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Obrazložitev: 
 
1 Uvodna pojasnila 
 
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009, v nadaljevanju 
krajše: Pravilnik), vam za poslovno leto 2011 posredujemo poslovni načrt. Trenutno so v 
skladu z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev 
Ur.l. RS,št. z dne 25. 2. 2011 cene komunalnih storitev zamrznjene. V pripravi je nova 
Uredba o določanju cen komunalnih storitev, ki bo najverjetneje metodologijo, ki jo 
določa Pravilnik  in ki je trenutno v veljavi, ponovno spremenila.  
Razmerja med izvajalci in občinami so, čeprav so z nekaterimi že sklenjene pogodbe o 
najemu infrastrukture, še vedno neurejena. Problemi se pojavljaju na področjih, ki so 
sicer sistemsko urejena na ta način, da ste za njih zadolžene občine (vodenje komunalnih 
katastrov, računovodskih evidenc infrastrukture in predvsem višine najemnine za 
infrastrukturo), v praksi pa to predstavlja obilico težav. Občine teh dejavnosti v večini 
niste pripravljene financirati iz občinskih proračunov. Dokler se to ne bo spremenilo, bomo 
vsaj pri komunalnem katastru, ki ga pri izvajanju javne službe nujno potrebujemo, s temi 
stroški bremenili vodooskrbo. Vodenje računovodskih evidenc je povezano z vodenjem 
investicij (ki je odslej izključno v pristojnosti občin) in določanjem »omrežnine« in 
posledično najemnine za infrastrukturo, ki bi jo naj Mariborski vodovod, kot izvajalec 
javne službe oskrbe s pitno vodo nakazoval v občinski proračun. Občine ste dolžne skrbeti 
za svoje premoženje, zato bi morale pri določanju tarif upoštevati, da bodo cene določene 
vsaj v višini stroška amortizacije infrastrukture, in ki bodo Mariborskemu vodovodu 
omogočale pokrivanje stroška odškodnin kmetom v skladu z Uredbo o nadomestilu o 
zmanjšanju dohodka iz kmetijske dejavnosti, zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 
režima (Ur.l. RS št. 5/2010) in stroška zavarovanja infrastrukture. Te cene so nujen pogoj 
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za pridobitev ustreznih sredstev za obnovo infrastrukture, ki ima ključno vlogo pri 
zagotavljanju ustrezne kakovosti oskrbe s pitno vodo. V kolikor izvajate investicije ste 
občine dolžne nove vredosti upoštevati v izračunih tarif za omrežnino. Ne glede na višino 
teh sredstev, vas prosimo, da v sklopu svojih proračunov upoštevate njihovo 
namenskost. 
 
V nadaljevanju vam posredujemo predlog poslovnega načrta, za izvajanje javne službe 
oskrbe s pitno vodo, kot smo vam ga s pomočjo Inštituta za lokalno samoupravo in javna 
naročila Maribor in Inštituta za raziskave, izobraževanje in svetovanje Maribor 
posredovali že za leto 2010. Posodobili smo tabele z aktualnimi in nerevidiranimi 
vrednostmi za leto 2010. Predlogi tarif so zaradi zamrznitve cen in pridobljenega 
pozitivnega strokovnega mnenja s strani Ministrstva za okolje in prostor k tem cenam 
enaki, kot so bili v Poslovnem načrtu za leto 2010. Dodali smo tudi akturalni plan investicij 
v vaši občini: 
 
Minister za okolje in prostor je v letu 2009 na podlagi določila tretjega odstavka 149. člena 
Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) izdal 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009, v nadaljevanju krajše: Pravilnik), 
s katerim je določil metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in druge ukrepe in normative povezane z 
obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, ločeno za: • oskrbo s pitno 
vodo • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode • zbiranje in prevoz 
komunalnih odpadkov in • odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. V skladu z določilom 35. člena navedenega pravilnika morajo občine svoje 
predpise uskladiti z določbami pravilnika najkasneje do 31. decembra 2010.  
 
Usmeritve navedenega pravilnika pri oblikovanju cen izvajanja dejavnosti javne službe 
oskrbe s pitno vodo, se nanašajo predvsem na dva segmenta, in sicer: a) cena storitve 
javne službe mora v prihodnje pokrivati dejanske stroške, ki nastajajo z izvajanjem javne 
službe (lastna stroškovna cena) ter zagotoviti primeren ter navzgor zamejen donos 
izvajalcu. Ta del cene je za uporabnika variabilen in je odvisen od količine porabe javne 
dobrine in b) drugi del cene za dobavo javne dobrine predstavlja povračilo stroška izrabe 
javne infrastrukture, ki se uporabniku obračuna glede na priključek s katerim je uporabnik 
povezan z javno infrastrukturo po kateri se mu dobavlja javna dobrina. Ta del cene je 
fiksen in se imenuje »omrežnina«, kot namenski vir pa se uporablja za financiranje razvoja 
ter investicijskega vzdrževanja omrežja po katerem se vrši izvajanje javne službe.  
 
V skladu z navedenim pravilnikom 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. Glede na dosedanji način se način oblikovanja cen obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja razlikuje predvsem v tem, da bistveