu javne službe

Preglednica 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

NAZIV:
NASLOV:
ID DDV:
ODGOVORNA OSEBA:
KONTAKTNA OSEBA:
TELEFONSKA ŠT:
E-POŠTA:
ORGANIZACIJSKA OBLIKA
IZVAJALCA JAVNE
SLUŽBE:*

OBČINA SVETA ANA V SLOV. GOR.
Sveta Ana 17,2233 Sv. Ana v Slov. Goricah
SI 59385081
Župan Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.
Renata Trajbar Kurbus- direktorica občinske uprave
02 72 95 886
obcina@sv-ana.si, renata.trajbar@sv-ana.si
2- REŽIJSKI OBRAT

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993):

1 – JAVNO PODJETJE
2 – REŽIJSKI OBRAT
3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo javne dobrine kot so proizvodi in storitve, ki
jih v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb. Pravnoorganizacijsko lahko občina izvajanje gospodarskih javnih služb izvede na štiri temeljne
načine, ki jih opredeljuje 6. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), tj. v režijskem
obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij. Režijski
obrat ni samostojna pravna oseba, temveč gre za organizacijska enoto uprave (17. člen ZGJS),
ki jo občina ustanovi z ustreznim odlokom, v katerem določi njegove temeljne naloge,
organiziranost, financiranje ipd. Režijski obrat je organizacijska enota občine, ni pravna oseba
in je v celoti podrejen upravnim predpisom. Predmetni predlog Odloka je usklajen z Odlokom
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveta Ana, ki v 22. členu
določa, da za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja
uprava, se ustanovi nesamostojni režijski obrat. Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa
zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih
ali ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesijo.
Z Odlokom o organizaciji in delovnem področju režijskega obrata v Občini Sveta Ana je torej
določena pravna podlago za zagotovitev izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb, za
katere ni predvideno izvajanje v drugih dopustnih oblikah, kot jih predvidevata Zakon o
lokalni samoupravi in Zakon o gospodarskih javnih službah. Režijski obrat je torej ustanovljen
za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, ki so pogoj za
izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij lokalne skupnosti ter je njihovo
izvajanje v javnem interesu. Z opravljanjem določenih javnih služb s strani režijskega obrata je
za občino bolj ekonomično, saj se zmanjšuje stroške izvajanja javnih služb.
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Obvezne gospodarske javne službe so:
oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
urejanje in čiščenje javnih površin,
vzdrževanje občinskih javnih cest,
urejanje javne razsvetljave, semaforjev in druge svetlobne prometne signalizacije v naselju,
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
ter druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.
Občina Sveta Ana v Slov. gor. ima v sklopu Režijskega obrata sklenjeno pogodbo z zunanjim
izvajalcem o poslovno tehničnem sodelovanju tako Pogodbo o izvajanju vzdrževanja Čistilnih
naprav v občini ter o vzdrževanju in upravljanju kanalizacijskega omrežja. Prav tako je v
sklopu Režijskega obrata sklenjena tudi pogodba o izvajanju obračuna okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih komunalnih voda in obračuna storitev
odvajanja ter čiščenja odpadnih voda. Zunanji pogodbeni izvajalec ( v nadaljevanju besedila
AGJ) razpolaga z vso potrebno tehnično, kadrovsko in strokovno opremo.

2.2

Območje izvajanja GJS

Preglednica 2 prikazuje občino v kateri se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode skladno z odlokom lokalne skupnosti za katero je
pripravljen program. Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih
Slovenskih goric. Večji del občine s svojim centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart –
Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri se na nadmorski višini v
razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi. Središče
občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh,
Kremberk, Krivi Vrh, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in
Žice. Jugovzhodna območja slemen so posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so
predvsem travniki in njive. Občina Sveta Ana je bila ustanovljena leta 1998 na podlagi Zakon
o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS št. 94/07,
14/10), ki po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena
(izvirne naloge), določene z zakoni, s statutom, odloki, in drugimi občinskimi akti med drugim
tudi ureja in vzdržuje objekte komunalne infrastrukture.
Med osnovne naloge občine spadajo tudi naloge, ki so vezane na:
- sprejemanje predpisov na normativnem področju,
- pridobivanje in razpolaganje z vsemi vrstami premoženja, zagotavljanje sredstev za svoje
delovanje,
- spodbujanje gospodarskega razvoja občine, skrb za varstvo kulturne in naravne dediščine,
urejanje lokalnega prometa, skrb za požarno varnost, za varstvo zraka, tal, vodnih virov,
- ustanavljanje javnih zavodov in javnih ter drugih podjetij, njihovo vodenje in izvajanje
drugih nalog ustanovitelja,
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- odločanje o postopku neposrednega izvrševanja zakonov in drugih na zakonu temelječih
predpisov o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti s posamičnimi akti,
- sklepanje pogodb o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o najemu, zakupu,
hipoteki in drugih obremenitvah nepremičnin, o koncesijah, o uporabi občinskih javnih
površin in občinskega javnega dobra,
- opravljanje tudi vseh drugih upravnih in z njimi povezanih strokovnih naloge iz lastne
pristojnosti.
Na podlagi 149. člena Zakon o varstvu okolja (39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) spada odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okolja. Občina mora za izvajanje te službe zagotoviti lokalno infrastrukturo, kar je predmet
tega programa.
Preglednica 2: Seznam občin

ID OBČINE
IME OBČINE
SVETA ANA

181

MID OBČINE
59385081

Slika 1: Grafični prikaz občine in naselij
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Osnovni podatki:
Župan: Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.
ID za DDV (davčna št.): SI593850815
Matična številka: 1332139000
Transakcijski račun (TRR): SI56 01100-5810309151
Šifra dejavnosti (SKD): 84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
Kontaktni podatki:
Stacionarni telefon: 02/729 58 80
Elektronska pošta: obcina@sv-ana.si
Predstavitev:
Leto ustanovitve: 1998
Površina (v km2): 37,2
Število naselij: 12
Število prebivalcev: 2355
Gostota poselitev
([PE/km2]: 62,8
2.3

Predpisi in drugi pravni akti

Seznam vsebuje splošen opis načina zagotavljanja izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode. Navedeni so občinski in državni predpisi, na
podlagi katerih se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini (številka in datum objave predpisa) ter način spremljanja dela
izvajalca javne službe.
Preglednica 3: Seznam predpisov

Občinski predpisi o načinu
izvajanja in določitvi izvajalca
javne službe

Objava

Povezava

Odlok o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb zbiranja
(Uradni list RS, št. 50/10)
in prevoza komunalnih odpadkov
na območju Občine Sveta Ana,
Odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave v
Občini Sveta Ana
Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in
padavinskih voda na območju
Občine Sveta Ana
Odlok o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne
vode v Občini Sveta Ana
Pravilnik o projektiranju, izvedbi,
uporabi in vzdrževanju javnega
kanalizacijskega sistema, ki je v

MUV ŠT. 4 (18.3.2011)

(Uradni list RS, št. 03/02)

Uradno glasilo slovenskih občin, št.

MUV ŠT. 5/2006

https://www.eobcina.si/Files/eMagazine/367/1185
58/5-2006%2028.2.2006.pdf

8

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana v Slov. gor.

upravljanju podjetja.
Drugi predpisi, ki določajo
izvajanje javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode

Objava

Povezava

(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

Zakon o gospodarskih javnih
službah (ZGJS)

Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12,
občinskih gospodarskih javnih
76/17 in 78/19)
služb varstva okolja

Zakon o gospodarskih javnih
službah (ZGJS) (pisrs.si)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredp
isa?id=ZAKO272

Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb
varstva okolja (pisrs.si)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregled
Predpisa?id=URED6060

Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (ZJZP) (pisrs.si)

Zakon o javno zasebnem
partnerstvu (ZJZP)

Uradni list RS št. 127/2006

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 –
Zakon o varstvu okolja
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
(pisrs.si)
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredp
57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
isa?id=ZAKO1545
30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE in 158/20)

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

2.4

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredp
isa?id=ZAKO4323

Zakon o javnem naročanju
(pisrs.si)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregled
Predpisa?id=ZAKO7086

Naselja in število prebivalcev, katerim se zagotavlja GJS

Dano poglavje vsebuje podatke o naseljih in številu prebivalcev na območju, kjer se
zagotavljajo storitve javne službe. Število prebivalcev je število prebivalcev s prijavljenim
stalnim in začasnim bivališčem. Izpolnjena preglednica št. 4 vsebuje določene podatke o
naseljih in število prebivalcev ter podatke o izvajanju odvajanja ter izvajanju storitve
praznjenja. Podatki lahko odstopajo od dejanskega stanja.
Preglednica 4: Seznam naselij

OBČINA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA

MID OBČINE
21428078
21428078
21428078
21428078
21428078
21428078

IME NASELJA
Froleh
Krivi vrh
Zgornja Ščavnica
Sv. Ana
Dražen vrh-del
Kremberk

MID NASELJA
10107067
10107199
10107695
10107547
10107032
10107172

ŠT. PREBIVALCEV V
NASELJU
122
190
482
162
176
249
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MID OBČINE

OBČINA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SVETA ANA
SKUPAJ:

21428078
21428078
21428078
21428078
21428078
21428078

IME NASELJA

MID NASELJA

Ledinek
Lokavec
Rožengrunt
Zgornja Bačkova
Zgornja Ročica
Žice

10107202
10107245
10107369
10107652
10107679
10107776

ŠT. PREBIVALCEV V
NASELJU
241
201
165
54
58
255
2355

Vir:http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5004S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05
C50_prebivalstvo_naselja/&lang=2

Preglednica 5: Seznam s podatki o uporabnikih

OBČINA

ŠT.
PREBIVALCEV V
OBČINI

ŠTEVILO VSEH PEPROSTORSKIH
ENOT

Sveta Ana

2355

1652

OBČINA

ŠTEVILO STAVB,
PRIKLJUČENIH NA
JAVNO KANALIZACIJO

238

ŠTEVILO MKČN, ZA KATERE SE
IZVAJAJO STORITVE PREVZEMA
BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV

ŠTEVILO GREZNIC, ZA KATERE SE
IZVAJAJO STORITVE PRAZNJENJA
NEPRETOČNIH GREZNIC OZIROMA
OBSTOJEČIH PRETOČNIH GREZNIC

55

511

Sveta Ana

2.5

ŠTEVILO
PREBIVALCEV, ZA
KATERE SE IZVAJA
ODVAJANJE
KOMUNALNE
ODPADNE VODE V
JAVNO
KANALIZACIJO
604

Seznam Aglomeracij

Preglednica 6 vsebuje seznam aglomeracij v občin v kateri se izvaja javna službo odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Aglomeracije so povzete po Operativnem
programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Aglomeracija je območje
poselitve, kjer je poseljenost oziroma opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena
v takšni meri, da je treba zbirati in odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo. Seznam je
dostopen na spletni strani www.ijsvo.si/kanalizacija.

Preglednica 6: Seznam Aglomeracij

ID aglomeracije
Ime aglomeracije
Sveta Ana v Slovenskih goricah 2019

50159

Velikost
aglomeracije
402

Občina

Sveta Ana
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Slika 2: Grafični prikaz aglomeracij

Aglomeracije se določijo na območjih, kjer je:
• gostota obremenjenosti posamezne celice zaradi nastajanja komunalne odpadne vode,
izračunana iz podatkov o številu stalno prijavljenih prebivalcev enaka ali večja od 10
PE/ha in
• obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izračunana iz podatkov o številu
stalno prijavljenih prebivalcev za posamezno skupino celic iz prejšnje točke, ki se med
seboj stikajo najmanj v enem oglišču, enaka ali večja od 50 PE.
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PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH NAMENJENIH IZVAJANJU GJS

Kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z
njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so: peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za
prečrpavanje odpadne vode, zadrževalnih bazenov in podobnih, ki služijo za odvajanje
komunalne in padavinske odpadne vode na območju naselja ali njegovega dela.
Kanalizacijsko omrežje je glede na vrsto odpadne vode, ki se po njem odvaja, razdeljeno na
mešano in ločeno javno kanalizacijo. Po mešanem kanalizacijskem omrežju se odvajajo
komunalna, padavinska in industrijska odpadna voda skupaj, medtem ko se po ločenem
odpadnem kanalu odvaja komunalna in industrijska odpadna voda.
gravitacijskim kanalom.
Ustrezno čiščenje odpadnih voda je zahtevno delo, ki zahteva interdisciplinarni pristop. V
komunalnih čistilnih napravah odpadne vode čistimo:
-

mehansko (1. stopnja čiščenja), kjer iz odpadne vode odstranimo grobe nečistoče
(pesek, večji delci) s pomočjo grobih ali finih grabelj in rešetk (plavajoče delce),
peskolovov, usedalnikov (pesek), maščobnikov, s centrifugami, siti, posnemalci
(maščobe in fine plavajoče delce).

-

biološko (2. stopnja čiščenja), kjer iz odpadne vode prečistimo biološko razgradljive
snovi s pomočjo mikroorganizmov, predvsem bakterij, ki se hranijo z biološkimi
snovmi in jih tako razkrajajo. Za takšno čiščenje je potreben bazen (biološki reaktor),
sekundarni usedalnik, prezračevalne črpalke in perforirane cevi (za vpihovanje zraka)
ter zgoščevalnike (za odstranjevanje blata oz. za mehansko obdelavo).

-

kemijsko (3. stopnja čiščenja), kjer odstranjujemo dušik ter fosfor. Po 2. stopnji
čiščenja iztok še zmeraj vsebuje dušik in fosfor, vendar pa večina čistilnih naprav v
Sloveniji žal ne deluje v vseh treh stopnjah.

Velikost čistilne naprave se označuje s populacijskim ekvivalentom (PE) – možnim številom
priključenih prebivalcev, pri čemer je 1 PE enota onesnaževanja, ki jo povzroči en prebivalec
na dan, odvisna pa je od števila priključenih onesnaževalcev, prebivalstva in industrije.
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Slika 3: Obstoječi kanalizacijski sistem naselja Ledinek ter lokacija ČN

Ledinek

Vir podlage: PISO, 2020

Obstoječi sistem kanalizacije v naselju Ledinek predstavlja ločen sistem. Dolžina zgrajene
fekalne kanalizacije je 5979 m. Po načinu odvajanja odpadne vode je ta kanalizacijski sistem
gravitacijski (težnostni) ter v celoti speljan v čistilno napravo (v nadaljevanju ČN Ledinek).
Dolžina meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cest je 305 m. Iz slike 3 je razviden razvejan
sistem fekalne kanalizacije (rjava linija) ter meteorne kanalizacije (modra linija).
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Slika 4: Obstoječi kanalizacijski sistem naselja Lokavec in ČN Lokavec

Vir podlage: PISO, 2020

Dolžina zgrajene fekalne kanalizacije v naselju Lokavec je 2724 m. Sistem izgrajene
kanalizacije je t.i. ločen sistem. Po načinu odvajanja odpadne vode je ta kanalizacijski sistem
v celoti gravitacijski oz. težnostni ter speljan v ČN Lokavec. Dolžina meteorne kanalizacije za
odvodnjavanje cest znaša 1216 m. Iz slike 4 je razviden razvejan sistem fekalne kanalizacije
(rjava linija) ter meteorne kanalizacije (modra linija).
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Slika 5: Obstoječi kanalizacijski sistem naselja Sveta Ana v Slov. gor.

Vir podlage: PISO, 2020

Dolžina zgrajene fekalne kanalizacije v naselju Sveta Ana v Slov. goricah je 4497 m. Nanjo je
navezan tudi del naselja Zgornja Ščavnica. Kanalizacijski sistem je ločen sistem ter po načinu
odvajanja odpadne vode v celoti gravitacijski oz. težnostni. Obstoječa fekalna kanalizacija je
navezana na predmetno čistilno napravo. Dolžina meteorne kanalizacije za odvodnjavanje
cest je 767 m. Iz slike 5 je razviden sistem fekalne kanalizacije (rjava linija) ter meteorne
kanalizacije (modra linija). Omenjeni obstoječi kanalizacijski sistemi so zgrajeni s pomočjo
PVC cevi DN 200 ter betonskih cevi DN 300.
Z izgradnjo kanalizacije so se povezali obstoječi kanalizacijski vodi, ki so nato speljani do
lokacije čistilne naprave. Izgrajeni so tudi navezovalni jaški, na katere se tako povežejo
priključki stanovanjskih objektov. Sistem kanalizacije je gravitacijski in delno tlačni. Vgrajene
so cevi PVC/SN8 DN 250 mm, jaški so PE DN 1000 mm. Tlačni vodi so izgrajeni s cevjo
PEHD100 SDR 17 PN 10 DN 90 mm, po SIST ISO 8772, ki se spaja z elektrouporabno spojko.
Skupna izmera kanalizacijskega sistema znaša 13705 m. Od tega je 13506 m gravitacijske

15

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana v Slov. gor.

kanalizacije in 199,0 m tlačne kanalizacije. Celoten kanalizacijski sistem ima eno črpališče.
Vgrajeni sta dve potopni črpalki na prosti hod DN 90 mm. Revizijski jašek, na katerem je
priključena čistilna naprava, ima funkcijo merilnega jaška. Čistilna naprava deluje z grobim
predčiščenjem (rotacijske grablje ter lovilci maščob in peska). V nadaljevanju se voda očisti
na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs (MBBR) s pomočjo UV sterilizacije.
Sam kanalizacijski sistem je zasnovan tako, da poteka po javnih površinah in delno zaradi
razgibanosti terena tudi po zasebnih zemljiščih. Teren je omogočal izgradnjo gravitacijskega
odvoda odpadnih vod, na kanalu 5.0 pa je zaradi razgibanosti terena izgrajen tlačni
kanalizacijski sistem za odvajanje odpadnih vod. Kanalizacijsko omrežje je zasnovano tako,
da bo možen priklop odpadnih vod iz stanovanjskih objektov na nivoju pritličja z normalnim
gravitacijskim kanalom. Slika 6 prikazuje izgrajen kanalizacisjki sistem (modra barva) s
čistilno napravo in črpališčem.
Na tlačnem vodu Kanal 5.0-tlak je vgrajen en čistilni jašek kot je predstavljen.
Slika 6: Revizijski jašek DN100
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Slika 7 : Čistilni jašek

V preglednici so podane dolžine kanalizacijskega sistema po vrsti kanalizacije. Podatki so
vzeti iz katastra komunalnih naprav za posamezne kanalizacijske sisteme.

Preglednica 7: Podatki o infrastrukturi

Občina

DOLŽINA
KANALSKIH
VODOV
SEKUNDARNEGA
IN PRIMARNEGA
OMREŽJA, [m]

DOLŽINA
KANALSKIH
VODOV ZA
ODVAJANJE
PADAVINSKE
VODE [m]

DOLŽINA
MEŠANEGA
KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA [m]

DOLŽINA LOČENEGA
(FEKALNEGA)
KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA [m]

Sveta Ana

24696

2288

/

22209m- GRAVITACIJSKI
199m- TLAČNI

ČRPALIŠČA:
1. ČP

3.1

Podatki o komunalnih čistilnih napravah

Poglavje obsega podatke o komunalnih čistilnih napravah tako v preglednici št. 7 navajamo
komunalne čistilne naprave na območju Občine Sveta Ana v Slov. gor.
Za optimalno rešitev dogradnje kanalizacijskega sistema v občini Sveta Ana je bilo
pomembno določiti sistem kanalizacijskega omrežja, sistem glede na način odvajanja
odpadnih vod, kapacitete čistilnih naprav in celotnega sistema odvajanja ter čiščenja
odpadnih vod glede na obremenjenost v preteklosti pa tudi glede na prihodnje načrte. Na
osnovi podatkov in predvidevanja je bilo potrebno določiti obremenjenost občine tudi v
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prihodnosti. Na podlagi zbranih podatkov je bil izdelan izračun za primeren tip naprave in za
učinkovit sistem odvajanja in čiščenja. Pri tem je seveda bilo pomembno upoštevati tudi
investicijske stroške, možnosti financiranja, vključene akterje, njihove reference itd. Prav
tako je bilo potrebno razmišljati o možnosti in obsegu vzdrževanja, obratovalnih stroških,
pogostosti in količini odvoza blata, ki bo pri čiščenju nastalo, o garanciji samega sistema ter
pričakovani življenjski dobi posameznih delov in celote.
Preglednica 8: Komunalne čistilne naprave v Občini

X

Y

ALI JE KČN OPREMJENA ZA SPREJEM IN
ODBELAVO BLATA Z DRUGIH ČN?
[DA/NE]

ID 7343 - ČN LEDINEK (280PE)

166337

562829

NE

ID 7344- ČN LOKAVEC ( 2x210PE)

172404

562517

NE

ID 9041- ČN SVETA ANA (2x650PE)

166692

566106

DA

ID KČN in Naziv

3.1.1 Čistilna naprava Ledinek
Obstoječa čistilna naprava Ledinek premore kapaciteto 280 PE, do sedaj pa je nanjo
priključenih 147 PE. Skupno število prebivalcev v naselju je 241. Tehnologija čiščenja je tipski
precejalnik. Odpadna voda priteka v triprekatno greznico. Od tod se voda pretaka v tipski
precejalnik, iz slednjega pa v krožni usedalnik, kjer se mulj s pomočjo talne črpalke prečrpa v
greznico, čista voda pa preko merilnega jaška odteče v recipient.
Slika 8: Prikaz čistilne naprave Ledinek
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Odvečni mulj se s pomočjo črpalke vrača v primarni usedalnik od koder se občasno odvaža
na večjo -drugo čistilno napravo.
V sklopu čistilne naprave so sledeči objekti:
Troprekatna greznica 35 m3,
Precejalnik 28 m3,
Naknadni usedalnik 15 m3.
Slika 9: Shematski prikaz delovanja čistilne naprave

Vir: SEZAM, 2018

3.1.2 Čistilna naprava Lokavec
Zgrajena čistilna naprava v naselju Lokavec ima kapaciteto 2x 210 PE, trenutno pa je
priključenih 109 PE. Skupno število prebivalcev v naselju je 201. Tehnologijo čiščenja
predstavlja tipski precejalnik. Pri tem odpadna voda priteka na rotomat. Za njim se nahaja
črpališče, ki prečrpa mehansko očiščeno vodo v emšerjev usedalnik. Iz slednjega se voda
pretaka v tipski precejalnik in od tod v krožni usedalnik, kjer se mulj s pomočjo talne črpalke
prečrpa v emšer, čista voda pa preko merilnega jaška odteče v recipient (slika 7).
Linija vode: dotok na čistilno napravo je urejen preko črpalnega jaška, v katerem so tudi
grablje s kompaktorjem ograbkov, kjer se odstranjujejo večji delci. Prva stopnja čiščenja na
čistilni napravi je primarni usedalnik. Odpadna voda iz primarnega usedalnika je speljana v 2
biološki stopnji čiščenja (ki delujeta vzporedno). Te sta montažna objekta iz armiranega
poliestra s pritrjeno biomaso (precejalnik) Bioclere tip B-210 z integriranim sekundarnim
usedalnikom. Iztok iz bioloških stopenj je speljan do skupnega merilnega jaška, od tod pa v
meteorni kanal, ki vodi v Ščavnico.
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Linija blata: blato se iz sekundarnega usedalnika periodično prečrpava v primarni usedalnik.
Odvečno blato odvaža podjetje AGJ na drugo ČN.
Slika 10: Prikaz čistilne naprave Lokavec

V sklopu čistilne naprave so sledeči objekti:
Primarni usedalnik: 50 m³,
Precejalnik: 2x 30 m³ (biološka cona: ca. 2x 25 m³, integriran),
Sekundarni usedalnik ca. 2x 4 m³,
Skupni izpustni jašek (merilni jašek).
Tehnologija uporabljenega precejalnika na zgoraj omenjenih čistilnih napravah Ledinek in
Lokavec je tipa BIOCLERE.
Naprava je predvidena za uporabo pri potrebah med 50 do 2.000 PE, s sistemom
precejalnika s pritrjeno biomaso. Ker so naprave neobčutljive za nekonstantne dotoke, so
primerne za storitvene objekte (gostišča, hotelski kompleksi, bencinski servis ipd.) ter manjša
in nekoliko večja naselja. Čistilne naprave BIOCLERE delujejo kot mehansko-biološke čistilne
naprave in so primarno namenjene čiščenju sanitarnih odpadnih voda iz posameznih
dislociranih objektov. Postopek čiščenja odpadne vode poteka tako, da se najprej opravi
primarno mehansko čiščenje (sedimentacija) v triprekatni pretočni greznici oz. emšerju,
kasneje pa biološko čiščenje v precejalniku z naknadnim usedalnikom. Odpadna voda
(mehansko očiščena), ki iz mehanske stopnje priteka v centralni del naknadnega usedalnika,
se s pomočjo črpalke skozi posebne difuzorje razpršuje po plastičnih nosilcih aktivnega blata.
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Na teh se izoblikuje aktivno blato kot prevleka sestavljena iz številnih mikroorganizmov. Ti pa
za rast in razvoj potrebujejo organske snovi, ki so v odpadni vodi in jo s tem čistijo. Aktivno
blato pri tem stalno prirašča in odmira. Odmrlo blato se od nosilca s časom odlušči in se
posede v konusno dno sekundarnega oz. naknadnega usedalnika. Usedlo blato se po
določenem času s pomočjo druge črpalke občasno prečrpa na začetek mehanske stopnje.
Tam se s primarnim blatom delno mineralizira v anaerobnih pogojih. Za večje kapacitete od
200 PE se priporoča izgradnja emšerjev, saj imajo le-ti večji učinek čiščenja.
Naprave BIOCLERE so izdelane iz dvojnega armiranega poliestrskega plašča z vmesno
izolacijo. Naknadni usedalnik je v obliki obrnjenega prisekanega stožca, nad katerim je ovalni
cilinder s HUFO nosilci (filtri). Za delitev in recirkulacijo se v manjšem cilindru sredi
naknadnega usedalnika nahaja potopna črpalka, ki razpršuje vodo po polnilu precejalnika. Za
potrebe prezračevanja ter tudi ogrevanje zraka v notranjosti precejalnika se v obodnem
cilindru nahaja ventilator z grelcem. Delovanje čistilne naprave se uravnava z avtomatskim
delovanjem črpalke za recirkulacijo in s pomočjo črpalke za odvajanje odvečnega blata v
elektro-krmilni omarici, ki se nahaja na zunanji steni obodnega cilindra. Če so naprave večje
od kapacitete 280 PE, imajo dva naknadna usedalnika in ovalno nadgradnjo cilindra, v katerih
se nahajajo HUFO nosilci, ki so razvidni iz slike 8. Te naprave vsebujejo po dve recirkulacijski
črpalki in dve črpalki za odvajanje sekundarnega blata v mehansko stopnjo. Opisane tipske
naprave do 500 PE se lahko sestavljajo tudi do kapacitete 2.000 PE, zaradi česar so zelo
primerne za fazno gradnjo. Pri sami gradnji in postavitvi naprav je pomembno tudi, da se lete vgradijo v »nepovozne« površine, pri čemer moramo upoštevati dejstvo, da mora teren
omogočati dostop komunalnega vozila ali vsaj traktorsko cisterno.
Slika 11: HUFO nosilci
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3.1.3 Čistilna naprava Sveta Ana
Čistilna naprava ustrezala MBBR sistemu. Nahaja se na parcelni št.: 59/5, k.o.: Zgornja
Ročica. Naprava je kapacitete 1300 PE, trenutno je priključenih 443 PE.
Slika 12: Prikaz čistilne naprave Sv. Ana

V sklopu čistilne naprave so sledeči objekti:
Grablje in črpališče 1,5 m3,
Lovilec maščob in peskolov 25 m3,
Črpališče 4 m3,
I. Biološki reaktor (MBBR) 45 m3,
II. Biološki reaktor (MBBR) 45 m3
Zalogovnik za mulj 25 m3,
Naknadni usedalnik 5 m3.
Zasnova naprave temelji na grobem predčiščenju, ki se vrši s pomočjo tipskih rotacijskih
grabelj in lovilca maščob ter peska. Tako očiščena voda grobih delcev se bo nadalje
obdelovala na tipski biološki stopnji vrste Rešetilovs (MBBR), v katero spada tudi UV
sterilizacija vode. Tip naprave je kapacitete 2x 650 PE, torej dve enoti s kapaciteto 650 PE.
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Tehnični proces čiščenja:
- odpadna voda priteče po kanalizaciji v jašek z rotacijskimi grabljami in rešetkami, kjer
se izločijo večji kosi;
- nato se prelije v naslednji jašek, ki deluje kot maščobnik oz. peskolov;
- od tam gre voda naprej v črpališče, kjer se prečrpa v primarni usedalnik
(sedimentacija primarnega blata);
- delno očiščena voda odteče dalje v aeracijski bazen (biološki proces čiščenja);
- nazadnje se očiščena voda prelije skozi dezinfekcijsko enoto (UV sterilizacija) v odtok.

Tehnologija čiščenja je torej na osnovi MBBR (movin-bed biofilm reactor). Proces je
učinkovitejši zaradi selektivnega zadrževanja velike koncentracije aktivne biomase brez
recikliranja blata. Voda priteka v jašek z grobimi grabljami, peskolov in lovilec maščob ter
nato v črpališče. Biološka stopnja je sestavljena iz laminarnega usedalnika za odvečno blato,
biološkega reaktorja na tehnologiji MBBR in sekundarnega usedalnika. Iztok je speljan preko
UV dezinfekcije ter preko merilnega jaška v recipient.
Blato se izčrpava pod lamelnim usedalnikom v zalogovnik blata od koder se občasno vsebina
odpelje na večjo, drugo Centralno čistilno napravo.



PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA POGODBENEGA IZVAJALCA

Podjetje je bilo ustanovljeno in v sodni register vpisano 1.3.2004 z glavno dejavnostjo
Arhitekturno projektiranje, njegovi zaposleni pa na področju projektiranja delujejo že od leta
2001. Sprva projektivno podjetje se je sčasoma specializiralo za projektiranje čistilnih naprav
in kanalizacije, natančneje vakuumskih kanalizacij in čistilnih naprav temelječih na MBBR
tehnologiji (moving-bed-biofilm-reactor). Vzporedno z rastjo poslovanja iz naslova
projektiranja, je v podjetju tekla tudi raziskovalno razvojna dejavnost in dejavnost
povezovanja z zunanjimi partnerji.
Podjetje AGJ d.o.o. trenutno zaposluje 11 ljudi. Goran Rebernik podjetje vodi od njegove
ustanovitve, že pred tem pa je intenzivno deloval na področju načrtovanja in gradnje čistilnih
naprav ter kanalizacijskih sistemov. Leta praktičnih izkušenj je leta 2004 prenesel v lastno
podjetje. Z rastjo poslovanja je dopolnjeval svoja organizacijska znanja. Poznavanje panoge,
uspešno poslovanje podjetja od ustanovitve naprej, ugled, ki ga rastoče podjetje uživa med
strankami, potencialnimi strankami in poslovnimi partnerji, 40% stabilna minimalna letna
rast poslovanja in jasna vizija prihodnjega razvoja so pokazatelj, da je direktor podjetja dobro
usposobljen in primeren za vodenje dejavnosti podjetja. Podjetje je projektno organizirano
in nima nadzornih organov.
Z rastjo se podjetju obetajo tudi manjše organizacijske spremembe, predvsem v smislu
selitve v večje poslovne prostore, dodatnega zaposlovanja in boljše organizacije dela.
Na področju raziskav in razvoja so pomembni dosežki predvsem razvoj lastnih programskih
orodij za dimenzioniranje kanalizacije in čistilnih naprav, ki sta plod večletnih izkušenj s
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konkretnimi konstrukcijskimi projekti in razvoj lastne šobe za čiščenje dna kanalov v
kanalizacijskih sistemih in sistemih čistilnih naprav z bistveno večjim izkoristkom kot tržno
razpoložljive rešitve.
Sčasoma se je dejavnost podjetja razširila od gole konstrukcije na vodenje projektov
izgradnje in zagona konstrukcijskih projektov. V zadnjih letih podjetje ugotavlja izjemno
povezanost med rednim vzdrževanjem čistilnih naprav in njihovim optimalnim delovanjem,
zato svojo dejavnost širi tudi na to področje, s tem ko leta 2007 doregistrira dejavnost
ravnanja z odplakami. S tem se trgu predstavi kot celostni ponudnik, ki svoji stranki ne
zagotavlja le optimalne konstrukcije čistilne naprave ampak tudi njeno kontinuirano
optimalno delovanje.
Glavno vodilo podjetja AGJ d.o.o. je skrb za brezhibno delovanje kanalizacijskih omrežij ter
učinkovitost in ekonomičnost delovanja čistilnih naprav.

4.1

Podatki o številu delovnih mest, ki so namenjeni izvajanju nalog, povezanih z
izvajanjem javne službe v občini Sveta Ana v sklopu režijskega obrata

V preglednici so podani podatki o številu delovnih mest, ki so namenjeni izvajanju nalog,
povezanih z izvajanjem javne službe in podatki o nalogah za posamezno delovno mesto.
Torej za celoten segment odvajanja in čiščenja, kamor sodi delo na čistilni napravi, kot na
vzdrževanju javne kanalizacije, razpored dela,...
Preglednica 9: Podatki o številu delovnih mest

Naziv delovnega mesta
Režijski obrat Občine
Strokovni sodelavec za vzdrževanje in upravljanje ČN in kanalizacijskega omrežja-AGJ
Voznik posebnega komunalnega vozila-AGJ
Strokovno- tehnična podpora -AGJ
Obračun pristojbin in druge evidence - AGJ

Št. zaposlenih
0,5
0,6
0,5
0,2
0,3

Za naloge povezane z izvajanjem Gospodarske javne službe je namenjeno 0,5 delovno mesto
v sklopu režijskega obrata in 1,6 delovnega mesta pogodbenega izvajalca.

4.2

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

AGJ skupaj s svojimi partnerji in podizvajalci, razpolaga z vso potrebno opremo in znanjem
za izvajanje pogodbene javne službe preko režijskega obrata občine in okoljevarstvenimi
dovoljenji. Smo usposobljeni za čiščenje kanalizacij, peskolovov, oljnih in maščobnih lovilcev,
praznjenje greznic in prevzem blata.
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Preglednica 10: Poslovni objekti

Zap. št
1

Pisarne

Prostor

2

Poslovni prostor, skladišče in delavnica

Opis prostora
v tlorisni izmeri 90 m2, naslovu,
Pot na Kamenšak 2, 2230 Lenart
v tlorisni izmeri 350 m2, na naslovu,
Industrijska ulica 56, 2230 Lenart

OPREMA
Preglednica 11: Opis osnovnih sredstev za izvajanje gospodarske javne službe

Zap. št
1

Opis osnovnega sredstva
-Funkcije: prediranje kanalizacije, črpanje odpadnih
voda, muljev in blata,
prezračevanje, frezanje korenin in betona v
kanalizacijskih ceveh
-Kapaciteta rezervoarja: 3m3 voda+ 5m3 mulj
-Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 274 l/min, 200
bar
-Kapaciteta vakumske črpalke: 2800m3/h
- Nadgradnja je v celoti ogrevana in omogoča
nemoteno delovanje do -15˙C zunanje

Osnovno sredstvo
CAPPELOTTO CAP COMBI 18 4x4

2

-Funkcije: prediranje kanalizacije, črpanje odpadnih
voda, muljev in blata,
prezračevanje, frezanje korenin in betona v
kanalizacijskih ceveh, škropljenje in
spiranje površin, pretakanje vode v času poplav,
čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev, prevoz nevarnih
odpadkov. Nadgradnja je v celoti ogrevana in omogoča
nemoteno delovanje do -15˙C zunanje temperature.
-Kapaciteta rezervoarja: 8,5m3
Zaradi vgrajenega premičnega in nastavljivega bata je
možno napolniti cisterno samo
z vodo ali samo z muljem ali pa v kombinaciji v treh
različnih prekatih, Dodatni stranski rezervoarji za 4m3
čiste vode.
-Kapaciteta visokotlačne vodne črpalke: 345 L/min,
205 bar
-Kapaciteta vakumske črpalke: 2400 m3/h
- vozilo namenjeno za praznjenje greznic in hišnih ČN
ter čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov.
Kapaciteta 6m3 mulj in 1m3 voda za pranje. Vakuum
črpalka 1200 m3/h, visokotlačna črpalka 160 bar, 80
l/min

CAPPELOTTO CAP COMBI 26 ADR 26

Vozilo za TV pregled kanalizacij, s kamero IPEK/Rover
125(kamera snema po standardu SIST EN13508-2;
merjenje naklona cevi, merjenje dolžine, zapis na
DVD+TXT-MS Word). Med samim delom se uporablja
pri čiščenju hišnih kanalizacij posebna mini prenosna
kamera, vrste Rohrkamera MINI 3000-S Color , pri
vstopu delavcev v večje kanalizacije, se za njihov varen

Citroen Berlingo z vgrajeno TV kamero
IPEK ( vozilo s kamero)

3

4

SCANIA 340-18 MUT
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vstop in varno delo, uporablja analizator nevarnih
plinov, vrste ALTAIR 4.
5
6
7
7
9
10
11

Stroji in spirale za odmaševanje cevi, ročne potisne
kamere za pregled odtokov
Nameščeni vsi potrebni operacijski sistemi ,....
GPS System 500, Leica
HP Designyez 110+
Obračun okoljske dajatve, odvajanja in čiščenja ter
program ROV za planiranje odvoza greznic,
Oprema za vodenje katastra
Drobni inventar

Intervencijska oprema
Računalniki z monitorji
Geodetski instrumenti
Printerji
Programska oprema-BASS
Kataster-SEWER

Pri izvajanju javne službe se razpolaga z vozili za čiščenje in izčrpavanje kanalov, vozili za TV
pregled kanalov. Za manjša gradbena popravila uporabljamo ročno orodje na hidro pogon
(pnevmatska okopna kladiva, rezalke, ventilatorji,..).
Slika 13: Vozni park za izvajanje gospodarske javne službe

CAPPELOTTO CAP COMBI 26 ADR 26
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CAPPELOTTO CAP COMBI 18 4x4

SCANIA 340-18 MUT
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Citroen Berlingo z vgrajeno TV kamero IPEK ( vozilo s kamero)
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4.3

Število delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne
službe

Družba AGJ d.o.o. in pogodbeni partnerji za zagotavljanje kakovostnih storitev v okviru
gospodarske javne službe nudimo celoten nabor razpoložljivih kadrov.
V podjetju AGJ je trenutno zaposlenih 12 oseb. Pri izvajanju pogodbene dejavnosti za občino
Sv. Ana v slov. gor. so na voljo naslednji kadri/zaposleni:
• Rebernik Goran - direktor (odgovorna oseba),
• Tomaž Klemenšak -pregledovalec čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema ter
vodja in koordinator GJS,
• Zupančič Aleš, mehanik,
• Andrej Jemenšek – pregledovalec kanalizacijskega omrežja ter izdajanje projektnih
pogojev oz. soglasij,
• Ivan Šebjanič – skrbnik katastra in geodet,
• Jasmina Trojner Kraner – obračun kanalščine in omrežnine, vodenje evidenc,
poročanje, priprava programov, reklamacije, izvršbe,
• Zlatko Zupančič – voznik komunalnega vozila kanaljet, skrbnik kanalizacijskega
omrežja in čistilnih naprav,
• Dušan Kokol – voznik komunalnega vozila kanaljet ter operater TV kamere, skrbnik
kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav.
Za zagotavljanje gradbenih del ima Občina Sveta Ana oz. Režijski obrat z lokalnim gradbenim
podjetjem sklenjen dogovor, da gradbeno podjetje zagotavljala opremo in kader za izvajanje
morebitnih gradbeno vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju s ČN.
Za zagotavljanje elektro vzdrževalnih del je sklenjena pogodba s partnerjem GRUM d.o.o.,
kateri po pogodbeno zagotavljal opremo in kader za izvajanje morebitnih elektro
vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju s ČN.
Za pravne zadeve in same postopke izvršb je sklenjena dolgoletna pogodba z Odvetniško
pisarno Zakeršnik Maribor.
Izvajanje monitoringov na samih ČN je sklenjena pogodba s podjetjem IKEMA d.o.o., katera
ima v Sloveniji certificiran laboratorij za opravljanje tovrstnih storitev.
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OPREDELITEV NAČINA IZVAJANJA GJS

Na področju, kjer je zgrajen javni kanalizacijski sistem se izvajajo naloge povezane z
odvajanjem in čiščenjem odpadne komunalne vode. Na preostalih področjih se zagotavljajo
in izvajajo naloge povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
V skladu z veljavnimi predpisi izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda zagotavlja in izvaja:
- 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,
- 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,
- 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 novi 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),
- izvajanje nadzora in monitoringa o delovanju čistilnih naprav in kvaliteti očiščene
vode, ki se spušča v okolje.
5.1

Način izvajanja javne službe v posameznih objektih in predvidene spremembe v času
izvajanja veljavnosti programa

V času veljavnosti programa so zajeti naslednji objekti:
- objekti, ki so priključeni na javno kanalizacijo imajo urejeno redno odvajanje odpadne
komunalne vode v sistem javne kanalizacije, skladno s 16. členom Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur. l. RS, št. 98/2015,
- objekti, ki so priključene na greznico skladno s 17. členom Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015,
- MKČN skladno s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015.
V času veljavnosti programa se pričakujejo spremembe predvsem v večjem številu vgrajenih
malih komunalnih čistilnih naprav za posamezne objekte.
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Slika 14: Predvidene spremembe komunalne kanalizacije v času veljavnosti programa

Predvideva se sprememba v izgradnji meteorne in fekalne kanalizacije od hišne številke Sv.
Ana v Slov. goricah 2A do Zgornja Ščavnica 101. Prav tako je v planu še izgradnja meteorne
kanalizacije v dolžini 485m in fekalna kanalizacija v dolžini 940 m.

5.2

Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije, z opisom zato predvidenih
tehnologij

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na državnem nivoju ureja Uredba o odvajanju in
komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/2015). Tako se mora komunalna odpadna voda, ki
nastaja v stavbi, kjer je kanalizacija obvezno odvajati v javno kanalizacijo skladno s 16.
členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Ur.l.RS št. 64/2012, 64/2014, 98/2015), dana uredba tako določa:
(1) Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v
katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda
odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Na območju, ki ni območje iz prejšnjega odstavka, mora investitor ali lastnik objekta, v
katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se za komunalno odpadno vodo
pred odvajanjem neposredno ali posredno v vode izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

31

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana v Slov. gor.

(3) Če ima stavba upravnika, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanja, lahko
obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena prevzame upravnik.
Tehnologija vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije je vse do danes mogoče razporediti v
dve kategoriji in sicer :
- intervencijsko čiščenje do katerega pride ob delni ali polni zamašitvi določenega
kanalskega odseka in ( odzivni čas 10-15 min),
- sistematično - redno čiščenje, ki predstavlja preventiven ukrep in se vrši po vnaprej
pripravljenem programu.
Vzdrževanje obsega:
1. tekočo kontrolo stanja na omrežju, ki se sestoji iz ;
- sistematičnih obhodov omrežja v določenih časovnih intervalih, ki jih opravljajo posebej za
to kvalificirano zaposleno osebje. Ti javljajo vse vidne spremembe strokovni službi, katera po
potrebi opravi podrobnejši pregled,
- vzdrževanje sistema aparatur za merjenje in registracijo dogajanja v omrežju, kot je npr.
nihanje pretoka ali pojav nevarnih vrst odpadne vode oz. plinov,
- zbiranje pripomb porabnikov in strokovnih služb ter sinteza vseh zbranih podatkov bodisi
za pripravo predloga plana vzdrževanja, ali zahtevo za intervencijo;
2. Sistematični pregled kanalskega omrežja in objektov po vnaprej pripravljenem planu in
čiščenje omrežja in objektov z manjšimi popravili;
3. Izvajanje večjih popravil;
4. Minimalno 1x tedensko se zagotavlja vizualni pregled delovanja čistilnih naprav.. Ob
takojšnji registraciji napake, tako vizualni kot elektronski preko prenosa podatkov v nadzorni
center, se nemudoma odpravi k sanaciji le te. V spomladanskih mesecih in poleti se vrši
košnja trave na platojih ČN. V skladu s pravilnikom se izvajajo redni letni monitoringi.
5. Preventivna čiščenja kanalov na kritičnih odsekih,
6. Vizualne kontrole kanalov in priključnih jaškov,
7. Popravila revizijskih jaškov.
Vse do danes je ostalo intervencijsko čiščenje zahtevnejše, ne samo zaradi tega, ker je pri
intervencijskem čiščenju treba iz kanala praviloma odstraniti večje količine materiala, ampak
predvsem zaradi tega, da bi z odstranjevanjem sploh lahko pričeli, treba v kanal namestiti
ustrezno orodje za odstranjevanje usedka, zruškov, ali drugega materiala, ki je povzročil
zamašitev.
Če pride do večjega zmanjšanja pretočne sposobnosti ali polne zamašitve, je treba bodisi
napako tako hitro odpraviti, da ne pride do težav pri priključenih porabnikih, ali pa instalirati
pomožno napravo za transport vode.
Pomožna naprava sestoji iz mobilnega črpalnega aparata, to je potopljene električne črpalke
ali črpalnega agregata z ustrezno sesalno višino in pripadajočega sesalnega in tlačnega voda
za premostitev odseka, ki je v okvari. V obeh primerih je paziti na to, da izberemo tak tip
črpalke, ki ni izpostavljen zamašitvi, ker črpalke praktično ni mogoče zaščititi s sesalno
košaro.
Čiščenje požiralnikov:
Cestni požiralniki praviloma tvorijo del sistema za odvodnjo odpadne vode iz cestišč. Glede
na razmeroma slab standard vzdrževanja cestišč pri nas trenutno ni priporočljiva uporaba
požiralnikov brez peskolovov. Peskolove pa je treba, če naj bi izpolnjevali svojo vlogo redno
vzdrževati, s tem, da iz njih odstranjujemo usedel pesek in blato. Pravilo je, da mora biti
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koristna globina peskolova pri usedalniku 1 m in da je peskolov potrebno izprazniti, ko
usedlina doseže višino največ 0.5 m. Ob prevzemu kanalov v uporabo je treba posvetiti vso
pazljivost njihovi vodotesnosti, ki se izvede po SIST EN 1610.
Poleg tega je seveda zelo pomembna tudi optična kontrola notranjosti kanala ob prevzemu,
kakor tudi pred pričetkom čiščenja in po končanem čiščenju. Optična kontrola je mogoča
samo z samohodno ali vlečno televizijsko kamero. Televizijska kamera je normalno
konstruirana v obliki valja s premerom okrog 10 cm, v katerem je nameščena TV kamera z
ustrezno premično optiko za spremembo zornega kota kamere ter močan vir svetlobe. Vse
skupaj je vodotesno in hermetično zaprto, tako da lahko sistem deluje tudi pod praktično
neomejenim vodnim pritiskom. Vozilo ima urejen lasten vir za oskrbo za električno energijo,
TV ekran in običajno tudi videorekorder za ohranitev TV posnetkov, pogosto pa tudi
fotografsko kamero, ki dovoljuje direktno fotografiranje pomembnejših podrobnosti.
Na ekranu je avtomatično registriran čas posnetka in pa dolžina odvitega napajalnega kabla,
kar omogoča razmeroma natančno določitev mesta posameznih posnetkov.
5.3

Opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javne
kanalizacije in dokumentiranje odpravljenih napak
-

5.4

puščanje kanalizacijskega omrežja, (izvedba popravila v kolikor je možno, obvestilo
lastniku infrastrukture, investicijska sanacija lastnika omrežja),.
okvare tehnoloških sklopov (izvedba popravila v kolikor je možno, obvestilo lastniku
infrastrukture, investicijska sanacija lastnika omrežja).
prekinitev delovanja komunalnih čistilnih naprav (obvestilo inšpekciji, lastniku,
izvedba popravila, izvedba popravila s strani lastnika infrastrukture),
delovanje razbremenilnikov, (letni vizualni pregledi, čiščenje mrež, mulja, peska).
Celotni sistem elektro mehanskih sklopov je povezan v daljinskim nadzornim centrom
GSM.
Opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javne kanalizacije in dokumentiranje
odpravljanja napak

1. Redno vzdrževanje,
2. Investicijsko vzdrževanje lastnika,
3. Opis in sporočanje lastniku.
Vse nepravilnosti, ki se zaznajo na čistilnih napravah so vezane na GSM alarmiranje. Napake
se odpravljajo:
- intervencijsko – ko je okvara taka, da bi škodo na opremi povečala, povzročila škodo
tretji osebi ipd.,
- predhodno načrtovanje odprave napake – v primeru, da je sistem določen čas (do
odprave pomanjkljivosti) zmožen obratovati v vzdrževalnem režimu,
- omejitev delovanja za določen čas do odprave okvare.
Vršijo se tekoče kontrole stanja na omrežju, ki jih sestavljajo sistematičnih obhodi omrežja v
določenih časovnih intervalih, ki jih opravljajo posebej za to kvalificirani uslužbenci. Ti javljajo
vse vidne spremembe, katera po potrebi tudi odpravijo. Vzpostavljen je tudi sistem za
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vzdrževanje aparatur za merjenje in registracijo dogajanja v omrežju, kot je npr. nihanje
pretoka ali pojav nevarnih vrst odpadne vode oz. plinov.
Zbirajo se pripombe uporabnikov in strokovnih služb ter sinteza vseh zbranih podatkov
bodisi za pripravo predloga plana vzdrževanja, ali zahtevo za intervencijo.
Vršijo se sistematični pregled kanalskega omrežja in objektov po vnaprej pripravljenem
planu in čiščenje omrežja in objektov z manjšimi popravili. Dokumentiranje, odpravljanje
napak (obratovalni dnevnik, zapisi, opombe, itd..).
5.5

Podatki o količini komunalne odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne
službe

Količino komunalne odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne službe, se ugotavlja
iz izmerjene in obračunane količine porabljene/prodane vode na območju, kjer se zagotavlja
oskrbo s pitno vodo in preračunano količino letne porabe vode na osebo, ki znaša v skladu z
Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 50
m3/leto za območja, katera se ne oskrbuje s pitno vodo in se tudi ni pridobilo podatka
o izmerjeni porabi vode. V nadaljevanju so prikazane obračunane količine komunalne
odpadne vode in obračunane količine padavinske odpadne vode uporabnikov za leto 2020.
Količina komunalne odpadne vode je prikazana v dveh stolpcih preglednice 10. V prvem
stolpcu je prikazana vsa količina porabljene vode oz. komunalne odpadne vode, ki se jo je
odvedlo v javni kanalizacijski sistem. V drugem stolpcu pa je prikazana količina porabljene
vode in posledično nastale komunalne odpadne vode, ki je bila odvedena preko greznic oz.
MKČN do 50 PE.

Preglednica 12: Količina komunalne odpadne vode

5.6

OBČINA

KOMUNALNA ODPADNA
VODA, ki se odvaja v javno
kanalizacijo
[m3/leto]

KOMUNALNA ODPADNA
VODA,
ki se odvaja v obstoječe
greznice
MKČN do 50 PE in nepre.
greznice
[m3/leto]

PADAVINSKA ODPADNA
VODA
[m3/leto]

SVETA ANA

27.954,07

72.378,40

n.p.

Načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo

Prvi izmed ukrepov za zmanjšanje padavinskih odpadnih voda v javno kanalizacijo je
vzpostavitev ločenega sistema odvodnjavanja padavinskih odpadnih voda in sprotno
obveščanje občanov o odklopu padavinskih voda s fekalnih kanalskih sistem ter zagotovitev
lokalnega ponikanja padavinskih voda. Vsa na novo zgrajena javna kanalizacija se mora gradi
v ločenem sistemu. Ob obnovah javne kanalizacije se, kadar je to ekonomsko upravičeno in
tehnično izvedljivo, loči fekalno in padavinsko vodo. Zagotavlja se omejitev dotoka meteorne
vode, ki doteka v fekalno kanalizacijsko omrežje peko pokrovov (tesnitev pokrovov–odprtine
pri tečajih).

34

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana v Slov. gor.

5.7

Načrt izvajanja javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo

Minimalno 1x mesečno se vrši vizualni pregled kanalizacijskega omrežja na ključnih mestih. V
kolikor se ugotovi zamašenost kanala, se ta nemudoma odpravi. Istočasno se pregleduje
delovanje razbremenilnika z zadrževalnim bazenom in črpališčem. 1x mesečno se vrši
čiščenje omenjenega objekta.
Minimalno 1x tedensko se zagotavlja vizualni pregled delovanja »centralne« čistilne naprave.
Ob takojšnji registraciji napake, tako vizualni kot elektronski preko prenosa podatkov v
nadzorni center, se nemudoma odpravi k sanaciji le te. V spomladanskih mesecih in poleti se
vrši košnja trave na platoju ČN. V skladu s pravilnikom se izvajajo redni letni monitoringi.
1 x na dve leti se vrši čiščenje glavnega kanalizacijskega voda. Redno se vrši čiščenje
peskolovov. V sklopu vizualnih pregledov kanalizacije se evidentirajo tudi mehanske
poškodbe ( npr. poškodba pokrovov, poškodba cevi,….), te se sanirajo.
Na območjih kjer je torej zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo
obvezna in sicer je priključek potrebno urediti v roku 6 mesecev od dane možnosti z
prijavnim obrazcem -Vloga za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ( priloga 1). AGJ
d.o.o. kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju občine
Benedikt vodi evidence priključkov in pri tem sodeluje s pristojno inšpekcijsko službo.
5.8

Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda
odvaja v pretočne in ali nepretočne greznice

Greznične gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN), vsebujejo
velike količine nitratov ter okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo na čistilno napravo,
kjer se razgradijo in predajo pooblaščenemu izvajalcu v nadaljnjo obdelavo. Ravnanje z
blatom je tako našemu okolju prijazno in je kontrolirano. Zaradi omenjenega negativnega
vpliva, ki ga imajo greznične gošče in blato MKČN na okolje, državna zakonodaja predpisuje
redno praznjenje greznic in blata malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri (3)
leta (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015)).
Izven strnjenih območij oz. izven meja aglomeracij, mora posamezni lastnik objekta, za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje
odpadnih vod, bodisi z zbiranjem v obstoječi greznici, nepretočni greznici ali MKČN, ali
zbiranje odpadne vode v pred-izdelani greznici, iz katere se odpadna voda odvaja prek enote
za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo izdelano po standardih, ki jih določa omenjena
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
V izjemnih primerih, ko čiščenje odpadne vode z MKČN ni dovoljeno ali ni zadostno, je
potrebno vgraditi nepretočno greznico. Taki primeri, so takrat, kadar:
• je prepovedano odvajanja odpadne vode v okolje zaradi vodovarstvena področja,
• če gre za posebne geografske razmere, ki bi negativno vplivale na delovanje MKČN,
• če gre za določene stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba,
kulturna dediščina, nestalno naseljeni objekti, transformatorske postaje, ipd.),
• če gre za specifiko terena s pogleda geologije, oziroma negativen vpliv posegov v
prostor na okolico (plazljiva ali erozijska območja,...).
Obstoječe greznice se smejo uporabljati pod pogoji navedenimi v nadaljevanju in je
nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu z zgoraj navedenimi
standardi (SIST EN 12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).
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Pretočna greznica mora ustrezati torej naslednjim pogojem:
• da se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150
l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali
drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko
zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni
zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na
dan,
• njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za
kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno
nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba
s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša
najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3,
• ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico
celotne prostornine pretočne greznice,
• je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,
• je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
• je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.
Greznične gošče in blato MKČN, ki se zbirajo pri posameznem lastniku objekta, je potrebno
obdelati. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode tako občini nalaga, da
zagotovi izvajanje storitev povezanih z greznicami in MKČN kot javno službo. Izvajalec javne
službe je na območju celotne občine dolžen izvajati storitve praznjenja greznic in MKČN ter
zagotoviti nadaljnjo obdelavo gošč in blata na komunalni čistilni napravi. To je dolžen storiti
najmanj enkrat v treh letih za posamezen objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo.
Občina Sveta Ana v Slov. gor., še do sedaj ni imela vzpostavljenega programa, sistema za
izvajanje storitev praznjenja greznic in MKČN. Storitve so se izvajale samo na posamezne
klice občanov.
S 1. 9. 2022 se bo tako pričelo s sistematičnim prevzemom grezničnih gošč in blata iz MKČN
na območju celotne občine Sveta Ana, uporabnikom, ki niso priključeni na javno
kanalizacijsko omrežje. AGJ d.o.o., kot pogodbeni izvajalec, bo mesečno zaračunaval storitve
povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN. Osnova za
zaračunavanje teh storitev je količina porabljene pitne vode. Za področja, kjer uporabniki
niso vključeni v javno službo oskrbe s pitno vodo in imajo lasten vodni vir ter nimajo
urejenega merjenja vode z obračunskimi vodomeri, se bo storitev zaračunala glede na število
stalno in začasno prijavljenih stanovalcev na naslovu, ob upoštevanju normirane porabe
pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Povsod tam, kjer se vrši javna služba oskrbe s
pitno vodo, pa uporabniki nimajo ustreznega obračunskega vodomera, oz. dodatno
uporabljajo svoje lastne vodne vire, se bo storitev obračunala po normirani porabi 1,2 m3 na
dan za osnovni priključek DN 13, 15, 20. Za druge-večje premere priključka, pa se bo
normirana poraba določila sorazmerno glede na faktorje določene v Uredbi »MEDO« (Ur.l.
RS, št. 87/2012 in 109/2012). Pri pripravi cene storitev povezanih z greznicami in MKČN, je
bilo upoštevano, da se bo storitev prevzema grezničnih gošč ali blata MKČN na posameznem
odjemnem mestu izvajala enkrat v obdobju treh (3) let. Prevzem grezničnih gošč in blata
MKČN se bo vršil po letnem planu.
AGJ d.o.o., bo uporabnike vsakič pisno obvestil o datumu izvedbe storitve odvoza blata ali
gošče in čiščenja greznice/MKČN, (priloga 2) in sicer vedno najmanj 10-15 dni pred izvedbo
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storitve. V primeru potrebe po spremembi datuma izvedbe storitve, je posamezni uporabnik
dolžan to sporočiti AGJ d.o.o. najmanj 5-8 dni pred načrtovano izvedbo. V tem primeru je
AGJ d.o.o. dolžno storitev izvesti najpozneje v 30 dneh od prejema takšne zahteve. V nujnih
primerih, ko je potrebno izven plana izvesti izredni odvoz gošče oz. blata, uporabnik
kontaktira AGJ d.o.o. na telefonsko številko: 051 646 402. Kmetijska gospodarstva, ki se
ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) možnost, da blato iz lastne greznice oziroma
MKČN, ki je manjša od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest
(6) mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Kot dokazilo za oprostitev obveznosti
praznjenja greznice ali MKČN, je potrebna pisna vloga (priloga 3), da se uporablja blato za
gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Ur.l.
RS, št. 62/08) – obrazec je na spletni strani izvajalca in občine. Vlogo, ki mora imeti v prilogi
tudi vsa zahtevana dokazila tak uporabnik posreduje občini pisno po navadni pošti, ali po
elektronski pošti, ali jo osebno prinese na sedež občine. Uporabnik bo tako uvrščen na
seznam uporabnikov, katerim ni potrebno prazniti greznice oziroma MKČN in s čimer bo
oproščen mesečnega plačevanja storitev povezanih z greznicami oz. MKČN. Vloga se šteje za
ODOBRENO, če kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje naslednji kriterij: na naslovu je registrirana
kmetija in ima KMG-MID številko in ima uporabnik v reji živali ter, da je dosežen kriterij 1
GVŽ na 1 PE v gospodarstvu. Uporabnik/vlagatelj izjavlja, da imamo na kmetijskem
gospodarstvu tudi gnojno jamo, v ustrezni velikosti (m3) in je izvedena v skladu z veljavno
zakonodajo (Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni
list RS, št. 113/2009, 5/2013), je vodotesna in se gnojevka iz nje ne razliva po terenu ali v tla
V kolikor se strankini vlogi ugodi, se jo o tem pisno obvesti- izda se odločba. Vlogo mora
stranka obnoviti vsaka tri (3) leta. V primeru, da se vlogi ne ugodi, je stranka dolžna
uporabljati storitve gospodarske javne službe – praznjenje grezničnih gošč in blata MKČN. Za
nadzor je pristojen medobčinski inšpektorat Maribor, kateremu se posredujejo tudi vse
izdane odločbe, da nato lahko po potrebi vršijo nadzor in kontrolo nad pravilnostjo izvajanja
in skladiščenja grezničnih gošč. Morebitne spremembe pred pretekom treh let, je stranka
dolžna javiti v roku 15 dni od nastale spremembe. Lastnik kmetijskega gospodarstva mora
izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi praznjenja greznice, predloži pisno izjavo, da so
izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne
odpadne vode iz obstoječe ali nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne
naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko. Obrazec pisne izjave je objavljen tudi
na spletni strani občine.
1x letno oziroma po potrebi glede na vzpostavljene evidence in količine očiščene komunalne
odpadne vode se pripravi v skladu z veljavnim predpisom o metodologiji izračun cen
komunalnih storitev, cena prevzema in čiščenja grezničnih gošč. Nepretočno greznico je
potrebno pisno prijaviti izvajalcu javne službe najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom
njene uporabe. Lastnik nepretočne greznice to stori tako, da izpolni obrazec, ki je dostopen
na spletni strani in ga skupaj s prilogo posreduje izvajalcu javne službe, po navadni pošti,
skenirano preko elektronske pošte na naslov ali dokumente osebno prinese na sedež občine.
V prilogi 4, ki je sestavni del tega programa, se nahajajo evidentirani podatki o številu
obstoječih greznic in malih čistilnih napravah za katere se zagotavlja praznjenje oz. prevzem
blata in nadaljnja obdelava na ČN Sv Ana oz. za večje količine na CČN Murska Sobota.
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5.9

Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda
odvaja v male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50PE

Področje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE od, 31.12.2015 ureja nova Uredba o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) ter Pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (UL RS št. 94/14, 98/15). Vsi
objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije oziroma, kjer ni predvidena
gradnja javne kanalizacije - izven strnjenih območjih ali tako imenovanih aglomeracij, morajo
imeti MKČN ali nepretočno greznico. Za vgradnjo MKČN je potrebno s strani Direkcije RS za
okolje, pridobiti Vodno soglasje še pred vgradnjo. Mala čistilna naprava je po veljavnih
predpisih lahko:
• rastlinska MKČN, lagunska MKČN, ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK manj kot 200
mg/l, • tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja najmanj 80%,
• kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje po
standardu SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica), oziroma SIST EN 12566-4
(na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) in enote za nadaljnje čiščenje,
filtracijo in infiltracijo po standardih: SIST EN 12566-6 (predizdelana enota za čiščenje
komunalne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali posredno v
podzemne vode, SIST EN 12566-5 (filtrirna naprava za predčiščene hišne odpadne vode),
če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali SIST EN 12566-2 (sistemi za infiltracijo v
tla), če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.
Navedeni standardi so prevedeni in proti doplačilu dostopni vsakomur preko Slovenskega
inštituta za standardizacijo. Izvajanje javne službe za stavbe iz katerih se komunalna odpadna
voda odvaja v male komunalne čistilne naprave, se vrši v skladu z določili Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l.RS, št. 98/2007
in 30/2010). V skladu z določili omenjene uredbe se vodi evidenca vgrajenih malih (hišnih)
komunalnih čistilnih naprav. Na območjih, kjer se javna kanalizacija ne bo gradila, se bo
vzpodbujalo k izgradnji lastnih malih komunalnih čistilnih naprav. Lastnik objekta na lastne
stroške zagotovi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje MKČN. Vgrajena MKČN je v njegovi lasti
in upravljanju. Lastnik MKČN je torej hkrati tudi upravljavec MKČN.
Po vgradnji MKČN je potrebno storiti sledeče:
• lastnik oz. upravljavec MKČN je dolžen najpozneje 15 dni po začetku njenega
obratovanja o tem pisno obvestiti izvajalca javne službe - občino. Obrazec je dostopen
na spletni povezavi (https://agj-projektiranje.com/gjs/), ( priloga 5). Lastnik oz.
upravljavec MKČN obrazec izpolni in ga skupaj s prilogama posreduje izvajalcu javne
službe, po navadni pošti, skenirano preko elektronske pošte na naslov obcina@sv-ana.si
ali dokumente osebno prinese na sedež občine. • Ko MKČN začne stabilno delovati (to je
po 3 ali 6 mesecih po zagonu MKČN), mora lastnik oz. upravljavec MKČN pri
pooblaščenem izvajalcu monitoringa odpadnih vod, naročiti prve meritve (vzorči se
trenutni vzorec na iztoku iz MKČN). Izvajalec lastniku MKČN na podlagi opravljenih
meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno preveriti in urediti
način čiščenja ter meritve ponoviti. Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa
odpadnih vod je dostopen na spletni strani ARSO.
• Najpozneje 15 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, en izvod ali kopijo
analiznega izvida pošljete na sedež izvajalca GJS po navadni pošti ali preko elektronske
pošte na naslov obcina@sv-ana.si ali pa dokumentacijo osebno prinesete na sedež
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občine. Na podlagi pozitivnega analiznega izvida, bo izvajalcev javne službe znižal
okoljsko dajatev za 90% (prvi naslednji mesec po prejemu poročila) in izdela Oceno
obratovanja male komunalne čistilne naprave.
Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) bo lastnika
MKČN oz. upravljavca MKČN, izvajalec javne službe v skladu z določili predpisov, obiskal
na terenu in opravil vizualni pregled delovanja MKČN.

5.10 Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda
odvaja v male komunalne čistilne naprave iz 5. odstavka 21. člena Uredbe
(predizdelane enote za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s standardom
SIST EN 12566-6)
Preglede delujočih MKČN bo izvajalec javne službe izvajal v skladu z določili Uredbe (v roku
enega leta po izvedenih 1. meritvah in nato vsake tri leta). Pregled MKČN je vključen v ceno
storitve prevzema grezničnih gošč in blata MKČN. V okviru pregleda izvajalec javne službe
preveri zlasti:
• ali mala komunalna čistilna naprava obratuje,
• nastajanje in zbiranje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno
napravo,
• zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne
vode, ki se odvaja vanjo,
• način odvajanja komunalne odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave v zvezi s
prepovedmi, pogoji in omejitvami za odvajanje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
• hrambo podatkov.

Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora hraniti:
• izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,
• navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
• vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je
razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s
koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 :5.000, in ime
vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok,
• poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring odpadnih voda,
• dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
• podatke o ravnanju z blatom, in sicer potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata z
navedbo datuma in količine prevzetega blata oziroma kopijo izjave z navedbo datuma in
količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo, in
• podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem male komunalne čistilne
naprave zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja
male komunalne čistilne naprave in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.
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Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora navedene dokumente hraniti v
celotnem obdobju njenega obratovanja oziroma 5 let.
5.11 Način ravnanja z blatom in zagotavljanje obdelave blata
Blato iz komunalnih čistilnih naprav postaja eden od masovnih odpadkov, katerega
nastajanja se ne da preprečiti, se pa po vsem svetu iščejo različni načini za optimalni način
ravnanja z blatom, da bi na primeren način zmanjševali njegove količine in vplive na okolje.
Od leta 2009 je prepovedano odlaganje blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav na
odlagališčih, vključno z njegovo uporabo za izdelavo prekrivke odlagališč nenevarnih
odpadkov. Povesem je opuščena tudi nedovoljena uporaba biološko neobdelanega blata iz
komunalnih in skupnih čistilnih naprav za izdelavo umetno pripravljene zemljine pri
prekrivanju površin na območju degradiranega okolja. Zakonodaja RS dopušča več možnosti
ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav (odvisno od lastnosti in onesnaženosti), od
izvajalca obdelave pa je odvisno, kako bo z blatom ravnal, seveda v okviru obstoječe
zakonodaje. Konvencionalni načini ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav so v
zatonu, saj ne sledijo smernicam integriranega ravnanja z odpadki, zaradi česar se ob njihovi
uporabi pogosto pojavljajo tako ekološki kot tudi socialni problemi. Načela integriranega
ravnanja z odpadki pogojujejo tudi naprednejše (nekonvencionalne) načine ravnanja z
odpadnimi blati.
AGJ imam izdelan Načrt gospodarjenja z blatom/odpadki št. 115/06-14 Provita inženiring
d.o.o., ki jev skladu šestega odstavka 18. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode UR. l. RS, št. 98/2015. V načrtu gospodarjenja z blatom je vključeno tudi
ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN do 50 PE. Načrt vsebuje splošno opredelitev
obdelave blata in naprave, ki se uporabljajo za obdelavo, pomembnost in namen
posameznih postopkov. V Načrtu so natančno opredeljene vrste, količine, viri nastajanja
odpadkov ter predviden trend njihovega nastajanja. Prav tako so v Načrtu zajeti vsi tehnični,
organizacijski in drugi ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov in
njihove škodljivosti.
Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda (klasifikacijska številka odpadka; 19 08 05)
nastaja z odstranjevanjem presežnega blata iz sekvenčnih bazenov. Količina blata se je
načeloma uravnovesila in je konstantna.
5.12 Način obveščanja uporabnikov javne službe
Obveščanje uporabnikov za praznjenje greznic se izvaja na krajevno običajen način, preko
sredstev javnega obveščanja, na internetnih straneh ter z obvestilom, ki ga prejme vsak
posamezen uporabnik. Odvoz pa se bo vrši tudi na klice občanov.
Upravljavec gospodarske javne službe je dolžan na svojem oskrbovalnem območju zagotoviti
redno obveščanje in seznanjanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih praznjenja in
prevzemanju blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Pri tem se poslužujemo
naslednjih najpogostejših načinov:
• Pri izdaji soglasja k projektnim pogojem, za katerega uporabnik zaprosi na občini se v
evidenco zavede vrsta greznice (pretočna, nepretočna ) in, ali gre za MKČN, ter
velikost omenjenih objektov.
• Glede na velikost greznic ali MKČN, tip, število priključenih PE, se določa terminski
plan praznjenja in prevzema blata za obdobje pol leta, enega leta, dveh let ali več let.
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Splošne informacije o organiziranosti in poslovanju podjetja v sklopu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode vključno z informacijami o drugih
dejavnostih, ki se uvrščajo med storitve javne službe, je mogoče vsakodnevno najti na
spletnih straneh občine.
Novice, ki so za informiranost uporabnikov storitev javnih služb zelo pomembne, so
običajno na voljo tudi v lokalnem časopisu.
Obveščanje uporabnikov preko zgibank, obvestil poslanih na dom in na spletnih
straneh.

Upravljavec javne službe obvešča še :
- na kateri čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalna odpadna voda in blato,
- o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri
uporabnikih storitev,
- o rokih in času izvedbe prvih meritve in obratovalnega monitoringa oz. izdelave ocene
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in
- o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za MKČN, ki niso objekt
javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.
5.13 Načrt izvajanja posebnih storitev iz drugega odstavka 15 člena Uredbe
Vsi lastniki povoznih površin-parkirišč morajo najmanj enkrat letno opraviti storitev čiščenja.
AGJ tako razpolaga z vsemi dovoljenji za čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev OVD št.:
35472-131/2015-10. Prav tako vsi gostinski lokali, ki imajo kuhinje in druge kuhinje (npr.
šola) morajo najmanj enkrat letno opraviti storitev čiščenja.
V prihodnjem obračunskem obdobju izvajalec gospodarske javne službe posebnih storitev iz
drugega odstavka iz 15. člena Uredbe ne namerava opravljati. V okviru drugih dejavnosti, ki
niso javne službe, ima posebno mesto in pomen vodenje katastra javne infrastrukture, saj je
gospodarska javna infrastruktura pomemben faktor razvoja vsakega okolja in je nanjo vezan
skoraj vsak poseg v prostor, ki je po drugi strani nemogoč brez ustrezne infrastrukture. AGJ
d.o.o. sproti skrbi za vnos in vzdrževanje »GJS podatkov«, celovitost in ažurnost navedenih
storitev pa je seveda odvisna zlasti od posredovanih podatkov z strani občin in geodetskih
podjetij. Podatki se v skladu z veljavno zakonodajo, enkrat letno posredujejo tudi Geodetski
upravi RS (GURS).
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POGOJI IN ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA POSAMEZNIH OBVEZNIH STORITEV
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Preglednica 13: Prikaz časovnega načrta izvajanja posameznih del GJS

OPIS DEL
TERMINSKI PLAN
Pregled in čiščenje razbremenilnikov, črpališč odpadnih 1 x letno in po potrebi
vod in vtočnih objektov zalednih vod
Pregled celotnega omrežja
po potrebi
Deratizacija kanalizacije
1 x na 5 letno
Praznjenje čistilnih jaškov
1 x mesečno
Čiščenje kanalskih vodov
1 x na dve leti oz. po potrebi
Menjava pokrovov jaškov in tesnjenje v primeru ropota po potrebi-po dogovoru z občino
Dvigovanje jaškov na koto terena, obnova poškodovanih po potrebi, ob ugotovitvi neustreznega stanja
jaškov
Popravilo dotrajanih odsekov kanalizacije

Po potrebi (poškodbe ugotovljene pri čiščenju in pregledu
kanalov s kamero)

Snemanje kanalizacije

1 x na 3 leta

Preventivni servisni pregledi
pooblaščenega serviserja

črpalk

s

strani 1 x na 3 letna

Meritve pretokov
po potrebi v primeru disfunkcionalnosti
Meritve količine porabljene energije
1 x mesečno
Vzdrževanje objektov, košnja trave na črpališčih, Redno in po potrebi
ureditev dovoznih poti, posodobitev elektro – krmilne
opreme
Preizkus tesnosti kanalizacije z vodo in zapornimi čepi

Po potrebi, ob potrebnem ugotavljanju vodotesnosti

V načrtih iz sedme, osme in devete alineje 3. točke prejšnjega 26. člena Uredbe o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 morajo biti posebej opredeljeni
objekti iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena te uredbe, obveznosti lastnikov teh objektov
in način izvajanja javne službe v teh primerih.
1. nepretočne greznice,
2. male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
3. male komunalne čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena te uredbe.
Preglednica 14: Tri letni plan predvidenega praznjenja greznic v Občini Sveta Ana po naseljih

Obdobje

Naselje

Št. greznic

Januar 2023

Froleh

26 greznic

Februar 2023
Marec-April 2023
April 2022 - Junij 2023
Maj - Junij 2023
September - Oktober 2023
November - December 2023

Krivi vrh
Zgornja Ščavnica
Zgornja Ščavnica
Sveta Ana
Dražen vrh - del
Kremberk

23 greznic
112greznic
10 greznic
43 greznic
76 greznic
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Marec - April 2024
Maj - Junij 2024
Julij - September 2024
Oktober - November- December 2024
Januar 2025
Marec 2025
April 2025
Maj - Junij- Avgust - September 2025
SKUPAJ VSEH GREZNIC:

Kremberk
Ledinek
Lokavec
Rožengrunt
Rožengrunt
Zgornja Bačkova
Zgornja Ročica
Žice

35 greznic
33 greznic
45 greznic
15 greznic
21 greznic
72 greznic
511 greznic

Preglednica 15: Tri letni plan predvidenega praznjenja MKČN v Občini Sveta Ana po naseljih

Obdobje



Naselje

Št. MKČN

Marec-A pril 2023

Zgornja Ščavnica

15 MKČN

Maj 2023
Maj 2023
Marec -April 2024
Maj-Junij 2024
Julij-September 2024
Oktober-December 2024
Marec 2025
April 2025
Maj-September 2025
SKUPAJ VSEH MKČN:

Sveta Ana
Dražen vrh-del
Kremberk
Ledinek
Lokavec
Rožengrunt
Zgornja Bačkova
Zgornja Ročica
Žice

1 MKČN
2 MKČN
7 MKČN
4 MKČN
4 MKČN
6 MKČN
1 MKČN
1 MKČN
6 MKČN
51 MKČN

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV GJS

Za zagotavljanje gradbenih del je sklenjena pogodba s partnerjem Komunalo Slovenske
Gorice d.o.o., ki bo pogodbeno zagotavljala opremo in kader za izvajanje morebitnih
gradbeno vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju s ČN.
Za zagotavljanje elektro vzdrževalnih del je sklenjena pogodba s partnerjem GRUM d.o.o.,
kateri po pogodbeno zagotavljal opremo in kader za izvajanje morebitnih elektro
vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju s ČN.Za pravne zadeve in same postopke izvršb
je sklenjena dolgoletna pogodba z Odvetniško pisarno Zakeršnik.
Za izvajanje monitoringov na samih ČN je sklenjena dolgoletna pogodba s podjetjem IKEMA
d.o.o., katera ima v Sloveniji certificiran laboratorij za opravljanje tovrstnih storitev.
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DEJAVNOST SKUPNIH SLUŽB

AGJ kot pogodbeni izvajalec gospodarske javne službe upravlja in vzdržuje kanalizacijski
sistem in čistilno napravo. Obračunava pristojbine in vlaga izvršbe. Rešuje reklamacije in
druge pritožbe. Vodi vse potrebne evidence in izdeluje elaborate. Nadzoruje vodenje nad
partnerji skupnega posla.
Ostali pogodbeni-zunanji dolgoletni partnerji našega podjetja so skupna služba:
- za elektro vzdrževalna dela je sklenjena pogodba s partnerjem GRUM d.o.o., kateri po
pogodbeno zagotavljal opremo in kader za izvajanje morebitnih elektro vzdrževalnih del
na kanalizacijskem omrežju s ČN,
- pravne zadeve in same postopke izvršb je sklenjena dolgoletna pogodba z Odvetniško
pisarno Zakeršnik,
- izvajanje monitoringov na samih ČN je sklenjena dolgoletna pogodba s podjetjem IKEMA
d.o.o., katera ima v Sloveniji certificiran laboratorij za opravljanje tovrstnih storitev.
Ker je to naš prvi elaborat glede izvajanja GJS, bomo to lahko natančneje opisali ko bomo
storitev GJS opravljali


PROBLEMATIKA IN VZROKI ZA POŠKODBE

Zaradi črpališč, razbremenilnih objektov, regulacijskih loput, dušilnih elementov, jaškov je
sistem kanalizacije zelo občutljiv na promet in s tem povezanih poškodb. Z razvejano
izgrajeno kanalizacijo in povečanjem prometa lahko tako prihaja do večjih poškodb na
sistemu javne kanalizacije, ki večinoma poteka v cestni infrastrukturi. Zaradi višjih
temperaturnih nihanj prihaja tudi do raztezanja in krčenja veznih materialov predvsem na
stikih beton-asfalt-železo. V primeru, ko nastopi kritična točka pri dotrajanosti
kanalizacijskega omrežja, da fekalije ob normalni uporabi zastajajo, kar povzroča zamašitve
in škodo na objektu ter prične predstavljati nevarnost za okolico, je nujno potrebna sanacija
kanalizacije. Najbolj primeren in običajen način sanacije (jaški, kanali, itd,..) je menjava le
teh. To pomeni, izkop, menjava cevi, jaška in vzpostavitev prvotnega stanja. Vzroki za
različne poškodbe so tudi v vrsti materiala in starosti materiala. Z redno in učinkovito
sanacijo jaškov, kanalov se lahko pripomore k ohranjanju vrednosti omrežja in s tem
posledično k nižanju stroškov.
 NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV GJS
Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne vode se
izvaja na osnovi državne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/2009 , 14/2010 in 80/2012), ki določa obveznost
plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, osnove
za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, način
njenega obračunavanja, odmere in plačevanja. Upošteva se tudi stopnja čiščenja pri
obračunu in sicer če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali
skupno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo KČN z ustreznim
čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva torej učinek čiščenja v višini
90%.Če se komunalna odpadna voda zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s
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primarnim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja
čistilne naprave v višini 40% in se v našem programu vodi ločeno.
Sistem zaračunavanja pristojbin v podjetju deluje že od leta 2011, obračunava se za številne
okoliške občine.
Program omogoča:
- vodenje evidence in zaračunavanje storitev poljubnemu številu odjemnih mest,
- enostavno uporabo programa in nastavitev zaračunavanja,
- centralizirano sistemsko možnost izdaje računov, predračunov, ponudb, opominov,
plačilnih nalogov, obračunov po odbranih odčitkih;
- delitev storitev znotraj odjemnega mesta po več nivojskih ključih (po porabi,
osebi, kvadraturi, odstotkih,… in kombinacije le-teh),
- možnost evidentiranja elektronskega poslovanja in plačevanja prek direktne bremenitve
(SDD),
- znotraj odjemnega mesta neomejeno število plačnikov in več nivojska delitev količin,
- možnost beleženja vseh sprememb na posameznem odjemnem mestu,
- možnost popisa količine vode v m3,
- ločeno bazo uporabnikov, naslovnikov ter plačnikov po posameznih odjemnih mestih,
- možnost sistemskega kreiranja poročil.
Specifikacija zahtev za programsko opremo obračun temelji na programu, ki je zasnovan
tako, da se usklajuje med naročnikom-uporabnikom programa ter izvajalcem programa.
Informacijski sistem, na katerem temelji programski paket Obračun je:
-

visoko zmogljiv,
hiter,
zanesljiv,
stabilen,
visoko integriran,
uporablja ga lahko en ali več uporabnikov hkrati,
posebej primeren za enostavno in hitro iskanje želenih podatkov glede na
želene funkcionalnosti in omejitve,
na osnovi avtomatizacije in povezljivosti drastično zmanjšuje možnost potencialnih
napak,
omogoča pregleden spletni in intranetni dostop do poročil in prikazov,
je odprt in kompatibilen z aplikacijami drugih ponudnikov,
se od ostalih primerljivih IT-sistemov razlikuje po možnosti celostne
personalizacije glede na specifične poslovne potrebe.

Program za Obračun pristojbin omogoča tudi vodenje vseh evidence greznic, njihove
lokacije in MID – medresorskih identifikatorjev (MID naselja, MID objekta, ...), načina
priključitve in vrste greznice. S programom lahko obračunate vse vrste vodovodnih
priključkov - glavne, kontrolne, odštevalne, delilnike, pavšaliste itd..
V programu se tako lahko vodijo evidence o stopnjah čiščenja pri obračunu in sicer če se
odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno napravo s
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sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali z malo KČN z ustreznim čiščenjem, se pri letnem
seštevku enot obremenitve upošteva torej učinek čiščenja v višini 90%.
Če se komunalna odpadna voda zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s
primarnim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja
čistilne naprave v višini 40% in se v našem programu vodi ločeno.
Funkcije programa kanalizacija
Program kanalizacija omogoča vodenje evidenc in pripravo obračuna za:
- greznice,
- vrste greznic,
- način priključitve greznice,
- način čiščenja,
- iztoki,
- vodotokov.
Šifrant greznic prikazuje evidenco greznic, ki so v uporabi, za vsako greznico so podani spodaj
navedeni podatki, ki so pri razlagi programa razloženi in jo lahko določimo na odjemnem
mestu.
Prednosti programa:
- strežniška dejavnost za varno hranjenje velikih količin podatkov (VPNi, e-pošta, www,
povezave, požarni zidovi, delo na daljavo, namestitev in vzdrževanje SQL-strežnikov,
zaščita omrežja in strežnikov itd.) ,
- strežniška dejavnost za varno hranjenje velikih količin podatkov - Bass CLOUD
- letni vzdrževalni servis,
- redna izobraževanja in usposabljanja za delo s programskimi rešitvami Bass,
- svetovanje pri izboru in nadgradnji programske opreme (software upgrade),
- svetovanje pri izboru in posodobitvi strojne opreme (hardware upgrade),
- možnost modularnega dodajanja personaliziranih programskih rešitev in konstantne
nadgradnje le-teh glede na rast in razvoj podjetja oziroma spreminjanje zakonodajnih
okvirjev.
Izterjave
Podjetje AGJ ima v svojem programu Saldakonti natančen pregled vseh plačnikov in
neplačnikov ločenih po občinah in za katere se mesečno izpisujejo opomini. Konto kartice
neplačnikov pa predamo pogodbeni odvetnici ga. Vesna Zakeršnik iz Maribora, ki vloži
predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine in z rubežem na premičnine ali
nepremičnine. Vodi vse pravne postopke in nas o tem obvešča.
Mesečna in letna poročila
AGJ mesečno pripravlja in pošilja obrazce KOMV preko aplikacije E-TROD, ki jih je potrebno
predložiti Carinskemu uradu do 25. v mesecu za pretekli mesec za katerega je nastala
obveznost za plačilo okoljske dajatve. Prav tako izračunamo letni seštevek enot obremenitve
za komunalno odpadno vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev ta preteklo
koledarsko leto. Oddajajo in pripravljajo se vsa poročila iz naslova obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
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Program pripravili: Rebernik Goran grad. Inž, Jasmina Trojner Kraner mag. posl. Ved. In Občina Sveta ANA
Žig in Podpis odgovorne osebe: Režijski obrat Občine Sveta Ana
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Priloga 1: Vloga za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

Vloga za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
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Priloga 2: Obvestilo o odvozu grezničnih gošč in mulja iz MKČN

Datum:
Št. obvestila:

Ime in priimek
naslov
pošta

ZADEVA: Redno praznjenje greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
Spoštovani,
obveščamo vas, da bomo dne __________ med 7:00 in 15:00 izvedli storitev praznjenja vaše greznice ali male
komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju MKČN). V primeru slabega vremena (dežja, snega...), bo odvoz
izveden ob izboljšanju vremena ali pa boste obveščeni o novem terminu. Prosimo, da nam na spodaj navedeno
telefonsko številko OBVEZNO sporočite potrditev ali odpoved praznjenja greznice ali MKČN ter nam
posredujete velikost greznice, LOKACIJO OBJEKTA in vašo telefonsko številko.
Storitev praznjenja greznic oz. MKČN je obvezna gospodarska javna služba. V skladu z veljavno zakonodajo
mora izvajalec javne službe uporabnikom izprazniti greznico oz. MKČN vsaj vsaka tri leta. Praznjenja se izvajajo
skladu s triletnim planom odvoza grezničnih gošč v občini.
Prosimo vas, da nam v predvidenem datumu omogočite izpraznitev greznice (omogočen mora biti dostop do
greznice oziroma pokrova na greznici). Greznične gošče in blato iz MKČN bomo predelali in očistili na centralni
čistilni napravi Murska Sobota.
Storitev praznjenja greznice oz. MKČN vam v skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) mesečno že obračunavamo. Dodatna dela,
kot so čiščenje in prediranje interne kanalizacije, izkopi pokrovov greznic in ostala želena dela pa obračunamo
po veljavnem ceniku.
V kolikor boste na datum predvidene storitve odsotni, lahko z vašo odobritvijo storitev izvedemo sami oziroma
ob prisotnosti druge osebe (sosed,...).Prosimo vas, da nam vsaj tri dni pred izvedbo storitve na spodnjo
telefonsko številko sporočite volumen vaše greznice !
Prestavitev datuma odvoza
S pisno podanim razlogom je možno predviden datum praznjenja greznice/MKČN prestaviti za največ do 30
dni od datuma podane zahteve. Upoštevajo se samo pisno podane vloge, ki prispejo na sedež podjetja AGJ
d.o.o. oz. na občino Benedikt najmanj osem dni pred predvidenim datumom storitve. V primeru, da se vam v
tem času (v navedenih 8 dneh) zgodi kaj nepredvidljivega, nas lahko kontaktirate na spodaj navedene kontakte.
Onemogočen dostop do objekta oziroma greznice/MKČN
Na področjih, kjer do objektov ne moremo dostopati s cestno motornim vozilom (razlog: neurejeni, neutrjeni
dovozi do objektov oziroma greznice, tehnične ovire,..) so v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015), lastniki teh objektov dolžni sami
zagotoviti odvoz blata oziroma gošč iz njihovih objektov za čiščenje odpadne vode (MKČN, greznice) do skupne
čistilne naprave za čiščenje gošč (CČN Murska Sobota), mi pa v tem primeru izvedemo samo storitev čiščenja
grezničnih gošč oziroma blata iz MKČN. V kolikor dostop do vašega objekta z vozilom za čiščenje grezničnih
gošč ni mogoč, vas prosimo, da nam to pisno sporočite najmanj osem dni pred predvidenim datumom
storitve.
Kmetijska gospodarstva
V kolikor ste lastnik kmetijskega gospodarstva in le tega še niste prijavili na Občino Benedikt ter imate vsa
potrebna dokazila, da vam storitve praznjenja greznic ni potrebno izvajati, nam pisno izjavo (dobite jo na
www.agj-projektiranje.com (obrazci)) in vsa potrebna dokazila posredujete na sedež podjetja najmanj osem dni
pred predvidenim datum storitve.
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Vloge z navedbo razloga odpovedi storitve čiščenja grezničnih gošč/blata iz MKČN nam lahko posredujete po
pošti ali na elektronski naslov: agj@triera.net . Upoštevajo se samo pravočasno oddane in pisno podane
vloge.
Za ostale informacije glede čiščenja greznic oziroma blata iz MKČN smo dosegljivi na telefonski številki: 051
646 402 .

50

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana v Slov. gor.

Priloga 3: Vloga za oprostitev plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oziroma blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
preglednica o ravnanju/odvozu grezničnih gošč ali mulja iz MKČN za obdobje od.................do

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIČNIH GOŠČ OZIROMA
BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Ime in priimek:___________________________________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________________________
Pošta: _________________________________________________________________________________
Številka odjemnega mesta: _________________________________________________________________
Kontaktna telefonska številka: ________________________________________________________________
Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID): _____________________________________
Priloge:
− Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev ali obrazec A – subvencijska vloga,
− Potrdilo o številu glav živine – male, velike (GVŽ) ali obrazec B – subvencijska vloga
− Potrdilo o obdelovalnih površinah:zadnji izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev (Upravna enota ali
Kmetijska svetovalna služba) ali D obrazec – subvencijska vloga.
Opomba: subvencijska vloga ne sme biti starejša od enega leta. Iz priloge mora biti razvidno, da je dosežen
kriterij 1 GVŽ na 1 PE v gospodarstvu.
Izjavljam, da imamo na kmetijskem gospodarstvu vodenem pod zgoraj navedeno št. KMG-MID gnojno jamo, v
velikosti_______ m3, ki je izvedena v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem
z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013), je vodotesna in se gnojevka iz nje ne razliva po
terenu ali v tla in imam _____________ GVŽ.
Gnojna jama/ali MKČN se nahaja na parcelni številki: ___________________, k.o. _____________________.
Koordinatne točke greznice/ali MKČN: X_________________________,Y_____________________________.
Podatek o koordinati lahko pridobite npr. spletne povezave http://www.geoprostor.net/PisoPortal na PISO
občine ali pri Občinski upravi).
V lasti imam _________ha, zemljišč. V najemu imam___________ha, zemljišč. Skupaj:_______________ha.
Izjavljam, da bom (ustrezno označi)
 greznične gošče ali
 blato iz male čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE,
ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/2008) zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil najmanj šest
(6) mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Hkrati se obvezujem, da:
− bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev plačila
storitve praznjenja grezničnih gošč oziroma blata iz MKČN,
− bom pred pretekom treh let predložil NOVO pisno izjavo, da je uporaba grezničnih gošč ali blata iz
MKČN za gnojilo v kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, sicer me bo AGJ d.o.o., uvrstil v
evidenco praznjenja greznic/ ali mulja iz MKČN,
− bom skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode pred
vsako uporabo gnojevke na zemljiščih, vodil evidenco o odvozu/ravnanju z blatom iz greznic ali mulja
iz MKČN,
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− bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe Poročila o pregledu MKČN oziroma Poročila o prvih meritvah za
MKČN poravnal po veljavnem ceniku AGJ d.o.o. Lenart.
Ime in Priimek.
Datum: ______________

Podpis stranke: ___________________________

Pravna podlaga: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS št. 98/15), 17. člen, Uredba o uporabi blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijskem gospodarstvu ( Ur, list RS št. 61/08).
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PREGLEDNICA O RAVNANJU/ODVOZU GREZNIČNIH GOŠČ ALI MULJA IZ MKČN V OBDOBJU OD ____________________
DO__________________
Spodaj podpisani -a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazansko
odgovornost.
Zap.
št

Datum praznjenja
greznice ali MKČN

Datum mešanja z
gnojevko

Količina
grezničnih
gošč/ali mulja

Gnojeno na
par. št.

Katastrska občina

PODPIS

Datum:

Podpis:
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Priloga 4: Seznam greznic in MKČN v občini Sveta Ana

Seznam greznic in MKČN v občini Sveta Ana
Akt.

Om

Lokacija

Node

Občina naziv

Občina

T

10100

ŽICE 1A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10102

ŽICE 1C

grez_N

SVETA ANA

181

T

10103

ŽICE 4A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10123

ŽICE 3 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10126

ŽICE 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

10559

ZGORNJA BAČKOVA 7

grez_N

SVETA ANA

181

T

10563

ZGORNJA BAČKOVA 8

grez_N

SVETA ANA

181

T

10574

ZGORNJA BAČKOVA 11

grez_N

SVETA ANA

181

T

10576

ZGORNJA BAČKOVA 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

10577

ZGORNJA BAČKOVA 14 B

MKČN

SVETA ANA

181

T

10578

ZGORNJA BAČKOVA 11 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10580

ZGORNJA BAČKOVA 13

grez_N

SVETA ANA

181

T

10581

ZGORNJA BAČKOVA 12

grez_N

SVETA ANA

181

T

10582

ZGORNJA BAČKOVA

grez_N

SVETA ANA

181

T

10583

ZGORNJA ŠČAVNICA 91

grez_N

SVETA ANA

181

T

10584

ZGORNJA ŠČAVNICA 93

grez_N

SVETA ANA

181

T

10586

ZGORNJA ŠČAVNICA 101A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10587

ZGORNJA ŠČAVNICA 101B

grez_N

SVETA ANA

181

T

10591

FROLEH 4 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10593

FROLEH 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

10595

FROLEH 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

10598

FROLEH 7 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10616

FROLEH 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

10618

FROLEH 27 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

10725

ZGORNJA ROČICA 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

21543

SV. ANA V SLOV. GORICAH 17- POKOPALIŠČE

grez_N

SVETA ANA

181

T

21552

SV. ANA V SLOV. GORICAH 0-MRLIŠKA VEŽA

grez_N

SVETA ANA

181

T

21565

KREMBERK 33 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

21574

KREMBERK 31

grez_N

SVETA ANA

181

T

21581

KREMBERK 28

grez_N

SVETA ANA

181

T

21584

KREMBERK 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

21586

SV. ANA V SLOV. GORICAH 30

grez_N

SVETA ANA

181

T

21589

SV. ANA V SLOV. GORICAH 26A

grez_N

SVETA ANA

181

T

21597

SV. ANA V SLOV. GORICAH 30A

grez_N

SVETA ANA

181

T

21599

SV. ANA V SLOV. GORICAH 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

21602

SV. ANA V SLOV. GORICAH 34

grez_N

SVETA ANA

181

T

21604

SV. ANA V SLOV. GORICAH 37

grez_N

SVETA ANA

181

T

21605

KRIVI VRH 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

24350

SV. ANA V SLOV. GORICAH 31A

grez_N

SVETA ANA

181

T

24351

SV. ANA V SLOV. GORICAH 31A

grez_N

SVETA ANA

181
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T

25962

SV. ANA V SLOV. GORICAH 24A

grez_N

SVETA ANA

181

T

25964

SV. ANA V SLOV. GORICAH 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

25967

SV. ANA V SLOV. GORICAH 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

26028

KRIVI VRH 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

26035

KREMBERK 38 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

26037

SV. ANA V SLOV. GORICAH 18

MKČN

SVETA ANA

181

T

26038

SV. ANA V SLOV. GORICAH 18

grez_N

SVETA ANA

181

T

26122

KREMBERK 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

26126

KREMBERK 33 E

grez_N

SVETA ANA

181

T

26127

KRIVI VRH 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

26128

KREMBERK 26 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

26214

FROLEH 15 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

26266

KREMBERK 43

grez_N

SVETA ANA

181

T

26507

ŽICE 1B

grez_N

SVETA ANA

181

T

26603

SV. ANA V SLOV. GORICAH 16A

grez_N

SVETA ANA

181

T

26604

SV. ANA V SLOV. GORICAH 15- prostori PGD

grez_N

SVETA ANA

181

T

26605

SV. ANA V SLOV. GORICAH 15 -stanovanje -stavba PGD

grez_N

SVETA ANA

181

T

26907

KREMBERK 27

grez_N

SVETA ANA

181

T

28698

DRAŽEN VRH - DEL 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

28699

DRAŽEN VRH - DEL 41

MKČN

SVETA ANA

181

T

28731

DRAŽEN VRH - DEL 53

grez_N

SVETA ANA

181

T

28732

DRAŽEN VRH - DEL 49

grez_N

SVETA ANA

181

T

28733

DRAŽEN VRH - DEL 45 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

28734

DRAŽEN VRH - DEL 47

grez_N

SVETA ANA

181

T

28774

LEDINEK 66

MKČN

SVETA ANA

181

T

28808

ZGORNJA ŠČAVNICA 122A

grez_N

SVETA ANA

181

T

28809

ZGORNJA ŠČAVNICA 120

grez_N

SVETA ANA

181

T

28830

ZGORNJA ŠČAVNICA 122

grez_N

SVETA ANA

181

T

28834

ZGORNJA ŠČAVNICA 123

grez_N

SVETA ANA

181

T

28872

LEDINEK 53

grez_N

SVETA ANA

181

T

28947

LEDINEK 62

grez_N

SVETA ANA

181

T

29094

KREMBERK 62

grez_N

SVETA ANA

181

T

29127

LEDINEK 63

grez_N

SVETA ANA

181

T

29611

ZGORNJA ŠČAVNICA 101C

grez_N

SVETA ANA

181

T

29810

LEDINEK 42

grez_N

SVETA ANA

181

T

29990

DRAŽEN VRH - DEL 55

grez_N

SVETA ANA

181

T

30551

ZGORNJA ROČICA 16A

grez_N

SVETA ANA

181

T

30959

ŽICE 21

grez_N

SVETA ANA

181

T

31094

ŽICE 13

grez_N

SVETA ANA

181

T

31101

LEDINEK 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

31343

DRAŽEN VRH - DEL 52

MKČN

SVETA ANA

181

T

31900

FROLEH 24

grez_N

SVETA ANA

181

T

31943

KRIVI VRH 1E

grez_N

SVETA ANA

181

T

32000

LEDINEK 4 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

32495

DRAŽEN VRH - DEL 45

grez_N

SVETA ANA

181

T

32554

ŽICE 38

grez_N

SVETA ANA

181
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T

32567

LEDINEK 28

grez_N

SVETA ANA

181

T

32589

ROŽENGRUNT 38A

grez_N

SVETA ANA

181

T

32590

ROŽENGRUNT 36

grez_N

SVETA ANA

181

T

32591

ROŽENGRUNT 39

grez_N

SVETA ANA

181

T

32592

ROŽENGRUNT 37

MKČN

SVETA ANA

181

T

33302

ŽICE 39

grez_N

SVETA ANA

181

T

33418

ROŽENGRUNT 35

grez_N

SVETA ANA

181

T

33703

ROŽENGRUNT 33

MKČN

SVETA ANA

181

T

33960

DRAŽEN VRH - DEL 39

grez_N

SVETA ANA

181

T

34161

ZGORNJA ŠČAVNICA 114

grez_N

SVETA ANA

181

T

34314

DRAŽEN VRH - DEL 35

grez_N

SVETA ANA

181

T

34319

DRAŽEN VRH - DEL 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

34323

LEDINEK 4

grez_N

SVETA ANA

181

T

34339

DRAŽEN VRH - DEL 48

grez_N

SVETA ANA

181

T

34540

ZGORNJA ROČICA 4

grez_N

SVETA ANA

181

T

34541

ZGORNJA ROČICA 3

MKČN

SVETA ANA

181

T

34696

KREMBERK 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

34697

KREMBERK 52

grez_N

SVETA ANA

181

T

34698

KREMBERK 49

grez_N

SVETA ANA

181

T

34699

KREMBERK 48

MKČN

SVETA ANA

181

T

34700

KREMBERK 50

MKČN

SVETA ANA

181

T

34701

KREMBERK 47 B

MKČN

SVETA ANA

181

T

34702

KREMBERK 46

grez_N

SVETA ANA

181

T

34703

KREMBERK 51

grez_N

SVETA ANA

181

T

34704

KREMBERK 47

grez_N

SVETA ANA

181

T

34708

KREMBERK 45

grez_N

SVETA ANA

181

T

34741

DRAŽEN VRH - DEL 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

34745

DRAŽEN VRH - DEL 71

grez_N

SVETA ANA

181

T

34795

ZGORNJA ŠČAVNICA 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

34895

DRAŽEN VRH - DEL 38

grez_N

SVETA ANA

181

T

34896

DRAŽEN VRH - DEL 37

grez_N

SVETA ANA

181

T

34907

DRAŽEN VRH - DEL 46

grez_N

SVETA ANA

181

T

34996

ROŽENGRUNT 34

grez_N

SVETA ANA

181

T

34997

DRAŽEN VRH - DEL 29

grez_N

SVETA ANA

181

T

35063

ZGORNJA ŠČAVNICA 20

grez_N

SVETA ANA

181

T

35079

ZGORNJA ŠČAVNICA 12

MKČN

SVETA ANA

181

T

35083

DRAŽEN VRH - DEL 40

grez_N

SVETA ANA

181

T

35085

FROLEH 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

35105

ZGORNJA ŠČAVNICA 13

grez_N

SVETA ANA

181

T

35107

ZGORNJA ŠČAVNICA 127

grez_N

SVETA ANA

181

T

35125

ZGORNJA ŠČAVNICA 129

grez_N

SVETA ANA

181

T

35128

DRAŽEN VRH - DEL 43

grez_N

SVETA ANA

181

T

35339

ROŽENGRUNT 27

grez_N

SVETA ANA

181

T

35429

KRIVI VRH 12

grez_N

SVETA ANA

181

T

35446

ROŽENGRUNT 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

35499

LEDINEK 44

grez_N

SVETA ANA

181
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T

35896

ZGORNJA ŠČAVNICA 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

35966

LEDINEK 20

grez_N

SVETA ANA

181

T

36094

ŽICE 18

grez_N

SVETA ANA

181

T

36298

SV. ANA 128-POD EVANGELČ. POK

grez_N

SVETA ANA

181

T

36314

DRAŽEN VRH - DEL 28

grez_N

SVETA ANA

181

T

36328

ZGORNJA ŠČAVNICA 128

grez_N

SVETA ANA

181

T

36413

ZGORNJA ŠČAVNICA 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

36878

ZGORNJA ŠČAVNICA 90

grez_N

SVETA ANA

181

T

37082

ZGORNJA ŠČAVNICA 65A

grez_N

SVETA ANA

181

T

37389

DRAŽEN VRH - DEL 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

37647

ZGORNJA ŠČAVNICA 33

grez_N

SVETA ANA

181

T

37709

ZGORNJA ŠČAVNICA 45

grez_N

SVETA ANA

181

T

37841

ZGORNJA ŠČAVNICA 96 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

38269

LEDINEK 42

grez_N

SVETA ANA

181

T

38283

ROŽENGRUNT 38

grez_N

SVETA ANA

181

T

3830

ŽICE 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

38330

ZGORNJA ŠČAVNICA 113

MKČN

SVETA ANA

181

T

38348

KREMBERK 36 A /SV. ANA 17- št. nar. 4500322338 N08

grez_N

SVETA ANA

181

T

38433

ZGORNJA ŠČAVNICA 31

grez_N

SVETA ANA

181

T

39320

ZGORNJA ŠČAVNICA 42

grez_N

SVETA ANA

181

T

39777

LEDINEK 10A

MKČN

SVETA ANA

181

T

40225

KREMBERK 46

grez_N

SVETA ANA

181

T

40286

ZGORNJA ŠČAVNICA 30A

grez_N

SVETA ANA

181

T

40653

SV. ANA V SLOV. GORICAH 16A

grez_N

SVETA ANA

181

T

40839

ŽICE 58

grez_N

SVETA ANA

181

T

41127

ZGORNJA ŠČAVNICA 60

grez_N

SVETA ANA

181

T

41623

ŽICE 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

41627

ZGORNJA ŠČAVNICA 55

grez_N

SVETA ANA

181

T

41843

ZGORNJA ŠČAVNICA 111

MKČN

SVETA ANA

181

T

41850

ZGORNJA ŠČAVNICA 25A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42264

KREMBERK 14 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42487

ROŽENGRUNT 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

42678

KREMBERK 21 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

42680

KRIVI VRH 8

grez_N

SVETA ANA

181

T

42681

ŽICE 31

grez_N

SVETA ANA

181

T

42709

ŽICE 48

grez_N

SVETA ANA

181

T

42711

KREMBERK 24

grez_N

SVETA ANA

181

T

42712

KREMBERK 41

grez_N

SVETA ANA

181

T

42713

LEDINEK 60 C

grez_N

SVETA ANA

181

T

42714

ŽICE 30

grez_N

SVETA ANA

181

T

42715

ŽICE 33

grez_N

SVETA ANA

181

T

42716

KREMBERK 22 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

42717

KREMBERK 6

grez_N

SVETA ANA

181

T

42719

KREMBERK 19

grez_N

SVETA ANA

181

T

42720

KREMBERK 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

42721

KREMBERK 21

MKČN

SVETA ANA

181
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T

42722

ZGORNJA ŠČAVNICA 72

grez_N

SVETA ANA

181

T

42723

ŽICE 52

grez_N

SVETA ANA

181

T

42724

KREMBERK 20

grez_N

SVETA ANA

181

T

42725

ŽICE 29

grez_N

SVETA ANA

181

T

42726

KREMBERK 60

grez_N

SVETA ANA

181

T

42727

KREMBERK 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

42735

LEDINEK 48

grez_N

SVETA ANA

181

T

42777

ŽICE 34

MKČN

SVETA ANA

181

T

42779

KRIVI VRH 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

42780

LEDINEK 60A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42782

ŽICE 27

grez_N

SVETA ANA

181

T

42785

ŽICE 28

grez_N

SVETA ANA

181

T

42800

ŽICE 51

grez_N

SVETA ANA

181

T

42801

KREMBERK 5A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42802

KRIVI VRH 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

42803

ŽICE 47 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42804

KRIVI VRH 7

grez_N

SVETA ANA

181

T

42805

KREMBERK 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

42806

KREMBERK 60

grez_N

SVETA ANA

181

T

42807

KRIVI VRH 21 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42808

KREMBERK 9 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42809

KREMBERK 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

42810

KREMBERK 12

grez_N

SVETA ANA

181

T

42811

KRIVI VRH 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

42812

ŽICE 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

42813

ŽICE 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

42814

SV. ANA V SLOV. GORICAH 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

42815

KRIVI VRH 1A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42824

ŽICE 46

grez_N

SVETA ANA

181

T

42825

KRIVI VRH 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

42826

KREMBERK 40

grez_N

SVETA ANA

181

T

42828

KREMBERK 42

grez_N

SVETA ANA

181

T

42830

ZGORNJA BAČKOVA 4

grez_N

SVETA ANA

181

T

42831

SV. ANA V SLOV. GORICAH 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

42832

ZGORNJA ŠČAVNICA 73

grez_N

SVETA ANA

181

T

42833

ZGORNJA ŠČAVNICA 108

grez_N

SVETA ANA

181

T

42836

KREMBERK 4A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42837

KRIVI VRH 5B

grez_N

SVETA ANA

181

T

42838

KREMBERK 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

42839

KRIVI VRH 7C

grez_N

SVETA ANA

181

T

42850

KREMBERK 6

grez_N

SVETA ANA

181

T

42851

LEDINEK 59

grez_N

SVETA ANA

181

T

42860

KREMBERK 14

grez_N

SVETA ANA

181

T

42861

ZGORNJA ŠČAVNICA 109

grez_N

SVETA ANA

181

T

42864

SV. ANA V SLOV. GORICAH 17

grez_N

SVETA ANA

181

T

42865

KRIVI VRH 7D

grez_N

SVETA ANA

181
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42866

ZGORNJA ŠČAVNICA 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

42867

KREMBERK 4

grez_N

SVETA ANA

181

T

42868

KREMBERK 19

grez_N

SVETA ANA

181

T

42871

ZGORNJA ŠČAVNICA 7

grez_N

SVETA ANA

181

T

42873

KREMBERK 58A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42874

LEDINEK 61

grez_N

SVETA ANA

181

T

42875

KREMBERK 17 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

42876

ŽICE 49

grez_N

SVETA ANA

181

T

42973

KREMBERK 60

grez_N

SVETA ANA

181

T

42974

KREMBERK 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

42975

SV. ANA V SLOV. GORICAH 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

42978

ZGORNJA ŠČAVNICA 110

grez_N

SVETA ANA

181

T

43041

KRIVI VRH 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

43042

ZGORNJA ŠČAVNICA 103

grez_N

SVETA ANA

181

T

43043

SV. ANA V SLOV. GORICAH 3 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

43044

SV. ANA V SLOV. GORICAH 8

grez_N

SVETA ANA

181

T

43045

KREMBERK 12 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

43046

ZGORNJA BAČKOVA 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

43047

KREMBERK 59

grez_N

SVETA ANA

181

T

43048

SV. ANA V SLOV. GORICAH 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

43049

SV. ANA V SLOV. GORICAH 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

43050

ŽICE 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

43051

ŽICE 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

43052

ZGORNJA ŠČAVNICA 105

grez_N

SVETA ANA

181

T

43053

KRIVI VRH 17

grez_N

SVETA ANA

181

T

43054

SV. ANA V SLOV. GORICAH 10 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

43056

ZGORNJA ŠČAVNICA 101

grez_N

SVETA ANA

181

T

43058

SV. ANA V SLOV. GORICAH 13

grez_N

SVETA ANA

181

T

43059

ZGORNJA BAČKOVA 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

43060

SV. ANA V SLOV. GORICAH 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

43061

ŽICE 63

grez_N

SVETA ANA

181

T

43062

KRIVI VRH 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

43063

KREMBERK 8

grez_N

SVETA ANA

181

T

43110

SV. ANA V SLOV. GORICAH 2 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

43928

SV. ANA V SLOV. GORICAH 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

43948

ZGORNJA ŠČAVNICA 101 D

grez_N

SVETA ANA

181

T

44654

SV. ANA V SLOV. GORICAH 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

44676

ROŽENGRUNT 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

44691

LOKAVEC 39A

grez_N

SVETA ANA

181

T

44708

FROLEH 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

44719

LOKAVEC 38

MKČN

SVETA ANA

181

T

44720

ROŽENGRUNT 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

44891

ZGORNJA ŠČAVNICA 120A

grez_N

SVETA ANA

181

T

45035

LOKAVEC 35

grez_N

SVETA ANA

181

T

45036

LOKAVEC 35A

grez_N

SVETA ANA

181

T

45037

LOKAVEC 24

grez_N

SVETA ANA

181
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45042

LOKAVEC 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

45043

ROŽENGRUNT 18

grez_N

SVETA ANA

181

T

45045

LOKAVEC 30A

grez_N

SVETA ANA

181

T

45046

LOKAVEC 36

grez_N

SVETA ANA

181

T

45049

LOKAVEC 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

45051

ROŽENGRUNT 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

45055

LOKAVEC 36 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

45056

LOKAVEC 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

45062

ROŽENGRUNT 14

grez_N

SVETA ANA

181

T

45063

ROŽENGRUNT 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

45067

LOKAVEC 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

45068

LOKAVEC 31

grez_N

SVETA ANA

181

T

45070

LOKAVEC 37

grez_N

SVETA ANA

181

T

45071

LOKAVEC 30

grez_N

SVETA ANA

181

T

45074

ROŽENGRUNT 18A

grez_N

SVETA ANA

181

T

45079

LOKAVEC 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

45085

LOKAVEC 44C

grez_N

SVETA ANA

181

T

45087

ROŽENGRUNT 17

grez_N

SVETA ANA

181

T

45090

LOKAVEC 36 B

grez_N

SVETA ANA

181

T

45093

LOKAVEC 34

grez_N

SVETA ANA

181

T

45094

ROŽENGRUNT 20

MKČN

SVETA ANA

181

T

45190

ZGORNJA BAČKOVA 7 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

45207

DRAŽEN VRH - DEL 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

45324

ROŽENGRUNT 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

45325

ZGORNJA ŠČAVNICA 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

45694

ŽICE 59

grez_N

SVETA ANA

181

T

45695

DRAŽEN VRH - DEL 30

grez_N

SVETA ANA

181

T

45928

ZGORNJA BAČKOVA 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

45955

KREMBERK 35

grez_N

SVETA ANA

181

T

46168

ZGORNJA ŠČAVNICA 41 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

46239

FROLEH 6

grez_N

SVETA ANA

181

T

46868

ROŽENGRUNT 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

47056

ROŽENGRUNT 27A

grez_N

SVETA ANA

181

T

47083

ZGORNJA ŠČAVNICA 114

grez_N

SVETA ANA

181

T

48042

DRAŽEN VRH - DEL 63A

grez_N

SVETA ANA

181

T

48044

KREMBERK 55

grez_N

SVETA ANA

181

T

48325

ZGORNJA ŠČAVNICA 71

MKČN

SVETA ANA

181

T

48326

ZGORNJA ŠČAVNICA 76

grez_N

SVETA ANA

181

T

48347

SV. ANA V SLOV. GORICAH 2D

grez_N

SVETA ANA

181

T

48646

SV. ANA V SLOV. GORICAH 2C

grez_N

SVETA ANA

181

T

49491

LEDINEK 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

49508

LEDINEK 58

grez_N

SVETA ANA

181

T

49837

DRAŽEN VRH - DEL 64

grez_N

SVETA ANA

181

T

50123

FROLEH 27

grez_N

SVETA ANA

181

T

50182

ZGORNJA ŠČAVNICA 11

grez_N

SVETA ANA

181

T

50279

ŽICE 15 B

MKČN

SVETA ANA

181
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50617

KRIVI VRH 10 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

50806

SV. ANA V SLOV. GORICAH 2E

grez_N

SVETA ANA

181

T

50882

SV. ANA V SLOV. GORICAH 3A

grez_N

SVETA ANA

181

T

50904

LOKAVEC 40

grez_N

SVETA ANA

181

T

50905

DRAŽEN VRH - DEL 61

grez_N

SVETA ANA

181

T

50911

DRAŽEN VRH - DEL 31

grez_N

SVETA ANA

181

T

50915

LOKAVEC 0- ČISTILNA NAPRAVA

grez_N

SVETA ANA

181

T

51188

ŽICE 53

MKČN

SVETA ANA

181

T

51227

ŽICE 54

grez_N

SVETA ANA

181

T

51228

ROŽENGRUNT 12

grez_N

SVETA ANA

181

T

51631

KREMBERK 51 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

51752

ZGORNJA ŠČAVNICA 87

grez_N

SVETA ANA

181

T

51769

ZGORNJA ŠČAVNICA 25

MKČN

SVETA ANA

181

T

51799

ROŽENGRUNT 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

51855

ZGORNJA ŠČAVNICA 82

MKČN

SVETA ANA

181

T

52117

ZGORNJA ŠČAVNICA 80

grez_N

SVETA ANA

181

T

52937

ZGORNJA ŠČAVNICA 120

grez_N

SVETA ANA

181

T

53186

ZGORNJA ŠČAVNICA 112

MKČN

SVETA ANA

181

T

53196

ROŽENGRUNT 12A

MKČN

SVETA ANA

181

T

53198

ZGORNJA ŠČAVNICA 112A

grez_N

SVETA ANA

181

T

53291

DRAŽEN VRH - DEL 29 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

53372

ZGORNJA ŠČAVNICA 115

grez_N

SVETA ANA

181

T

53997

SVETA ANA V SLOV. GOR. 2 B

grez_N

SVETA ANA

181

T

96540

FROLEH 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

9792

ŽICE 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

9793

ZGORNJA ROČICA 21

grez_N

SVETA ANA

181

T

9794

ŽICE 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

9795

ŽICE 11A

grez_N

SVETA ANA

181

T

9796

ŽICE 11

grez_N

SVETA ANA

181

T

9798

ŽICE 8

grez_N

SVETA ANA

181

T

9799

ZGORNJA ROČICA 19

grez_N

SVETA ANA

181

T

9800

ŽICE 12

grez_N

SVETA ANA

181

T

9801

ŽICE 12A

grez_N

SVETA ANA

181

T

9802

ŽICE 14

grez_N

SVETA ANA

181

T

9803

ZGORNJA ROČICA 20

grez_N

SVETA ANA

181

T

9804

ŽICE 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

9805

ŽICE 17

MKČN

SVETA ANA

181

T

9806

ZGORNJA ROČICA 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

9807

ZGORNJA ROČICA 19A

grez_N

SVETA ANA

181

T

9808

ŽICE 20

grez_N

SVETA ANA

181

T

53475

SV. ANA V SLOV. GOR 2A

grez_N

SVETA ANA

181

T

25963

SV. ANA V SLOV. GOR. 27 - 8 stano. enot

grez_N

SVETA ANA

181

T

26221

KREMBERK 37

grez_N

SVETA ANA

181

T

54091

LEDINEK 10

MKČN

SVETA ANA

181

T

9813

ZGORNJA ROČICA 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

54888

KREMBERK PRI ŠT 36-PITNIK

grez_N

SVETA ANA

181
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54891

LEDINEK -čistilna naparva

grez_N

SVETA ANA

181

T

55178

LEDINEK 5

grez_N

SVETA ANA

181

T

55331

ŽICE 41 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

55593

ROŽENGRUNT 1 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

55811

LOKAVEC 41 C

grez_N

SVETA ANA

181

T

21560

KRIVI VRH 20 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

56413

KREMBERK 63

grez_N

SVETA ANA

181

T

56647

ŽICE 21

grez_N

SVETA ANA

181

T

56612

ZGORNJA ŠČAVNICA 12 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

56555

LOKAVEC 41 D

grez_N

SVETA ANA

181

T

61481

ROŽENGRUNT pri št 48 Sv. Ana

grez_N

SVETA ANA

181

T

51867

ŽICE 42

MKČN

SVETA ANA

181

T

53154

LEDINEK 52

grez_N

SVETA ANA

181

T

3140

ZGORNJA ŠČAVNICA 6

MKČN

SVETA ANA

181

T

57439

ZGORNJA ŠČAVNICA 36

MKČN

SVETA ANA

181

T

10801

DRAŽEN VRH - DEL 24

grez_N

SVETA ANA

181

T

61478

DRAŽEN VRH DEL 24-najemna pogodba z občino Sv. Ana

grez_N

SVETA ANA

181

T

10803

DRAŽEN VRH - DEL 33 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10804

DRAŽEN VRH - DEL 33

grez_N

SVETA ANA

181

T

10805

DRAŽEN VRH - DEL 34

grez_N

SVETA ANA

181

T

10806

DRAŽEN VRH - DEL 36

grez_N

SVETA ANA

181

T

10807

DRAŽEN VRH - DEL 50

grez_N

SVETA ANA

181

T

10808

DRAŽEN VRH - DEL 60

grez_N

SVETA ANA

181

T

10809

DRAŽEN VRH - DEL 63

grez_N

SVETA ANA

181

T

10810

DRAŽEN VRH - DEL 65

grez_N

SVETA ANA

181

T

10811

DRAŽEN VRH - DEL 66

grez_N

SVETA ANA

181

T

10812

DRAŽEN VRH - DEL 67

grez_N

SVETA ANA

181

T

10813

DRAŽEN VRH - DEL 68

grez_N

SVETA ANA

181

T

10814

DRAŽEN VRH - DEL 70

grez_N

SVETA ANA

181

T

55355

FROLEH 4 B

grez_N

SVETA ANA

181

T

10816

FROLEH 28

grez_N

SVETA ANA

181

T

10817

KREMBERK 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

10819

KREMBERK 11

grez_N

SVETA ANA

181

T

10820

KREMBERK 17

grez_N

SVETA ANA

181

T

65628

KREMBERK 30

grez_N

SVETA ANA

181

T

10823

KREMBERK 52

grez_N

SVETA ANA

181

T

10824

KREMBERK 54

grez_N

SVETA ANA

181

T

10825

KREMBERK 56

grez_N

SVETA ANA

181

T

10828

LEDINEK 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

10829

LEDINEK 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

10831

LEDINEK 46

grez_N

SVETA ANA

181

T

10832

LEDINEK 47

grez_N

SVETA ANA

181

T

62214

LEDINEK 50

grez_N

SVETA ANA

181

T

10835

LEDINEK 55

grez_N

SVETA ANA

181

T

10836

LEDINEK 57

grez_N

SVETA ANA

181

T

10837

LEDINEK 64

grez_N

SVETA ANA

181
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T

10838

LEDINEK 67 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10839

LEDINEK 69

grez_N

SVETA ANA

181

T

10840

LEDINEK 70

grez_N

SVETA ANA

181

T

10841

LOKAVEC 18

grez_N

SVETA ANA

181

T

10842

LOKAVEC 26

MKČN

SVETA ANA

181

T

10843

LOKAVEC 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

10844

LOKAVEC 33

MKČN

SVETA ANA

181

T

10845

LOKAVEC 41 B

grez_N

SVETA ANA

181

T

10846

LOKAVEC 41

grez_N

SVETA ANA

181

T

10847

LOKAVEC 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

10848

ROŽENGRUNT 1

grez_N

SVETA ANA

181

T

10849

ROŽENGRUNT 2

MKČN

SVETA ANA

181

T

10850

ROŽENGRUNT 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

10851

ROŽENGRUNT 4

grez_N

SVETA ANA

181

T

10852

ROŽENGRUNT 7 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10854

ROŽENGRUNT 8

grez_N

SVETA ANA

181

T

10855

ROŽENGRUNT 13

grez_N

SVETA ANA

181

T

10856

ROŽENGRUNT 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

10857

ROŽENGRUNT 19

grez_N

SVETA ANA

181

T

10859

ROŽENGRUNT 29

grez_N

SVETA ANA

181

T

63911

ROŽENGRUNT 30 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

63436

ROŽENGRUNT 31

MKČN

SVETA ANA

181

T

64397

ROŽENGRUNT 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

10863

ROŽENGRUNT 40

grez_N

SVETA ANA

181

T

10864

ROŽENGRUNT 41

grez_N

SVETA ANA

181

T

10865

ROŽENGRUNT 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

10866

ROŽENGRUNT 45

grez_N

SVETA ANA

181

T

10869

ROŽENGRUNT 48

grez_N

SVETA ANA

181

T

10871

ZGORNJI ŽERJAVCI 18

grez_N

SVETA ANA

181

T

10873

ZGORNJA BAČKOVA 14

grez_N

SVETA ANA

181

T

10874

ZGORNJA ROČICA 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

58943

ZGORNJA ROČICA 4 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10878

ZGORNJA ROČICA 9

grez_N

SVETA ANA

181

T

10879

ZGORNJA ROČICA 11

grez_N

SVETA ANA

181

T

10881

ZGORNJA ROČICA 13

grez_N

SVETA ANA

181

T

10882

ZGORNJA ROČICA 14

grez_N

SVETA ANA

181

T

10883

ZGORNJA ROČICA 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

10884

ZGORNJA ROČICA 16

grez_N

SVETA ANA

181

T

10885

ZGORNJA ROČICA 17

grez_N

SVETA ANA

181

T

10886

ZGORNJA ŠČAVNICA 1 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10887

ZGORNJA ŠČAVNICA 2

grez_N

SVETA ANA

181

T

10888

ZGORNJA ŠČAVNICA 2 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10889

ZGORNJA ŠČAVNICA 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

10891

ZGORNJA ŠČAVNICA 10

grez_N

SVETA ANA

181

T

10892

ZGORNJA ŠČAVNICA 14

grez_N

SVETA ANA

181

T

10893

ZGORNJA ŠČAVNICA 15

grez_N

SVETA ANA

181
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T

10894

ZGORNJA ŠČAVNICA 16 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10895

ZGORNJA ŠČAVNICA 17

grez_N

SVETA ANA

181

T

10896

ZGORNJA ŠČAVNICA 18

grez_N

SVETA ANA

181

T

10897

ZGORNJA ŠČAVNICA 19

grez_N

SVETA ANA

181

T

10898

ZGORNJA ŠČAVNICA 21

grez_N

SVETA ANA

181

T

10899

ZGORNJA ŠČAVNICA 24

grez_N

SVETA ANA

181

T

10900

ZGORNJA ŠČAVNICA 26

grez_N

SVETA ANA

181

T

10902

ZGORNJA ŠČAVNICA 28

grez_N

SVETA ANA

181

T

10903

ZGORNJA ŠČAVNICA 30

grez_N

SVETA ANA

181

T

10904

ZGORNJA ŠČAVNICA 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

10905

ZGORNJA ŠČAVNICA 34

grez_N

SVETA ANA

181

T

10906

ZGORNJA ŠČAVNICA 40 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10907

ZGORNJA ŠČAVNICA 43

grez_N

SVETA ANA

181

T

10908

ZGORNJA ŠČAVNICA 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

10909

ZGORNJA ŠČAVNICA 46

grez_N

SVETA ANA

181

T

10910

ZGORNJA ŠČAVNICA 47

grez_N

SVETA ANA

181

T

10911

ZGORNJA ŠČAVNICA 48

grez_N

SVETA ANA

181

T

10912

ZGORNJA ŠČAVNICA 49

grez_N

SVETA ANA

181

T

10913

ZGORNJA ŠČAVNICA 50

grez_N

SVETA ANA

181

T

10914

ZGORNJA ŠČAVNICA 51

grez_N

SVETA ANA

181

T

10915

ZGORNJA ŠČAVNICA 54

grez_N

SVETA ANA

181

T

10916

ZGORNJA ŠČAVNICA 55 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10917

ZGORNJA ŠČAVNICA 56

grez_N

SVETA ANA

181

T

10918

ZGORNJA ŠČAVNICA 57

grez_N

SVETA ANA

181

T

10919

ZGORNJA ŠČAVNICA 57 A

MKČN

SVETA ANA

181

T

10920

ZGORNJA ŠČAVNICA 59

grez_N

SVETA ANA

181

T

10921

ZGORNJA ŠČAVNICA 62

grez_N

SVETA ANA

181

T

10922

ZGORNJA ŠČAVNICA 63

grez_N

SVETA ANA

181

T

10923

ZGORNJA ŠČAVNICA 64

MKČN

SVETA ANA

181

T

10925

ZGORNJA ŠČAVNICA 66

grez_N

SVETA ANA

181

T

10927

ZGORNJA ŠČAVNICA 68

grez_N

SVETA ANA

181

T

10928

ZGORNJA ŠČAVNICA 70

grez_N

SVETA ANA

181

T

10929

ZGORNJA ŠČAVNICA 74

grez_N

SVETA ANA

181

T

10930

ZGORNJA ŠČAVNICA 75

grez_N

SVETA ANA

181

T

10931

ZGORNJA ŠČAVNICA 78

grez_N

SVETA ANA

181

T

10932

ZGORNJA ŠČAVNICA 79

grez_N

SVETA ANA

181

T

10933

ZGORNJA ŠČAVNICA 81

grez_N

SVETA ANA

181

T

10934

ZGORNJA ŠČAVNICA 84

grez_N

SVETA ANA

181

T

10935

ZGORNJA ŠČAVNICA 86

grez_N

SVETA ANA

181

T

10936

ZGORNJA ŠČAVNICA 88

grez_N

SVETA ANA

181

T

10937

ZGORNJA ŠČAVNICA 94

grez_N

SVETA ANA

181

T

10938

ZGORNJA ŠČAVNICA 100

grez_N

SVETA ANA

181

T

10939

ZGORNJA ŠČAVNICA 102 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10940

ZGORNJA ŠČAVNICA 104

grez_N

SVETA ANA

181

T

65159

ZGORNJA ŠČAVNICA 117

grez_N

SVETA ANA

181

T

10942

ZGORNJA ŠČAVNICA 118

grez_N

SVETA ANA

181
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T

10944

ZGORNJA ŠČAVNICA 124

grez_N

SVETA ANA

181

T

10945

ZGORNJA ŠČAVNICA 125

MKČN

SVETA ANA

181

T

62860

ZGORNJA ŠČAVNICA 129 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

10947

ZGORNJA ŠČAVNICA 131

grez_N

SVETA ANA

181

T

64616

ŽICE 4

grez_N

SVETA ANA

181

T

10950

ŽICE 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

10951

ŽICE 19

grez_N

SVETA ANA

181

T

10952

ŽICE 22

grez_N

SVETA ANA

181

T

10953

ŽICE 24

grez_N

SVETA ANA

181

T

10955

ŽICE 35

grez_N

SVETA ANA

181

T

10956

ŽICE 37

grez_N

SVETA ANA

181

T

10957

ŽICE 40

grez_N

SVETA ANA

181

T

10958

ŽICE 42

grez_N

SVETA ANA

181

T

10959

ŽICE 44

grez_N

SVETA ANA

181

T

10960

ŽICE 45

grez_N

SVETA ANA

181

T

10961

ŽICE 47

grez_N

SVETA ANA

181

T

10962

ŽICE 55

grez_N

SVETA ANA

181

T

10963

ŽICE 60

grez_N

SVETA ANA

181

T

10964

ŽICE 61

grez_N

SVETA ANA

181

T

10965

ŽICE 61

grez_N

SVETA ANA

181

T

10966

ŽICE 62

grez_N

SVETA ANA

181

T

57516

ZGORNJA ŠČAVNICA 39

grez_N

SVETA ANA

181

T

10985

ŽICE 56

grez_N

SVETA ANA

181

T

10986

ŽICE 57

grez_N

SVETA ANA

181

T

57860

ZGORNJA ŠČAVNICA 132

grez_N

SVETA ANA

181

T

55361

LEDINEK 7 B

MKČN

SVETA ANA

181

T

58660

LOKAVEC 5 D

grez_N

SVETA ANA

181

T

58672

LOKAVEC 5 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

58717

LOKAVEC 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

59627

ROŽENGRUNT 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

60203

ŽICE 32

grez_N

SVETA ANA

181

T

59983

KREMBERK 51 B

MKČN

SVETA ANA

181

T

59984

ŽICE 2

MKČN

SVETA ANA

181

T

50316

ZGORNJA ROČICA 12

grez_N

SVETA ANA

181

T

61167

ROŽENGRUNT 7

grez_N

SVETA ANA

181

T

61154

ROŽENGRUNT 47

grez_N

SVETA ANA

181

T

61153

ROŽENGRUNT 47 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

61206

KREMBERK 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

122504001

LOKAVEC 23

grez_N

SVETA ANA

181

T

62454

KREMBERK 21 B

grez_N

SVETA ANA

181

T

62093

FROLEH 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

62514

KREMBERK 2 A

grez_N

SVETA ANA

181

T

62737

SVETA ANA V SLOV. GORICAH 2 F

grez_N

SVETA ANA

181

T

62734

DRAŽEN VRH-DEL 25

grez_N

SVETA ANA

181

T

64757

DRAŽEN VRH - DEL 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

62728

LOKAVEC 5 C

grez_N

SVETA ANA

181
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T

62727

LOKAVEC 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

62812

ZGORNJA ŠČAVNICA 65

grez_N

SVETA ANA

181

T

63258

ZGORNJA BAČKOVA 15

grez_N

SVETA ANA

181

T

63339

ZGORNJA ŠČAVNICA 93

grez_N

SVETA ANA

181

T

62967

LEDINEK 27

grez_N

SVETA ANA

181

T

62461

ŽICE 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

63674

LEDINEK 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

63626

DRAŽEN VRH-DEL 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

608705

ZGORNJA ŠČAVNICA 41 B

MKČN

SVETA ANA

181

T

64024

KRIVI VRH 3 E

grez_N

SVETA ANA

181

T

64005

ŽICE 61

grez_N

SVETA ANA

181

T

64468

ŽICE 3

grez_N

SVETA ANA

181

T

64634

ROŽENGRUNT 43

grez_N

SVETA ANA

181

T

65103

ZGORNJA ŠČAVNICA 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

64844

ZGORNJA ŠČAVNICA 87

grez_N

SVETA ANA

181

T

65488

LEDINEK 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

65357

LOKAVEC 0 -NH

grez_N

SVETA ANA

181

T

65627

DRAŽEN VRH - DEL 0

grez_N

SVETA ANA

181

T

65903

ZGORNJA ŠČAVNICA 0

grez_N

SVETA ANA

181
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Registracija MKČN
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7
OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

354-126/2020
29. 6. 2022

ELABORAT
O OBLIKOVANJU CENE IN CENAH IZVAJANJA STORITEV
OBVEZNIH
JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA TER
OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH
OBJEKTOV IN NAPRAV TER CENE STORITEV, POVEZANE Z
GREZNICAMI IN MALIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI SVETA
za leto 2022

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: AGJ d.o.o. (Goran Rebernik, Jasmina Kraner Trojner) in
občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 in 76/2017),
in določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana (MUV, št.
7/2013) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme Elaborat
o oblikovanju cene in cenah izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in
čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in
naprav ter cene storitev, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami v Občini
Sveta Ana za leto 2022, kot je predložen
26

Predlog sklepa
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 in 76/2017),
in določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana (MUV, št.
7/2013) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) je Občinski svet
Občine Sveta Ana na svoji 19. redni seji dne …………….2022. sprejel
SKLEP
O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IN CENAH IZVAJANJA
STORITEV OBVEZNIH
JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA TER OMREŽNINE
ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER
CENE STORITEV, POVEZANE Z
GREZNICAMI IN MALIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI SVETA za leto 2022

1. člen
Občinski sveta Občine Sveta Ana, na predlog Režijskega obrata Občine Sveta Ana v
Slovenskih goricah, kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini, potrjuje sprejem Elaborata
o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v
občini Sveta Ana, katerega je pripravil Režijski obrat Občine Sveta Ana v Slov. gor. in
podjetje AGJ d.o.o. Lenart, 2022.
2. člen
Občinski svet Občine Sveta Ana potrdi ceno izvajanja storitev občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljevanju: javna služba) v Občini Sveta Ana (v nadaljevanju: občina). Cena je
sestavljena iz cene storitve in omrežnine.
3. člen
(cena storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode )
Cena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev in okoljske dajatve. Cena
storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode je 0,2203 EUR
na m3 odvedene vode (brez DDV).
Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda:

Priključek
DN ≤ 20
Omrežnina za 20 < DN < 40
odvajanje
40 ≤ DN < 50
27

OMR na
priključek
(€/mes)
5,0693 €
15,2079 €
50,6930 €

odpadnih
voda

50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

76,0395 €
152,0790 €
253,4650 €
506,9300 €
1.013,8600 €

4. člen
(cena storitev čiščenje komunalne odpadne vode )
Cena je sestavljena iz omrežnine in cene opravljanja storitev. Cena storitve
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je 0,7409 EUR na m3
odvedene vode (brez DDV).
Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih vod je:
Priključek
DN ≤ 20
Omrežnina za 20 < DN < 40
čiščenje
40 ≤ DN < 50
odpadnih
50 ≤ DN < 65
voda
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

OMR na
priključek
(€/mes)
3,8529 €
11,5587 €
38,5290 €
57,7935 €
115,5870 €
192,6450 €
385,2900 €
770,5800 €

5. člen
(cena storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in
malimi čistilnimi
napravami)
Cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami so naslednje:

Storitev
Odvoz grezničnih gošč na m3 dobavljene
vode
Odvoz mulja iz male ČN na m3 dobavljene
vode

Cena ( brez DDV)
0,2931€/m3
0,2931€/m3

6. člen
Občinski svet Občine Sveta Ana soglaša s cenami storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadnem
vode ter soglaša s cenami storitev odvoza mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav
in črpanje grezničnega mulja povezanega z nepretočnimi greznicami in obstoječimi
greznicami v občini.
28

7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v MUV-u.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 8. 2022 naprej.
Številka: 354-126/2020
Sveta Ana v Slov. gor., ……………….

Občine Sveta Ana
Silvo SLAČEK
Župan

Priloga: Elaborat o oblikovanju cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode v občini Sveta Ana v Slov. gor.
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OBRAZLOŽITEV
Občina Sveta Ana je že pred leti pristopila k celoviti obravnavi odvajanja in čiščenja
odpadnih voda. Do sedaj se je zgradilo cca 24696m sekundarnega in primarnega
omrežja z tlačnimi vodi, in tri čistilne naprave (čistilna naprava Ledinek v velikosti
280PE, čistilna naprava Lokavec 2x 210PE in Čistilna naprava Sveta Ana 2 x 650
PE).
Za področje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod je metodologija za
oblikovanje cen določena v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cene storitev javnih
služb varstva okolja. Na osnovi te Uredbe se mora predložiti v sprejem pristojnemu
občinskemu organu Elaborat, v katerem so prikazana izhodišča in način oblikovanja
cene javne službe. Prvič je bila iz tega področja sprejeta cena na 5. redni seji, dne
18.12.2015, sklep št. 35508-1/2015. Cena je rezultat predvsem velikosti in starosti
omrežja in naprav in seveda števila priključenih gospodinjstev. Kot primer; eden od
osnovnih elementov obračuna omrežnine je prav amortizacija, le ta pa je območjih z
novejšo (in s tem višje vrednoteno=dražjo) infrastrukturo višja. Tak primer je tudi na
območju občine Sveta Ana. Na metodologijo oblikovane cene, lahko občina vpliva
samo z določitvijo subvencije. Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno
in bremeni proračun občine. Subvencija je tako lahko namenjena gospodinjstvom in
izvajalcem nepridobitnim dejavnostim. Vsa infrastruktura za izvajanje javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v lasti Občine in se
zanjo ne zaračunava najemnina.
Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se uporabljajo za izvajanje
javne službe, so izračunani po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo
izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske dobe,
ki jo za posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek
amortizacije je v Elaboratu torej prikazan v višini stopnje izkoriščenosti (49,5%) javne
infrastrukture prenesen na uporabnike javne infrastrukture. Kar pomeni, da zgrajena
javna infrastruktura ni v celoti izkoriščena in je cena omrežnine izračunana na podlagi
stopnje izkoriščenosti javne infrastrukture. Saj je stopnja izkoriščenosti zmogljivosti
javne infrastrukture, razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti infrastrukture
javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri
se lahko infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne
službe in pri kateri se lahko zagotavlja normalen standard javne službe ob upoštevanju
razpoložljive tehnike in veljavnih standardov. Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture
javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture javne službe
dejansko uporabljene.
Prvi odstavek 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cene storitev javnih služb
varstva
okolja, določa, da se v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne
službe:
- odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
čistilnimi
napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
- čiščenje padavinske odpadne vode.
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Obvezne storitve javne službe za objekte, ki pa niso priključeni na javno kanalizacijo
določa 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list
RS, št. 98/15), ki med drugim določa tudi, da je prevzem blata in gošče iz malih
komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic treba zagotoviti v
časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne
čistilne
naprave,
vendar
najmanj enkrat na tri leta. Iz tega vzroka je potrebno sprejeti ceno za storitev prevzema
blata
in
gošče
iz
malih komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic na osnovi obračuna iz 21.
člena
Uredbe
o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12, ki določa:
- enote 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 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 (3. odstavek 21. člena uredbe);
- cene opravljene storitve se uporabnikom obračuna glede na dobavljeno količino pitne
vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Izvajalec za uporabnika najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi
poračun za preteklo obračunsko obdobje (4. odstavek 21. člena uredbe);
- kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z dobavljeno količino pitne vode iz javnega
vodovoda se obračuna storitev na podlagi števila stalno prijavljenih in začasno
prijavljenih stanovalcev /oseb ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša
4,1666 m3 na osebo na mesec (letni seštevek enot obremenitve izražen
v m3 , 50m3/letno =1 EO).
Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu na njegovo zahtevo sporoči podatke o številu
stalno in začasno prijavljenih oseb / stanovalcev v stavbi. Podatke izvajalec upošteva
najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ki so mu bili sporočeni ( 5.
odstavek 21. člena uredbe).
Režijski obrat občine Sveta Ana je izvajalec javne službe, skladno z Odlokom o načinu
opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Sveta Ana (MUV, št. 7/2013).
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Primerjava cen odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda s sosednjimi občinami:
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1. UVODNA POJASNILA, VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN
TER SPREMEMBE
1.1 Uvodna pojasnila in stanje na področju izvajanja obvezne gospodarske javne službe
V skladu z zakonodajo, so za izvajanje lokalnih obveznih gospodarskih javnih služb na svojem območju pristojne
občine oziroma lokalne skupnosti. Občina v tem okviru uredi izvajanje obvezne gospodarske javne službe v eni
izmed dopuščenih in možnih oblik, ki jih določa tudi Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l.RS,
št.32/32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP) in sicer bodisi v obliki režijskega obrata, kot javno podjetje ali
skozi podelitev koncesije in prepustitev izvajanja javne službe zasebnemu sektorju. Navedene tri oblike
izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb so edine možne oblike izvajanja, kar pomeni, da se mora lokalna
skupnost oziroma občina opredeliti znotraj navedenih možnosti, kako bo izvajala svoje pristojnosti s tega
področja. V preteklosti je bilo izvajanje marsikatere obvezne gospodarske javne službe prepuščeno zunanjim
zasebnim izvajalcem zgolj preko javno-naročniškega razmerja, torej z zbiranjem ponudb in podpisom (običajno
kratkoročne) pogodbe o izvajanju javne službe ali upravljanju z infrastrukturnim omrežjem po katerem se izvaja
javna služba. Takšna oblika izvajanja z današnjo zakonodajo ni dopustna in zato so morale občine izvajanje teh
javnih služb in upravljanje z infrastrukturo po kateri se izvajajo te javne službe v občini, urediti na enega izmed
načinov kot se navaja zgoraj.
Občina Sv. Ana v Slov. gor. se je v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja komunalne
odpadne vode v preteklosti že odločila, da bo to javno službo opravljala preko lastnega režijskega obrata.
Izvajanje obvezne gospodarske javne službe preko režijskega obrata ima tako svoje prednosti, kot tudi slabosti.
Prednost občinskih režijskih obratov je v tem, da občina nadzoruje stroške izvajanja posamezne lokalne
gospodarske javne službe, saj se precej splošnih / posrednih stroškov porazdeli v obliki internih stroškov
znotraj občine. Slaba stran takšnega izvajanja je, da občine običajno ne razpolagajo z vsemi potrebnimi sredstvi
in resursi za izvajanje javne službe in morajo del storitev izvajanja naročati pri zunanjih podizvajalcih, ki potem
proti plačilu izvajajo potrebne storitve za režijski obrat. Občina ima trenutno sklenjeno pogodbo z zunanjim
podizvajalcem AGJ d.o.o. Lenart, ki je tehnično in strokovno usposobljen za izvajanje nalog, ki jih narekuje sklop
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
V okviru izvajanja javne službe znotraj režijskega obrata je ena izmed obveznosti slednjega tudi priprava letnega
poročila izvajanja v obliki t.i. Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter temu pripadajoče omrežnine za uporabo javnih
infrastrukturnih objektov in naprav. Elaborat je kot obvezen dokument predpisan v Uredbi o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012) – v
nadaljevanju (Uredba), ki jo je sprejela Vlada RS z namenom ureditve področja oblikovanja cen storitev na
področju izvajanja obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb varstva okolja. Uredba določa metodologijo za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter ukrepe in normative,
povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. Ob prvi potrditvi cene in omrežnine,
izvajalec javne službe predloži elaborat v potrditev pristojnemu občinskemu organu, slednji pa na tej podlagi
odloči o potrditvi cene ter jo uveljavi s sklepom skupaj z morebitno subvencijo za tekoče poslovno leto.
Občinski organ Občine Sveta Ana v Slov. gor. je cene prvič potrdil v letu 2015 za leto 2016.

1.2 Vsebina elaborata in pravne podlage
Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode ter temu pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in
naprav je izdelan na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12 in 109/12, 76/17 in 78/19, v nadaljevanju Uredba)
in Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), ki določa, da mora ceno storitve
posamezne javne službe predlagati izvajalec javne službe in jo predložiti pristojnemu občinskemu organi v
potrditev.
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Občina Sveta Ana v Slov. gor, v okviru svoje režijskega obrata izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode Občine Sveta Ana (Uradni list RS št. 60/2000). Obvezen del elaborata predstavljajo
predračunske in obračunske količine opravljenih storitev posamezne javne službe ter predračunski in
obračunski stroški izvajanja le-teh za preteklo obračunsko obdobje. Predračunska lastna cena storitev javne
službe se izračuna na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov
izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.
Obračunska lastna cena storitev javne službe se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za
preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški
izvajalca v preteklem obračunskem obdobju. Predračunske (ocenjene) količine in predračunski stroški za leto
2016 so bili opredeljeni v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb, katere je Občinski svet
občine Sveta Ana v Slov. gor. potrdil na 5. redni seji dne, 18.12.2015, s sklepom št. 35508-1/2015.
Javna služba v skladu z Odlokom obsega naslednje naloge:
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata na komunalni ali skupni čistilni napravi,
 obratovalni monitoring in izdelava ocen obratovanj za male komunalne čistilne naprave.
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2 OSNOVNI PODATKI IN NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
2.1 Podatki o izvajanju javne službe
Preglednica 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
NAZIV:
OBČINA SVETA ANA
NASLOV:
SVETA ANA V SLOV. GOR. 17, 2233 SVETA ANA V SLOV. GOR.
ID DDV:
SI593885081
ODGOVORNA OSEBA:
ŽUPAN Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr.
KONTAKTNA OSEBA:
Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave
TELEFONSKA ŠT:
02 7295886
E-POŠTA:
obcina@sv-ana.si, renata.trajbar@sv-ana.si
ORGANIZACIJSKA OBLIKA
2-REŽIJSKI OBRAT OBČINE
IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE:*

*Opomba: Organizacijska oblika v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993):

1 – JAVNO PODJETJE
2 – REŽIJSKI OBRAT
3 – KONCESIONIRANA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA

2.2 Splošni podatki o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v Občini Sveta Ana v
Slov. gor.
Preglednica 2: Splošni podatki
Število prebivalcev
Površina občine v km2
Število naselij
Dolžina kanalizacijskega omrežja v m
Količina odveden komunalne odpadne vode vm3
Število kanalizacijskih priključkov

2355
37,2
12
22.725
27.953,96
238

Preglednica 3: Podatki o infrastrukturi v občini

Občina

Sveta Ana

DOLŽINA
KANALSKIH
VODOV
SEKUNDARNEGA
IN PRIMARNEGA
OMREŽJA, [m]

DOLŽINA
KANALSKIH
VODOV ZA
ODVAJANJE
PADAVINSKE
VODE [m]

DOLŽINA
MEŠANEGA
KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA [m]

DOLŽINA LOČENEGA
(FEKALNEGA)
KANALIZACIJSKEGA
SISTEMA [m]

24696

2288

n.p.

22209m- GRAVITACIJSKI
199m- TLAČNI

2.3 Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini
Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19). Navedena uredba v 15. členu določa naloge, ki se izvajajo v
okviru javne službe:
· odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ter dodatna obdelava
komunalne odpadne vode v skladu z določili uredbe,
· odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to
padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
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· odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih urejenih
površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali
padavinska odpadna voda s strehe, če tako določa predpis, ki ureja javno službo,
· redno vzdrževanje kanalizacije,
· preglede in čiščenja kanalizacijskega omrežja,
· kontrolo priključkov na javno kanalizacijo,
· pregled kanalizacijskega omrežja s kamero (po potrebi),
· čiščenja zamašenih kanalizacijskih cevi,
· vzdrževanje črpališč,
· izvajanje manjših popravil na kanalizaciji,
· vzorčenje odpadnih vod - monitoring,
· nadzor nad izvedbo novih priključkov,
· nadzor nad izvedbo opustitve greznic,
· izdelava Ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave, in pregled le teh,
· vodenja katastra komunalne infrastrukture,
· preizkus tesnosti kanalizacije,
· menjava dotrajanih pokrovov na jaških javne kanalizacije,
· dvigovanje jaškov na koto terena in obnovo poškodovanih jaškov,
· urejanje okolice objektov javna kanalizacije,
· vzdrževanj in nadzor strojne opreme,
· servisiranje in dobava črpalk,
· prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, in malih komunalnih
čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena uredbe na območjih komunalne čistilne naprave, ki je opremljena
za obdelavo blata,
· obdelava blata,
· prevzem in odvoz odpadne komunalne vode/ greznične gošče, ki se zbirajo v nepretočnih greznicah,
· nadzor nad procesom obratovanja komunalne čistilne naprave, po programu,
· izdelava programa izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode,
· preučevanje odpadnih vod, ki dotekajo v javno kanalizacijsko omrežje,
· obvladovanje tveganj in izvedbo dodatnih ukrepov ob močnejših padavinah, z namenom identifikacije vpliva
na okolje ter varovanja zdravja uporabnikov,
· vodenje potrebnih evidenc skladno z zakonodajo (evidenc MKČN, greznice, itd.),
· svetovanje uporabnikom glede vgradnje MKČN ter ostale informacije o odvajanju in čiščenju odpadnih vod,...
· obveščanje uporabnikov,
· izdelava programa izvajanja javne službe.

2.4 Značilnosti oskrbovanega območja
Občina Sveta Ana je manjša podeželska občina na severu Osrednjih Slovenskih goric. Večji del občine s svojim
centrom leži vzhodno ob regionalni cesti Lenart – Trate - Avstrija. Na gričevnatih slemenih v poldnevniški smeri
se na nadmorski višini v razponu od 240 m do 404 m in na površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi. Središče
občine je v vasi Sv. Ana v Slov. goricah, katero obkrožajo še vasi Dražen Vrh, Froleh, Kremberk, Krivi Vrh,
Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Zg. Bačkova, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica in Žice. Jugovzhodna območja slemen so
posajena z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.
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Preglednica 4: Oskrbovano območje za leto 2020 in prikaz Občine
PODATKI ZA LETO 2020

OBČINA SLOVENIJA

Površina km2 - 1. januar

37

20.271

Število prebivalcev - 1. julij

2.298

2.100.126

Gostota naseljenosti - 1. julij

62

104

Povprečna starost prebivalcev - 1. julij

42,2

43,6

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)

15,7

6,2

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu)

160

794.623

Stopnja delovne aktivnosti (%)

53,3

65,6

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)

1.052,03 1.208,65

Prihodek podjetij (1.000 EUR)

22.571

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,2

113.691.184
10,4
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3 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV
JAVNE SLUŽBE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE
3.1 Obrazložitev osnovnih pojmov
Preteklo obračunsko obdobje je preteklo zaključeno poslovno leto, to je leto 2021, ki je osnova za pridobitev
podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. Prihodnje
obračunsko obdobje je naslednje poslovno leto, to je leto 2022, za katerega se ocenijo količina opravljenih
storitev ter načrtovani stroški in prihodki. Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se
izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih
storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju in ne vključuje
omrežnine ali cene javne infrastrukture. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna
enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske
količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju.

3.2 Sestava cene
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se oblikuje predračunska cena za:
1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
• omrežnina v EUR/mesec,
• storitev odvajanja v EUR/m3;
2. čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
• omrežnina v EUR/mesec,
• cena storitev čiščenja v EUR/m3;
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami:
• cena storitev greznice in MKČN v EUR/m3.
V okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se poleg zgoraj navedenih
cen zaračuna še okoljska dajatev v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012).
Na podlagi 19. člena Uredbe omrežnina za izvajanje javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode vključuje:
• stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
• stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
• 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 komunalne in padavinske
odpadne vode (pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb).
Omrežnina se določi na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom
vodomera. Faktorji omrežnine glede na premer vodomera so določeni v 20. členu Uredbe:
Preglednica 5: Faktorji omrežnine glede na premer vodomera
Premer Vodomera

faktor

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200
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V ceno opravljanja posamezne storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se vključijo
le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev posamezne javne službe in vključuje naslednje
skupine stroškov:
• neposredne stroške materiala in storitev,
• neposredne stroške dela,
• druge neposredne stroške,
• splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih
osnovnih sredstev, storitev in dela,
• splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
• splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
storitev in dela,
• obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
• druge poslovne odhodke,
• donos na vložena sredstva.
Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je izražena v m3
opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
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 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.
Za stavbe oziroma odjemna mesta, za katere nimamo podatka o obračunskem vodomeru, se cena omrežnine
obračuna za najmanjšo dimenzijo vodomera, za količino opravljene storitve pa se obračuna normirana poraba
pitne vode, ki znaša 0,14 m3 na osebo na dan oziroma 4,166 m3 na osebo na mesec z upoštevanjem število
stalno in začasno prijavljenih oseb.
Okoljska dajatev je obračunana v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Ur.l.RS št. 80/12, 104/09 in 14/10) in ni predmet potrjevanja cene, je pa na računu posebej
prikazana. Nakazuje se v proračun občine. Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva delovanje čistilnih naprav.
Če torej uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno
napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se
okoljska dajatev zmanjša za 90%.

4 OBVEZNI PODATKI SKLADNO Z 9. ČLENOM UREDBE
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja ter ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. Ob prvi
potrditvi cene in omrežnine, izvajalec javne službe (režijski obrat) predloži Elaborat v potrditev pristojnemu
občinskemu organu, slednji pa na tej podlagi odloči o potrditvi cene ter jo uveljavi s sklepom skupaj z
morebitno subvencijo za tekoče poslovno leto. Pristojni občinski organ občine je ceno prvič potrdil v decembru
leta 2015, sklep št. 35508-1/2015. Uredba nadalje pravi, da se cena opravljanja storitev javnih služb obračuna
na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev ter dejanskih stroškov, ki so ob tem nastali, pri čemer izvajalec
običajno enkrat letno ugotavlja dejanske (obračunske) vrednosti ter jih primerja z ocenjenimi, to je t.i.
predračunskimi vrednostmi. Če se ugotovi razlika med dejanskimi in ocenjenimi vrednostmi, se to upošteva pri
izdelavi elaborata za naslednje obdobje. Če razlika med ocenjenimi in dejanskimi vrednostmi, s tem pa tudi
razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega deset odstotkov, se elaborat ponovno pošlje pristojnemu
občinskemu organu v potrditev, sicer pa to ni potrebno. Uredba določa strukturo oziroma elemente cene javne
službe kot sledi:
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a) ceno storitve« izvajanja javne službe kot variabilni del cene (CS), kjer gre za stroškovno lastno ceno dobave
ene enote (npr. m3) javne storitve neposrednemu uporabniku in mora glede na sprejeto uredbo pokrivati vse
dejanske lastne stroške, ki nastajajo z izvajanjem te storitve (LC). Ta del cene je za uporabnika variabilen in je
odvisen od količine porabe javne dobrine - odvajanja odpadnih komunalne vode.
b) omrežnino« kot fiksni del cene izvajanja javne službe (OMR) kot povračilo stroška izrabe javne
infrastrukture, ki se uporabniku obračuna glede na priključek s katerim je uporabnik povezan z javno
infrastrukturo oziroma infrastrukturno omrežje po katerem se mu dobavlja javna dobrina. Ta del cene je fiksen
in predstavlja namenski vir za financiranje razvoja ter investicijskega vzdrževanja in obnavljanja omrežja po
katerem se vrši izvajanje predmetne javne službe.
V skladu z navedeno Uredbo se cena za uporabnika oblikuje v višini, ki pokriva vse dejansko nastale stroške
dobave javne dobrine po načelu "uporabnik/onesnaževalec" plača, poleg tega pa zagotavlja vir za osnovno
obnovo ter razvoj infrastrukturnega omrežja. V preteklosti cena storitve, ki jo je plačal uporabnik, v mnogih
primerih ni zadoščala za pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti, pri čemer je bil primanjkljaj viden predvsem v
stalni praksi odpisovanja amortizacije v breme razvoja in obnove javne infrastrukture oziroma omrežja. V
preteklosti je sicer bilo mogoče opisano anomalijo prevaliti v breme občinskega proračuna ali dejavnosti, nova
pravila pa takšnega ravnanja ne dopuščajo, zato se mora omrežnina zbirati na posebnem kontu občinskega
proračuna in namensko uporabiti za investicijsko vzdrževanje in razvoj infrastrukturnega omrežja. Model je
tako danes precej jasen, transparenten, tako da vsi deležniki, tako uporabnik kot izvajalec ter tudi občina kot
lastnik infrastrukture vedo kakšen del stroškov povzročajo in kakšen je njihov del bremena izvajanja dejavnosti
predmetne javne službe in oskrbe z določeno javno dobrino. Danes nova ureditev tudi ne pozna več
razlikovanja med posameznimi skupinami uporabnikov (torej med gospodarstvom in gospodinjstvi), kar
pomeni, da se cen ne razlikuje. Namesto neposredne diferenciacije cene obstoječa zakonodaja napotuje na
subvencioniranj uporabnikov, ki niso gospodarski uporabniki (za gospodarske uporabnike bi se namreč
subvencioniranje smatralo kot nedovoljena pomoč in z vidika zagotavljanja konkurenčnosti trga ni dovoljena). S
subvencioniranjem negospodarskih uporabnikov je tako mogoče del bremena neposredno iz uporabnika
prenesti na občinski proračun, ki v ta namen oblikuje subvencijo kot posebno postavko v proračunu in z njo
pokriva bodisi storitveni del cene bodisi omrežninski del cene.
Nova ureditev tako ne pozna več " razlikovanja" med posameznimi skupinami uporabnikov, pozna pa
razlikovanje med posameznimi "upravičenci" do subvencije. Upravičenci do subvencije so glede na Uredbo
lahko zgolj fizične osebe in tiste pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost oz. dejavnost javnega
pomena.
Glede na navedeno, v nadaljevanju prikazujemo izračun kalkulativnih elementov cene izvajanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda za Občino Sveta Ana v Slov. gor., po metodologiji in sistemu
kot ga predvideva Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012). V skladu z Uredbo je končna cena dobave javnih storitev uporabnikom
(CENA GJS) v grobem sestavljena iz stroškov izvajanja storitev glede na izkazane lastne stroške izvajalca (LC),
stroškov omrežnine (OMR), ki predstavljajo nadomestilo za uporabo omrežja po katerem se vrši javna služba in
vsebuje stroške amortizacije (AM) infrastrukture, povečane za stroške zavarovanja (ZAV) in financiranja
infrastrukture (FININFRA) ter iz morebitne okoljske in drugih dajatev (OD) in morebitnih stroškov odškodnin
(ODSK) za služnost in škodo povezano z omrežjem oz. javno infrastrukturo:
CENA GJS = LC +OMR + OD
OMR = AM + ZAV + FININFRA + ODSK
Posamezni glavni segmenti cene storitve, se na računu izkazujejo ločeno, in sicer tako, da je iz kalkulacije
razvidno, kolikšen del skupne cene odpade na posamezen segment, pri čemer se OMR obračunava glede na
število in kapaciteto priključkov s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Ob tem, kot že navedeno,
ločimo t.i. predračunsko (ocenjeno) ceno, ki temelji na predvidenih stroških in količinah javne storitve in t.i.
obračunsko ceno, ki se določi za nazaj na podlagi dejanskih vrednosti obdobja. Na tej podlagi se enkrat letno
opravi uskladitev oziroma poračun z dejanskimi vrednostmi. Uredba v svojem 9. členu poleg strukture cene,
določa tudi, da se naj izdelovalec Elaborata pri izračunu cene zgleduje po t.i. primerljivih območjih, prav tako pa
v tem členu zakonodajalec določa, da se pripravi primerjava nekaterih ekonomskih kazalcev izvajalca s
povprečjem panoge. Ker se javna služba v občini opravlja v okviru režijskega obrata, slednje po naši oceni ni
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smiselno, saj običajni elementi primerljivosti zanj niso uporabni ( npr. gospodarnost poslovanja, pospešena
pokritost kratkoročnih obveznosti, ipd.).

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje
Preglednica 6: Analiza predračunske in obračunske vrednosti (9.čl. Uredbe) za preteklo obdobje
Predračunska količina
Obračunska količina
9.348,00 m3
27.953,96
Predračunski stroški
Obračunski stroški
1.683,15 €
6.105,14 €
Predračunska cena
Obračunska cena
0,1800€/m3
0,2184€/m3
Razlika med predračunsko in obračunsko ceno storitev

Odmiki v m3
+18.605,96m3
Odmiki v €
+4.421,99€
Odmik v € na/m3
+ 0,0384€/m3
+ 21,13%

Preglednici 6 je pripravljena kot primerjava predračunskih ocen iz Elaborata v letu 2015, ko se je prvič
potrjevala cena izvajanja javne službe po novi metodologiji in dejansko izkazanih stroškov ( obračunska cena) v
preteklem letu (2021). Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja torej načrtovano količino
opravljenih storitev v letu 2016. Predračunska količina je bila osnova za izračun predračunske cene za leto
2015/2016, ki je bila na podlagi potrjenega elaborata uveljavljena s 1.2.2016. Obračunska količina opravljenih
storitev je dejanska količina opravljenih storitev v letu 2021.
Predračunska cena za leto 2016 je bila torej izračunana na podlagi uredbe MEDO in podatkov, ki so bili takrat
na voljo . Osnova za izračun so bili podatki iz strani Občine, šlo je za ocenjene stroške in količine vode.
Kot je prikazano v preglednici št. 6 zgoraj in preglednici št. 7 spodaj, so bile predračunske vrednosti v obsegu
9.348,00 m3, realizirane v preteklem obdobju pa za 18.605,96m3 višje. Naslednji odmik je bil zaznan pri obsegu
neposrednih stroškov materiala in storitev, ki so se glede na izhodiščne vrednosti povišali za 4.421,99€.
Razhajanja v stroških so posledica ocenjenih vrednosti iz leta 2015 in 2016 na katere občina ni imela vpliva.
Odmiki, ki so nastali tako v količini vode, kot stroških, gre pripisati dejstvu, da je ob sprejemanju prvega
elaborata in cene, na omrežje bilo priključenih le 77 uporabnikov, v preteklem obdobju pa se je število
uporabnikov povečalo na 238. V delovanju sta bili samo dve čistilni napravi ( ČN Ledinek in ČN Lokavec), sedaj
je v obratovanju tudi že ČN Sveta Ana.

4.1.1 Cena storitve izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode za prihodnje obračunsko obdobje (2022)
Cena storitve izvajanja javne službe odvajanja odpadne vode (KAN), predstavlja variabilni del cene izvajanja
javne službe in se uporabnikom zaračunava glede na obseg odvedene vode – kanalščina. Obračunska enota je
m3, cena pa zajema stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev te javne službe in vključuje
stroške, kot jih določa 14. odst., 19. čl. Uredbe, načeloma pa so to (LC – lastna cena); neposredni stroški
materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, posredni proizvajalni stroški, ki
vključujejo tudi del amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev ter splošni stroški nabavno-prodajne in
upravne funkcije, morebitni stroški financiranja, ipd..
Uredba v okviru oblikovanja cen loči med t.i. predračunsko ceno za tekoče leto in t.i. obračunsko ceno izvajanja
storitev. Predračunska cena temelji na ocenjenih vrednostih stroškov in ocenjenem obsega izvajanja javne
službe ter kot taka nadomešča ceno, ki bo temeljila na dejanskih vrednostih tekočega obdobja - ki so t.i.
obračunske vrednosti določenega obdobja. Glede na četrti odstavek 21. člena Uredbe, izvajalec določi za
tekoče leto ocenjene predračunske vrednosti, posledično pa potem naslednje leto ugotovi dejansko stanje in
po potrebi opravi popravek. V tem okviru je potrebno razumeti tudi ocenjene vrednosti stroškov in količin za
leto 2016, ki jih prikazujemo v nadaljevanju (preglednica 7 ).
V preglednici smo prikazali vrednosti za preteklo obdobje in ocenili vrednosti izvajanja dejavnosti za tekoče
leto, na podlagi katere se oblikuje »predračunska cena« izvajanja, ki pa bo po izteku tekočega obračunskega
obdobja korigirana z dejansko zabeleženimi vrednostmi in posledično določena t.i. »obračunska cena storitve«
izvajanja dejavnosti ter v skladu s tem po potrebi opravljen popravek.
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Preglednica 7: Pretekle, potrjene in predvidene predračunske vrednosti izvajanja GJS
NAZIV
2016*
2021**
2022***
Neposredni stroški izvajanja storitev-materiali
0,00
2.442,06
2.466,19
Neposredni stroški izvajanja storitev - storitve
0,00
3.663,08
3.700,00
Neposredni stroški izvajanja storitev - amortizacija
0,00
0,00
0,00
Drugi neposredni stroški
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI (PS)
0,00
6.105,14
6.166,19
POSREDNI ( SPLOŠNI) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV (SS)
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ STROŠKI GJS ODVAJANJA ODPADNIH VODA (SK)
1.683,15
6.105.14
6.166,19
Lastna cena (LC) na enoto opravljenih storitev ( v €/m3)
0,18
0,2184
0,2203
Količina obsega izvedene storitve v m3
9.348,00 27.953,96
28.000,00
* predračunska cena 2015/16, ** obračunska cena 2021 *** predračunska cena (plan) za leto 2022/vse brez DDV

Kot je razvidno iz preglednice št. 7, se glede na gibanje stroškov v preteklosti in glede na pričakovane stroške v
tekočem obdobju ter glede na predvideno količino, pričakuje povišanje in zato se predlaga za tekoče leto
izvajanja storitev, »predračunska cena« v višini 0,2203 €/m3, kar je za 0,87 % več kot znaša obračunska lastna
cena storitve predhodnega obdobja in 22,38% več kot znaša predračunska in zadnja potrjena cena iz leta
2015/2016. Predračunska cena za tekoče leto je višja od preteklega obdobja, kar je posledica dodatnih
priključitev in delovanje nove čistilne naprave Sveta Ana v sistem, ki je stroške povečala. Cena se v skladu z
Uredbo potrditi na občinskem svetu, ki potrdi tudi primernost stroškovnika in določi kolikšen del cene bo
prevaljen na končnega uporabnika, kolikšen del pa bo morda subvencioniran iz strani Občine. Predračunska
cena se subvencionira v kolikor občina sprejme sklep o subvenciji, pri čemer višina subvencije ni omejena,
omejena pa je glede na vrsto uporabnika.
Izračun predračunske cene storitev za izrabo javne infrastrukture v letu 2022
Glede na navedena izhodišča iz predhodnih točk besedila in v skladu z Uredbo ter pravili finančne in
računovodske stroke, smo v nadaljevanju ocenili še ustrezno vrednost fiksnega dela cene,to je t.i.
»omrežnine«, krajše »OMR» za tekoče leto. Uredba slednjo opredeljuje kot fiksno kategorijo cene javne
službe, ki vključuje (12. odst., 19. čl. Uredbe): stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so
javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 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. Omrežnina se določi na letni ravni in
se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico iz 20.
čl. Uredbe, izračuna pa se tako, da se vsota vseh stroškov deli z vsoto faktorjev omrežnine na vodomerih, tako
dobljeni količnik pa se v nadaljevanju pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer obračunskega
vodomera.
Preglednica 8: Izhodiščne vrednosti in obseg infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode v občini Sveta Ana v Slov. gor.
Dolžina kanalizacijskega omrežja v m
22.725
Število priključkov (DN)
238
- gospodarstvo
7
- negospodarstvo
231
Ocena obsega odpadne vode ( v m3) cca
27.953,96
Vrednost omrežja- v lasti občine ( v €)
1,646.765,86
Vrednost omrežja - v lasti drugih ( v € )
0,00

Na podlagi podatkov o nabavni vrednosti infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti odvajanja in na podlagi
amortizacijskih stopenj kot jih za infrastrukturne objekte in naprave predvideva Uredba (priloga 2 v Uredbi),
smo določili vrednost amortizacije (AM) ob upoštevanju 49,5% stopnje izkoriščenosti za tekoče leto izvajanja in
sicer v višini -16.302,98€.
V okviru določitve izhodiščne vrednosti omrežnine je mogoče kot priznan element uvrstiti tudi morebitne
stroške financiranja in zavarovanja infrastrukture. Glede na pridobljene podatke na obstoječo javno
infrastrukturo ni vezan noben dolžniški instrument.

______________________
Ob tem lahko navedemo tudi podatek, da je povprečna cena za odvajanje v slovenskih občinah okoli 0,40€ /m3 oziroma v razponu od 0,15 € /m3 do
0,89 € /m3, kar pomeni , da je strošek odvajanja v občini relativno primeren.
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Javna infrastruktura je v celoti namenjena za izvajanje javne službe in ni namenjena za izvajanje posebnih
storitev. Glede na navedena izhodišča so v nadaljevanju tako v preglednici prikazane omrežnine (OMR) za
posamezne priključke s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Skupni zbir vseh omrežnin, pobranih na
območju občine pa predstavlja vir za vsa investicijska dela na predmetnih infrastrukturnih objektih in napravah.
Preglednica 9: Izračun cene javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode -omrežnina za leto 2022 po obračunskih
vodomerih
faktor

Št. priključkov
DN

DN ≤ 20

1

235

235

5,0693 €

1.191,2855 €

14.295,4260 €

20 < DN < 40

3

1

3

15,2079 €

15,2079 €

182,4948 €

40 ≤ DN < 50

10

0

0

50,6930 €

0,0000 €

0,0000 €

50 ≤ DN < 65

15

2

30

76,0395 €

152,0790 €

1.824,9480 €

65 ≤ DN < 80

30

0

0

152,0790 €

0,0000 €

0,0000 €

80 ≤ DN < 100

50

0

0

253,4650 €

0,0000 €

0,0000 €

100 ≤ DN < 150

100

0

0

506,9300 €

0,0000 €

0,0000 €

150 ≤ DN

200

0

0

1.013,8600 €

0,0000 €

0,0000 €

238

268

1.358,5724 €

16.302,87

Priključek

SKUPAJ
Izračun letnih stroškov
omrežnine
kanalizacija/strošek
amortizacije

Omrežnina za F=1,00/letno
Omrežnina za F=1,00/ mesec

OMR-skupaj (
€/mes)

OMR- skupaj
(€/letno)

0

Stroški zavarovanja

Omrežnina skupaj

OMR na priključek
(€/mes)

16.303

Stroški odškodnin

SKUPAJ

št. DN x
faktor OMR

0
16.303

60,83

5,0693

16.302,98
60,83
5,0693

______________________
Ob tem je potrebno opozoriti, da se omrežnina na enoto oziroma priključek spreminja glede na število uporabnikov in glede na obseg priključkov s katerimi so uporabniki priključeni
na omrežje. Vrednost infrastrukture - izpis Osnovnih sredstev -podatek o vrednosti infrastrukture in osnova za izračun je podana iz strani Občine Sv. Ana v Slov. gor.. Stopnja
izkoriščenosti osnovnih sredstev je cca 49,5%. Izračuni temeljijo na naraščajočem načinu amortizacije, kar pomeni, da še niso priključeni vsi uporabniki, se osnovna sredstva
amortizirajo po nižji stopnji, nato pa bodo stopnje naraščale v skladu s povečanjem izkoriščenosti.
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4.2 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe čiščenja
komunalne odpadne vode za preteklo obračunsko obdobje
Preglednica 10: Analiza predračunske in obračunske vrednosti (9.čl. Uredbe) za preteklo obdobje
Predračunska količina
Obračunska količina
9.348,00 m3
27.954,07
Predračunski stroški
Obračunski stroški
5.828,38 €
20.537,85 €
Predračunska cena
Obračunska cena
0,6200 €/m3
0,7347/m3
Razlika med predračunsko in obračunsko ceno storitev

Odmiki v m3
+18.606,07 m3
Odmiki v €
+14.709,47 €
Odmik v € na/m3
+ 0,1147/m3
+ 18,5%

Preglednici 10 je pripravljena kot primerjava predračunskih ocen iz Elaborata v letu 2015, ko se je prvič
potrjevala cena izvajanja javne službe po novi metodologiji in dejansko izkazanih stroškov ( obračunska cena) v
preteklem letu (2020). Predračunska količina opravljenih storitev predstavlja torej načrtovano količino
opravljenih storitev v letu 2016. Predračunska količina je bila osnova za izračun predračunske cene za leto
2015/2016, ki je bila na podlagi potrjenega elaborata uveljavljena s 1.2.2016. Obračunska količina opravljenih
storitev je dejanska količina opravljenih storitev v letu 2021.
Predračunska cena za leto 2016 je bila torej izračunana na podlagi uredbe MEDO in podatkov, ki so bili takrat
na voljo . Osnova za izračun so bili podatki iz strani Občine, šlo je za ocenjene stroške in količine vode.
Kot je prikazano v preglednici št. 10 zgoraj in preglednici št. 11 spodaj, so bile predračunske vrednosti v obsegu
9.348,00 m3, realizirane v preteklem obdobju pa za 18.606,07 višje. Naslednji odmik je bil zaznan pri obsegu
neposrednih stroškov materiala in storitev, ki so se glede na izhodiščne vrednosti povišali za 14.709,47€.
Razhajanja v stroških so posledica ocenjenih vrednosti iz leta 2015 in 2016 na katere občina ni imela vpliva.
Odmiki, ki so nastali tako v količini vode, kot stroških, gre pripisati dejstvu, da je ob sprejemanju prvega
elaborata in cene, na omrežje bilo priključenih le 77 uporabnikov, v preteklem obdobju pa se je število
uporabnikov povečalo na 238. V tekočem letu so predvideni pričakovani stroški višji, saj je prišlo do polne
priključitve nove čistilne naprave v sistem in ob njenem delovanju so nastali dodatni stroški, kar posledično
prinese tudi povečanje lastne cene na enoto.

4.2.1 Cena storitve izvajanja javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
za prihodnje obračunsko obdobje (2022)
Cena storitve izvajanja javne službe čiščenja odpadne vode (ČN), predstavlja variabilni del cene izvajanja javne
službe in se uporabnikom zaračunava glede na obseg očiščene vode – čiščenje. Obračunska enota je m3, cena
pa zajema stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev te javne službe in vključuje stroške, kot jih
določa 14. odst., 19. čl. Uredbe, načeloma pa so to (LC – lastna cena); neposredni stroški materiala in storitev,
neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, posredni proizvajalni stroški, ki vključujejo tudi del
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev ter splošni stroški nabavno-prodajne in upravne funkcije,
morebitni stroški financiranja, ipd..
Uredba v okviru oblikovanja cen loči med t.i. predračunsko ceno za tekoče leto in t.i. obračunsko ceno izvajanja
storitev. Predračunska cena temelji na ocenjenih vrednostih stroškov in ocenjenem obsega izvajanja javne
službe ter kot taka nadomešča ceno, ki bo temeljila na dejanskih vrednostih tekočega obdobja - ki so t.i.
obračunske vrednosti določenega obdobja. Glede na četrti odstavek 21. člena Uredbe, izvajalec določi za
tekoče leto ocenjene predračunske vrednosti, posledično pa potem naslednje leto ugotovi dejansko stanje in
po potrebi opravi popravek. V tem okviru je potrebno razumeti tudi ocenjene vrednosti stroškov in količin za
leto 2018, ki jih prikazujemo v nadaljevanju ( preglednica 10).
V preglednici smo prikazali vrednosti za preteklo obdobje in ocenili vrednosti izvajanja dejavnosti za tekoče
leto, na podlagi katere se oblikuje »predračunska cena« izvajanja, ki pa bo po izteku tekočega obračunskega
obdobja korigirana z dejansko zabeleženimi vrednostmi in posledično določena t.i. »obračunska cena storitve«
izvajanja dejavnosti ter v skladu s tem po potrebi opravljen popravek.
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Preglednica 11: Pretekle, potrjene in predvidene predračunske vrednosti izvajanja GJS
NAZIV
2016*
2021**
2022***
Neposredni stroški izvajanja storitev-materialni
0,00
6.161,35
6.223,22
Neposredni stroški izvajanja storitev-storitve
0,00
14.376,50
14.520,00
Neposredni stroški izvajanja storitev - delo
0,00
0,00
0,00
Neposredni stroški izvajanja storitev - amortizacija
0,00
0,00
0,00
Drugi neposredni stroški
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI (PS)
0,00
20.537,85
20.743,22
POSREDNI ( SPLOŠNI) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV (SS)
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ STROŠKI GJS ČIŠČENJA ODPADNIH VODA (SK)
5.828,38
20.537,85
20.743,22
Lastna cena (LC) na enoto opravljenih storitev ( v €/m3)
0,62
0,7347
0,7409
Količina obsega izvedene storitve v m3
9.348,00
27.954,07
28.000,00
* predračunska cena 2015/16, ** obračunska cena,2021 *** predračunska cena (plan) za leto 2022/vse brez DDV

Kot je razvidno iz preglednice št. 11, se glede na gibanje stroškov v preteklosti in glede na pričakovane stroške
v tekočem obdobju ter glede na predvideno količino, pričakuje povišanje in zato se predlaga za tekoče leto
izvajanja storitev, »predračunska cena« v višini 0,7409 , kar je za 0,84 % več kot znaša obračunska lastna cena
storitve predhodnega obdobja in 19,5% več kot znaša predračunska in zadnja potrjena cena iz leta 2015/2016.
Predračunska cena za tekoče leto je višja od preteklega obdobja, kar je posledica priključitve in delovanje nove
čistilne naprave Sveta Ana v sistem, ki je stroške povečala. Cena se v skladu z Uredbo potrditi na občinskem
svetu, ki potrdi tudi primernost stroškovnika in določi kolikšen del cene bo prevaljen na končnega uporabnika,
kolikšen del pa bo morda subvencioniran iz strani občine. Predračunska cena se subvencionira v kolikor občina
sprejme sklep o subvenciji, pri čemer višina subvencije ni omejena, omejena pa je glede na vrsto uporabnika.

Izračun predračunske cene storitev za izrabo javne infrastrukture v letu 2022
Glede na navedena izhodišča iz predhodnih točk besedila in v skladu z Uredbo ter pravili finančne in
računovodske stroke, smo v nadaljevanju ocenili še ustrezno vrednost fiksnega dela cene,to je t.i.
»omrežnine«, krajše »OMR» za tekoče leto. Uredba slednjo opredeljuje kot fiksno kategorijo cene javne
službe, ki vključuje (12. odst., 19. čl. Uredbe): stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so
javna infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 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. Omrežnina se določi na letni ravni in
se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico iz 20.
čl. Uredbe, izračuna pa se tako, da se vsota vseh stroškov deli z vsoto faktorjev omrežnine na vodomerih, tako
dobljeni količnik pa se v nadaljevanju pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer obračunskega
vodomera.
Preglednica 12: Izhodiščne vrednosti in obseg infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode izvajanja GJS
Število čistilnih naprav
- ČN Ledinek
- ČN Lokavec
- ČN SVETA ANA
Število priključkov (DN)
- gospodarstvo
- negospodarstvo
Ocena obsega odpadne vode (v m3) cca
Vrednost omrežja- v lasti občine ( v €)
Vrednost omrežja - v lasti drugih ( v € )

3
280 PE
2x210PE
2x650PE
238
7
231
27.954,07
777.850,62
0,00

Na podlagi podatkov o nabavni vrednosti infrastrukture namenjene izvajanju dejavnosti čiščenja in na podlagi
amortizacijskih stopenj kot jih za infrastrukturne objekte in naprave predvideva Uredba, (priloga 2 v Uredbi),
ter glede na to, da še ni izvedenih vseh priključkov smo določili vrednost naraščajoče amortizacije (AM) za
tekoče leto izvajanja in sicer v višini – 11.551,08€, z stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture glede na PE v
višini 49,5%.
V okviru določitve izhodiščne vrednosti omrežnine je mogoče kot priznan element uvrstiti tudi morebitne
stroške financiranja in zavarovanja infrastrukture. Glede na podatke je za obstoječo infrastrukturo sklenjeno
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skupno zavarovanje oz. je zavarovanje upoštevano že pri izračunu OMR za odvajanje. Glede na navedena
izhodišča so v nadaljevanju tako v preglednici prikazane omrežnine (OMR) za posamezne priključke s katerimi
so uporabniki priključeni na omrežje. Skupni zbir vseh omrežnin, pobranih na območju občine pa predstavlja vir
za vsa investicijska dela na predmetnih infrastrukturnih objektih in napravah. Posredno je pa sklenjeno
zavarovanje za obstoječo infrastrukturo, v višini 840,00 €.

Javna infrastruktura je v celoti namenjena za izvajanje javne službe in ni namenjena za izvajanje posebnih
storitev. Glede na navedena izhodišča so v nadaljevanju tako v preglednici prikazane omrežnine (OMR) za
posamezne priključke s katerimi so uporabniki priključeni na omrežje. Skupni zbir vseh omrežnin, pobranih na
območju občine pa predstavlja vir za vsa investicijska dela na predmetnih infrastrukturnih objektih in napravah.
Preglednica 13: Izračun cene javne infrastrukture za čiščenje komunalne odpadne vode -omrežnina za leto 2022 po obračunskih
vodomerih
Priključek

faktor

Št. priključkov
DN

št. DN x faktor
OMR

OMR na priključek
(€/mes)

OMR-skupaj (
€/mes)

OMR- skupaj (€/letno)

DN ≤ 20

1

235

235

3,8529 €

905,4315 €

10.865,1780 €

20 < DN < 40

3

1

3

11,5587 €

11,5587 €

138,7044 €

40 ≤ DN < 50

10

0

0

38,5290 €

0,0000 €

0,0000 €

50 ≤ DN < 65

15

2

30

57,7935 €

115,5870 €

1.387,0440 €

65 ≤ DN < 80

30

0

0

115,5870 €

0,0000 €

0,0000 €

80 ≤ DN < 100

50

0

0

192,6450 €

0,0000 €

0,0000 €

100 ≤ DN < 150

100

0

0

385,2900 €

0,0000 €

0,0000 €

150 ≤ DN

200

0

0

770,5800 €

238

268

SKUPAJ
Izračun letnih stroškov
omrežnine
kanalizacija/strošek
amortizacije

0,0000 €

0,0000 €

1.032,5772 €

12.390,93

11.551

Stroški odškodnin
Stroški zavarovanja

840

SKUPAJ

12.391

Omrežnina skupaj

12.391

Omrežnina za F=1,00/letno
Omrežnina za F=1,00/ mesec

46,24

3,8529

46,24
3,8529

______________________
Ob tem je potrebno opozoriti, da se omrežnina na enoto oziroma priključek spreminja glede na število uporabnikov in glede na obseg priključkov s katerimi so uporabniki priključeni
na omrežje. Vrednost infrastrukture - izpis Osnovnih sredstev -podatek o vrednosti infrastrukture in osnova za izračun je podana iz strani Občine Sv. Ana v Slov. gor.. Stopnja
izkoriščenosti osnovnih sredstev je cca 49,5%. Izračuni temeljijo na naraščajočem načinu amortizacije, kar pomeni, da še niso priključeni vsi uporabniki, se osnovna sredstva
amortizirajo po nižji stopnji, nato pa bodo stopnje naraščale v skladu s povečanjem izkoriščenosti. Vir podatkov: Občina Sveta Ana v Slov. gor.
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4. 3 Cena storitve izvajanje javne službe odvoz grezničnih gošč in blata iz MKČN za
prihodnje obračunsko obdobje (2022)
V skladu z Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) je na podlagi 19. člena, in na podlagi 1
odstavka določeno, da se v okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ter na podlagi 6 odstavka Okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se prikažejo za storitev odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin in za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ločeno.
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 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. Kadar
se poraba pitne vode ne ugotavlja z dobavljeno količino pitne vode iz javnega vodovoda se obračuna storitev na
podlagi števila stalno prijavljenih in začasno prijavljenih stanovalcev /oseb ob upoštevanju normirane porabe
pitne vode, ki znaša 4,1666 m3 na osebo na mesec (letni seštevek enot obremenitve izražen v m3 , 50m3/letno
=1 EO). Cena storitve izvajanja javne službe prevzema vsebine iz greznic in MKČN, predstavlja torej variabilni
del cene javne službe in se uporabnikom zaračunava glede na obseg dobavljene vode (3.odst. 21. čl. Uredbe) in
se na računu izkazujejo ločeno in sicer tako, da je iz kalkulacije razvidno, kolikšen del skupne cene odpade na
posamezen segment. Obračunska enota je m3, cena pa zajema stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem
storitev in vključuje vse skupine stroškov, ki jih določa 14. odstavek, 19. člena Uredbe, načeloma pa so to (LC –
lastna cena); neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški,
posredni proizvajalni stroški, ki vključujejo tudi del amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev ter
splošni stroški nabavno-prodajne in upravne funkcije.
Preglednica 14: Obsega izvajanja storitev prevzema vsebine iz GREZNIC IN MKČN
Uporabniki in obseg storitev GR/MKČN na območju občine Sveta Ana v Slov. gor.
Število greznic (GR)

511

Število malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

55

Skupaj število uporabnikov storitev GR in MKČN

566

- od tega gospodarstvo
Ocena pričakovanega obsega storitve (v m3)

0
cca. 70.000,00

- od tega po merjeni porabi ( v m3)

cca. 67%

Preglednica 15: Pretekle, potrjene in predvidene predračunske vrednosti izvajanja GJS-odvoza grezničnih gošč in mulja iz MKČN
NAZIV
2015*
2021**
2022***
Neposredni stroški materiala in storitev
11.486,80
12.635,48
Neposredni stroški izvajanja storitev - delo
7.268,00
7.631,40
Neposredni stroški izvajanja storitev - amortizacija
290,00
290,00
Drugi neposredni stroški
0,00
0,00
SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI (PS)
19.044,80
20.266,88
POSREDNI ( SPLOŠNI) STROŠKI IZVAJANJA STORITEV (SS)
250,00
250,00
SKUPAJ STROŠKI GJS ODVAJANJA ODPADNIH VODA (SK)
19.294,80
20.516,88
Lastna cena (LC) na enoto opravljenih storitev ( v €/m3)
n.p.
0,2723
0,2931
Količina obsega izvedene storitve v m3
68.275,00
72.378,40
70.000,00
* predračunska cena/ ** obračunska cena / *** predračunska cena za leto 2022/ brez DDV
Opomba: povprečna velikost greznice znaša 5m3 kar ustreza 4 PE

Pri izračunu cene odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN so všteti neposredni stroški materiala in storitev
(strošek ravnanja z blatom - oddaja, obdelava, odvoz ter čiščenje in stroški dela). Greznične gošče se bodo
odvažale na čistilno napravo Sveta Ana in po potrebi tudi na čistilno napravo Murska Sobota.
Kot je razvidno iz preglednice št. 15, se glede na gibanje stroškov v preteklosti in glede na pričakovane stroške v
tekočem obdobju ter glede na predvideno količino vode, za ceno odvoza grezničnih gošč in mulja iz MKČN
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predlaga za tekoče leto izvajanja storitev »predračunska cena« v višini 0,2931/m3, kar je za 7,6387 % več kot
znaša obračunska lastna cena storitve predhodnega obdobja. Cena odvoza grezničnih gošč in mulja iz MKČN se
prvič uveljavlja za leto 2022, tako kot to narekuje uredba.

4.4 Primerjava cen za odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike s primerljivimi
območji
Primerljiva območja za cene storitev odvajanja odpadne vode, ki jih objavlja Ministrstvo za okolje in prostor, so
oblikovana na podlagi razvrščanja občin v skupine glede na*:
• število prebivalcev občine,
• gostoto prebivalcev v aglomeraciji (št. prebivalcev v aglomeracijah odvajanje/površina vseh aglomeracij
odvajanje v občini),
• gostoto prebivalcev (št. prebivalcev v občini/površina občine).
Občina Sveta Ana je razvrščena v skupino občin s številom prebivalcem do 3.500 in podskupino s povprečno
gostoto prebivalcev nad 6 prebivalcev/ha. Povprečne obračunske, potrjene in zaračunane cene za javno
infrastrukturo in izvajanje storitev odvajanja komunalne odpadne vode v letu 2014 na primerljivem območju in
primerjava s cenami v Občini Sveta Ana v Slov. gor. v letu 2015/2016
so razvidne iz naslednje tabele:
Preglednica 16: Povprečne cene s odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s primerljivimi območji v letu 2014 v
primerjavi z občino Sveta Ana v Slov. gor.
Primerljivo območje povprečne cene 2014
Občina Sveta Ana povprečne cene
Odvajanja komunalne vode
Omrežnina
Odvajanje (€/m3)
Omrežnina
Odvajanje (€/m3)
(€/faktor/mes
(€/faktor/mes
Povprečna obračunana cena
4,4602
0,5932
3,91
0,18
Povprečna potrjena cena
4,4117
0,5466
3,91
0,18
Povprečna zaračunana cena
4,1403
0,5362
3,91
0,18
Čiščenje komunalne vode
Omrežnina
Čiščenje (€/m3)
Omrežnina
Čiščenje (€/m3)
(€/faktor/mes
(€/faktor/mes
Povprečna obračunana cena
3,2092
0,5947
3,79
0,62
Povprečna potrjena cena
2,865
0,5869
3,79
0,62
Povprečna zaračunana cena
1,9548
0,5223
3,79
0,62
Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja; MOP, 2015.

Glede na že navedene metodološke omejitve in različne časovne vrste primerljivih povprečnih cen je primerjava
s cenami Občine Sveta Ana v Slov. gor., lahko zgolj informativne narave. Pri oblikovanju primerljivih območij
niso upoštevani geografski, tehnično-tehnološki in drugi pogoji izvajanja gospodarske javne službe, ki
pomembno vplivajo na stroške izvajanja gospodarske javne službe.
Preglednica 17: Primerjava cen odvajanja in čiščenja odpadne vode z ostalimi občinami
Občina
Strošek
Strošek
Omrežnina
odvajanja €/
čiščenja
odvajanje
1m3
€/ 1m3
€/ mes

Občina Benedikt
Občina Sv. Trojica v Slov. gor
Občina Cerkvenjak
Občina Sv. Jurij v Slov. gor.
Občina Kuzma

0,1463
0,2185*
0,330*
0,3883
0,5700*

Občina Sv. Ana v Slov. gor. – potrjene
0,180
cene 2015/2016
Občina Sv. Ana v Slov. gor. 0,2203
predračunska cena 2022
*subvencija iz strani občine, - vse cene so brez 9,5% DDV

Omrežnina
čiščenje
€/ mes

10% okoljske
dajatve
€/ m3

0,3668
0,9492*
0,6500*
0,7117
1,1960*

6,1895
11,0925*
3,56230*
5,0655
9,84970*

2,7957
6,6611*
5,7470*
2,5645
7,0640*

0,05283
0,05283
0,05283
0,05283
0,05283

Skupni
stroške na
položnici za
1m3/mes +
OMR
9,55113
18,9742
10,3421
8,7828
18,7325

0,620

3,9100

3,7900

0,05283

8,5528

0,7409

5,0693

3,8529

0,05283

9,9362

______________________
*Pojasnilo MOP glede razvrstitve občin: Pri razvrstitvi so občine najprej razdeljene v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato je vsak razred razdeljen na podrazrede glede na
povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrščene na podlagi spremenljivk Gostota prebivalcev v aglomeraciji odvajanje in Gostota prebivalcev. Na podlagi
spremenljivk Gostota prebivalcev v aglomeraciji odvajanje in Gostota prebivalcev je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določeni razredi z enakimi
širinami (6 prebivalcev na ha). V razrede so občine razvrščene glede na aritmetično povprečno gostoto. Vir: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in
obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; MOP, 23. 10. 2015.
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4.6 Primerjava poslovanja izvajalca s povprečjem panoge javne službe s pomočjo
kazalnikov
Uredba MEDO kot sestavni del elaborata o cenah opredeljuje tudi primerjavo poslovanja izvajalca s povprečjem
panoge s pomočjo kazalnikov:
- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti,
- gospodarnost poslovanja,
- povprečna mesečna plača na zaposlenega,
ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje
panoge javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E 37
Ravnanje z odplakami. Režijski obrat kot notranja organizacijska enota Občine Sveta Ana v Slov. gor. posluje
pod drugačnimi pogoji kot gospodarske družbe, ki kot prevladujočo dejavnost opravljajo dejavnosti odvajanja in
čiščenja odpadne vode, zato izračun in primerjava z Uredbo MEDO opredeljenih kazalnikov ni relevantna.

4. 7 Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v letu 2022 je izračunan na podlagi podatkov iz registra osnovnih sredstev na dan
31.12.2021.
Preglednica 18: Vrednost poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2022
Vrednost osnovnih sredstev za izvajanje
Nabavna vrednost
storitev javne službe
Stanje na dan 31.12.2021
2,424.616,48 EUR
Predračunska (ocenjena)vrednost leto
2,424.616,48 EUR
2022

4.8 Prikaz razdelitve splošnih stroškov in sodil v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in
prihodnje obračunsko obdobje
Režijski obrat Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah izvaja več dejavnosti. Pretežni del prihodkov, odhodkov in
stroškov se na posamezno dejavnost razporeja neposredno na izvoru, preostalo pa se na posamezno dejavnost
razporedi na podlagi sodil. V okviru režijskega obrata so opredeljene aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje
posamezne dejavnosti. Oblikovana sodila za razporejanje splošnih prihodkov, odhodkov in stroškov, ki jih ni
mogoče neposredno pripisati posamezni dejavnosti, se po posameznih dejavnostih razdelijo na podlagi
opredeljenih aktivnostih in sicer splošni upravni stroški na podlagi števila izdanih računov in stroški dela na
podlagi porabljenega delovnega časa.

4.9 Prihodki ustvarjeni z opravljanjem posebnih storitev
V skladu z določili Uredbe MEDO so posebne storitve izvajalca storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem
porablja javno infrastrukturo in niso obvezne storitve javne službe. Režijski obrat Občine pri izvajanju javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ne izvaja posebnih storitev.

4.10 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva
V skladu z Uredbo MEDO je sestavni del cene opravljanja storitev javne službe lahko tudi donos na vložena
poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca v višini do 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih
sredstev za opravljanje javne službe. V obračunski kalkulaciji za pretekla obdobja, kot tudi v predračunski
kalkulaciji cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2022, donos ni
upoštevan.
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4.11 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe
Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe je podatek o zaposlenih, ki so potrebni za opravljanje dela
na posamezni javni službi in je izračunan iz podatkov o dejanskem številu ur opravljenih na posamezni javni
službi, o številu ur splošnih služb, ki v določenem razmerju pokrivajo posamezne javne službe in povprečnega
števila ur enega zaposlenega v celotnem obdobju.
Preglednica 19: Število zaposlenih na podlagi delovnih ur
Preteklo obračunsko obdobje

Prihodnje obračunsko obdobje

0,29

0,30

4.12 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se
prenese na uporabnika javne infrastrukture
Infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v lasti
Občine in se zanjo ne zaračunava najemnina. Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se
uporabljajo za izvajanje javne službe, so izračunani po metodi naraščajočega načina amortiziranja in ob
upoštevanju življenjske dobe, ki jo za posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek
amortizacije je v višini stopnje izkoriščenosti (49,5%) javne infrastrukture prenesen na uporabnike javne
infrastrukture.

4.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Stopnja izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture, je razmerje med dejansko izkoriščenostjo zmogljivosti
infrastrukture javne službe in največjo projektirano zmogljivostjo infrastrukture javne službe, pri kateri se lahko
infrastruktura javne službe normalno uporablja za opravljanje storitev javne službe in pri kateri se lahko
zagotavlja normalen standard javne službe ob upoštevanju razpoložljive tehnike in veljavnih standardov.
Izkoriščenost zmogljivosti infrastrukture javne službe določa, v kakšnem obsegu so zmogljivosti infrastrukture
javne službe dejansko uporabljene. V elaboratu se ocenjuje 49,5% stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture za
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Stopnja izkoriščenosti je izračunana glede na
kapacitete čistilnih naprav ( ČN Ledinek 280PE, ČN Lokavec 2x210PE, ČN Sveta Ana 2x650PE), število
priključenih na čistilne naprave ter povprečno število oseb v gospodinjstvu, učencev v šolah in gostov v
gostinskih lokalih.
Obstoječa javna infrastruktura je v celoti namenjena oskrbi prebivalstva na območju občine, torej za izvajanje
javne službe. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/12 in 109/12, 76/17 in 78/19) v svojem petem odstavku 16. člena, devetem
odstavku 19. člena in četrtem odstavku 22. člena določa, da se stroški amortizacije »....izračunavajo po metodi
časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob
upoštevanju življenjske dobe...«. Do nedavnega ta del Uredbe ni bilo mogoče izvajati v praksi, saj Pravilnik o
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05 do 58/10) ni
dopuščal drugačnega od časovno enakomernega amortiziranja. V letu 2013 pa je bil navedeni Pravilnik
spremenjen tako, da sedaj za opredmetena osnovna sredstva s področja gospodarskih javnih služb izrecno
dopušča uporabo drugih metod amortiziranja. Slednje daje možnost, da se stroški amortizacije izračunajo po
metodi časovnega amortiziranja ali pa po metodi naraščajočega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti
zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, kar pomeni, da se amortizacija v
času, ko se infrastruktura ne uporablja v polnimi zmogljivostmi, le ta obračuna po ustrezno znižanih
amortizacijskih stopnjah, primanjkljaj (ne)obračunane amortizacije pa nadomesti v kasnejših letih, vendar mora
biti osnovno sredstvo v vsakem primeru amortizirano do konca svoje življenjske dobe (...povzeto po mnenju LM
Veritas, d.o.o., mag. Marko Lozej, pooblaščeni revizor).
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4. 14 Simulacije finančnih učinkov za uporabnika (2022)
V nadaljevanju je prikazana še simulacija izračuna za »povprečnega«( poraba 10 in 12 m3 na mesec) uporabnika
javnih storitev v občini. Glede na navedbe v predhodnih točkah je sedanja cena javne službe t.i. predračunska
cena in zajema načrtovane količine opravljenih storitev. Obračunsko ceno bo izvajalec javne službe, to je režijski
obrat, prikazal in o njej poročal v skladu z Uredbo do vsakega 31.3. tekočega leta za preteklo in prihodnje
obdobje. Prikazana cena po Uredbi tudi ni nujno zaračunana cena storitve javne službe, saj se slednja zmanjša
za morebitne subvencije, če se občinski svet tako odloči. Razlika med potrjeno in zaračunano ceno pa v tem
primeru bremeni proračun občine.
Preglednica 20: Simulacija finančnih učinkov za uporabnika (primer: poraba 12 in 10 m3 /mesec) za leto 2022

KANALIZACIJA - ODVAJANJE

m3

Cena/enoto

Skupaj

polna cena odvajanja (v €)

12

0,2203

2,6436

polna omrežnina KAN (v €)

DN ≤ 20

5,0693

5,0693

Skupaj cena za uporabnika - subvencija 0,0%

7,7129

KANALIZACIJA - ODVAJANJE

m3

Cena/enoto

Skupaj

polna cena odvajanja (v €)

10

0,2203

2,203

polna omrežnina KAN (v €)

DN ≤ 20

5,0693

5,0693

Skupaj cena za uporabnika - subvencija 0,0%

7,2723

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

m3

Cena/enoto

Skupaj

polna cena čiščenja (v €)

12

0,7409

8,8908

polna omrežnina ČN (v €)

DN ≤ 20

3,8529

3,8529

Skupaj cena za uporabnika - subvencija 0,0%

12,7437

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

m3

Cena/enoto

Skupaj

polna cena čiščenja (v €)

10

0,7409

7,409

polna omrežnina ČN (v €)

DN ≤ 20

3,8529

4,4109

Skupaj cena za uporabnika - subvencija 0,0%

11,2619
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Preglednica 21: Simulacija finančnih učinkov za uporabnika (primer: poraba 12m3 /mesec)med potrjeno ceno 2016 in predračunska
cena za leto 2022

KANALIZACIJA - ODVAJANJE

m3

Cena/enoto

Potrjena cena 2016

polna cena odvajanja (v €)

12

(0,18) 0,2203

2,16

polna omrežnina KAN (v €)

DN ≤ 20

(3,91) 5,0693

3,91

Skupaj cena za uporabnika - subvencija 0,0%

6,07

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

m3

Cena/enoto

Potrjena cena 2016

polna cena odvajanja (v €)

12

(0,62) 0,7409

7,44

polna omrežnina KAN (v €)

DN ≤ 20

(3,79) 3,8529

3,79

Skupaj cena za uporabnika - subvencija 0,0%

11,23

Predračunska cena
2022
2,6436
5,0693
7,7129

Predračunska cena
2022
8,8908
3,8529
12,7437

SKUPAJ CENA ZA UPORABNIKA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE + OMREŽNINA
poraba 12 m3/mesec)

17,30

20,4566

Vse cene so brez 9,5% DDV

Poudariti je potrebno, da občina nima pristojnosti spreminjati metodologije za oblikovanje cene storitev kot jo
določa Uredba, ima pa pristojnost določiti višino morebitne subvencije za posamezno kategorijo cene. Glede na
to predlagamo, da se občinski svet opredeli o predlogu v skladu z navedenimi izhodišči in v skladu s potrebami
in zmožnostmi občinskega proračuna za tekoče leto. Predlog sicer temelji na predračunskih vrednostih, ki pa se
bodo po izteku obračunskega obdobja korigirale z dejansko zabeleženimi / obračunskimi vrednostmi izvajanja
javnih služb.
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5 ZAKLJUČEK IN POJASNILA ODMIKOV
Stroški izvajanja storitev javne službe obsegajo stroške, prevzema, prevoza, ravnanja z blatom in grezničnimi
goščami ter čiščenje in druge stroške, kot so splošni stroški, stroški pregledov, izdelav ocen obratovanja,
monitoringov in drugi stroški, kot so voda, električna energija, čiščenje in vzdrževanje kanalizacije in črpališč,
stroški tiska in odpošiljanja položnic,...tekoča vzdrževalna dela, intervencijski posegi, pogonsko gorivo, stroški
plačilnega prometa, vzdrževanje informacijskega sistema,.. ). Stroški delovanja čistilnih naprav in odvajanja
komunalne odpadne vode so se zvišali, v primerjavi s potrjenimi cenami iz leta 2016. Glede na obstoječo
kapaciteto oz. obremenjenost objektov in naprav obstoječih čistilnih naprav v občini, so te bistveno bolj
obremenjene kot leta 2016. Saj se trenutno beleži 161 (v letu 2016 -77 priključkov) več priključkov. Posledično
nastajajo višji stroški. Večji vzrok za spremembo cene so tudi višji vhodnih stroških materiala in storitev. V letu
2019 in 2020 se je zelo povečal strošek sežiganja on odvoz blat. Prav tako se je povečala količina mulja iz
čiščenja odpadnih voda. To povečuje stroške oddaje blata ter prevoza v obdelavo na drugo čistilno napravo.
Povečuje pa se tudi količina odpadkov in porabljene vode na čistilnih napravah. Višanje standardov izvajanja
storitev povečuje tudi tovrstne stroške.
Srečujemo se z veliko problematiko blata, saj je Madžarska zaprla meje za prevzem blata, sam sežig blata pa je
v Sloveniji bistveno dražji kot v tujini. Opažamo tudi, da se iz leta v leto zvišujejo tudi cene bančnih in poštnih
storitev ter storitve monitoringov, ter seveda stroški ravnanja z blatom - oddaja, obdelava ter čiščenje in cena
pogonskih goriv .Posledično se zaradi višanja stroškov, viša tudi cena storitev gospodarske javne službe.
Infrastruktura za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je v lasti
Občine. Stroški amortizacije za osnovna sredstva in naprave, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe, so
izračunani po metodi naraščajočega načina amortiziranja in ob upoštevanju življenjske dobe, ki jo za
posamezne skupine osnovnih sredstev predpisuje Uredba MEDO. Strošek amortizacije je obračunan v višini
stopnje izkoriščenosti, ki trenutno znaša 49,5% javne infrastrukture in se v tem odstotku prenesen na
uporabnike javne infrastrukture.
Za leto 2022 se tako predlaga predračunska cena za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v višini
0,2203/m3 in za čiščenje komunalne odpadne vode v višini 0,7409€/m3. Izračun omrežnine je enak amortizaciji
javne infrastrukture z stopnjo izkoriščenosti 49,5% v katero so všteti še stroški odškodnin in zavarovanja.
Predlagana cena omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode za DN ≤ 20 faktor 1, je 5,0693€/mes, za
čiščenje komunalne odpadne vode za DN ≤ 20 faktor 1 pa višini 3,8529€/mes. Vse cene so brez 9,5% DDV.
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PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in 45. člena Odloka
o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (MUV, št. 28/2018), se sprejme Sklep o
potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališče dejavnosti v Občini Sveta Ana.
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Predlog
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in 45. člena Odloka
o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (MUV, št. 28/2018), Občinski svet Občine
Sveta Ana na svoji 19. redni seji dne 6. 7. 2022 sprejme

SKLEP
o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana
1. člen
Občinski svet Občine Sveta Ana potrjuje cene storitev, ki se zaračunavajo naročniku
pogreba:
Opis storitve
Cena brez
DDV
Cena z DDV
* po veljavni stopnji
DDV na dan sprejema
DDV
OBČINA:
Uporaba mrliške vežice:
2 ali več dni
Na dan pogreba
Grobnina (cena letnega najema GM):
- enojni grob (1 m x 2 m)
- družinski grob (1,8 m x 2 m)
- žarni grob (1,2 x 1 m)
- žarni zid (0,3 x 0,6 m)
Prva ureditev žarnega groba (enkratni strošek ob najemu)
Prostor za raztros pepela

60,00 EUR
40,00 EUR

13,20 EUR
8,80 EUR

73,20 EUR
48,80 EUR

20,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
245,90 EUR
32,79 EUR

4,40 EUR
6,60 EUR
4,40 EUR
4,40 EUR
54,10 EUR
7,21 EUR

24,40 EUR
36,60 EUR
24,40 EUR
24,40 EUR
300,00 EUR
40,00 EUR

170,00 EUR

37,40 EUR

207,40 EUR

40,00 EUR
33,20 EUR

3,80 EUR
3,15 EUR

43,80 EUR
36,35 EUR

50,00 EUR
30,00 EUR
340,00 EUR
40,00 EUR
50,00 EUR

4,75 EUR
2,85 EUR
74,80 EUR
8,80 EUR
4,75 EUR

54,75 EUR
32,85 EUR
414,80 EUR
48,80 EUR
54,75 EUR

IZVAJALEC POGREBNE DEJAVNOSTI:
Izkop in zasutje grobne jame
(nedelja in prazniki +50%)
Žarni pokop
Pogrebno moštvo 1 oseba (nedelja ali praznik +
50%)
Prva ureditev groba:
- enojni in družinski grob
- žarni grob ali raztros pepela
Ekshumacija-prekop
Prekop žare
Vgradnja žarne niše

2. člen
Vse navedene cene so izražene v EUR. Davek na dodano vrednost se obračuna na
dan izdaje računa po predpisani davčni stopnji. Grobnina se poravna po položnicah v
enkratnem znesku za tekoče leto, stroški prve ureditve žarnega groba in raztrosa
pepela ter stroški uporabe mrliške vežice pa v roku 30 dni od izstavitve računa oziroma
položnice.
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3. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o potrditvi cen storitev pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana z dne 23. 2. 2022 (MUV, št. 3/2022).

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV in velja do naslednje spremembe
cen.

Občina Sveta Ana
Silvo SLAČEK, župan
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Obrazložitev:
Občinski svet Občine Sveta Ana je na 17. redni seji, v februarju 2022 sprejel Sklep o
potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti (MUV, št. 3/2022), s katerim
so bile določene cene storitev, ki jih izvaja občina ali izvajalec pogrebne dejavnosti.
S predmetnim sklepom se ne spreminjajo cene, ki so bile takrat potrjene, temveč se
dodajajo cene za storitve, ki bodo na razpolago po razširitvi pokopališča v Sveti Ani.
V cenik se dodajajo storitve, ki so v sklepu označene z modro barvo:
Opis storitve

Cena brez
DDV

Grobnina (cena letnega najema ):
- žarni grob (1,2 x 1 m)
- žarni zid (0,3 x 0,6 m)
Prva ureditev žarnega groba (enkratni str. ob najemu)
Prostor za raztros pepela (enkratni strošek)

20,00 EUR
20,00 EUR
245,90 EUR
32,79 EUR

DDV

4,40 EUR
4,40 EUR
54,10 EUR
7,21 EUR

Cena z DDV

24,40 EUR
24,40 EUR
300,00 EUR
40,00 EUR

Z razširitvijo in ureditvijo pokopališča v Sveti Ani se je pridobilo :






48 družinskih grobov
17 enojnih grobov
42 talnih žar/žarnih grobov
96 žarnih mest in
območje za raztros pepela (145 m2).

Najemniki grobov plačujejo letno najemnino – grobnino, ki jo določi občinski svet.
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za
posamezno vrsto groba, izračunana na podlagi seštevka vseh vrst grobov. Stroški
grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča in pokopališke infrastrukture,
stroške oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
Storitev vzdrževanja pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge
pokopališke infrastrukture obsega vzdrževanje objektov, naprav ter druge pokopališke
infrastrukture, vzdrževanje skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej,
odvoz odpadkov, porabo vode in elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske
pisarne in druga vzdrževalna dela.
Obrazložitev pripravila:
Petra Golob, dipl. ekon.
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 041-18/2022
Datum: 29. 6. 2022

PREDLOG
SKLEPA O IMENOVANU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE SVETA ANA

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava
Nosilec: Renata Trajbar Kurbus

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) in določil Statuta Občine Sveta
Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta
Ana, kot je predložen.
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Predlog sklepa
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) in določil Statuta Občine Sveta
Ana (MUV, št. 8/2019), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 19. redni seji, dne
…………………………. 2022 sprejel naslednji

SKLEP O
IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
1. člen
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:









……………………………………..., predsednik
…………………………………….., namestnik/ca predsednika,
…………………………………….., član/ica
…………………………………….., namestnik/ica člana
…………………………………….., član/ica
……………………………………..., namestnik/ca člana
………………………………………, član/ica
………………………………………, namestnik/ca člana.
2. člen

Mandat Občinske volilne komisije traja 4 leta oz. za mandatno dobo občinskega sveta.
3. člen
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17,
2233 Sveta Ana v Slov. goricah.
4. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 041-18/2022
Sveta Ana v Slov. gor.,
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN
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O brazložitev
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) določa, da občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih
enot v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska volilna komisija.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela postopek za imenovanje članov
občinske volilne komisije in na spletni strani občine objavila poziv za oddajo kandidatur. Poziv je
bil posredovan predstavnikov političnih strank in članom občinskega sveta ter nadzornemu
odboru. Rok za oddajo predlogov je bil do 21. 6. 2022, do 14.ure. Predlog je moral vsebovati
soglasje kandidata.
35. člen ZLV določa:
»Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter
njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih
diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih
političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.«
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se bo sestala do same seje Občinskega
Sveta, zato bo gradivo predloženo naknadno.
Komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagam sklep.
Pripravila:
Renata Trajbar Kurbus
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:
Datum:

29. 6. 2022

PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJIC V SVET
JAVNEGA ZAVODA JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE
MARIBOR

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod
Mariborske lekarne Maribor (MUV, št. 30/2021, Uradno glasilo občin ustanoviteljic
64/2021 in sklepa št. 34/ Sveta ustanoviteljic JLZ Mariborske lekarne Maribor,
sprejetega dne 11.5.2022, Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme Sklep o
imenovanju predstavnika ustanoviteljic v svet javnega zavoda Javni lekarniški zavod
Mariborske lekarne Maribor, kot je predložen.
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Predlog sklepa

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod
Mariborske lekarne Maribor (MUV, št. 30/2021, Uradno glasilo občin ustanoviteljic
64/2021) in sklepa št. 34/ Sveta ustanoviteljev JLZ Mariborske lekarne Maribor
sprejetega dne 11. 5. 2022, občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 19. redni seji, dne
……..2022 sprejme

SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA USTANOVITELJIC V SVET
JAVNEGA ZAVODA JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD MARIBORSKE
LEKARNE MARIBOR
1. člen
Občinski svet Občine Sveta Ana
imenuje
za dobo petih let
Draga ŽURO

ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJIC (OBČINA DUPLEK, OBČINA HOČESLIVNICA, OBČINA LENART, OBČINA LOVRENC NA POHORJU, OBČINA
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINA RAČE-FRAM, OBČINA RUŠE,
OBČINA STARŠE, OBČINA SVETA ANA IN OBČINA ŠENTILJ) V SVETU
ZAVODA JLZ MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR

Številka:
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….

Silvo Slaček, župan
Občina Sveta Ana
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O b r a z l o ž i t e v:
Po Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne
Maribor zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: štirje člani ustanoviteljic, trije
člani zaposlenih v javnem zavodu, en član pacientov in član Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Ustanoviteljice
imenujejo svoje predstavnike v svet javnega zavoda v skladu s svojim statutom, in
sicer:
- Mestna občina Maribor imenuje tri predstavnike, pri čemer je predstavnik
Mestne občine Maribor tudi predsednik sveta zavoda,
- ostale ustanoviteljice imenujejo enega predstavnika, pri čemer je ta predstavnik
imenovan, ko je potrjen s strani večine ostalih ustanoviteljic.
Svet ustanoviteljev je na konstitutivni seji dne 11. 5. 2022 sprejel sklep za imenovanje
navedenega predstavnika ustanoviteljev v svet javnega zavoda Javni lekarniški zavod
Mariborske lekarne Maribor.
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OBČINA SVETA ANA
Občinski svet
Številka:03202-1/2018
Datum: 29. 6. 2022

POBUDE IN VPRAŠANJA
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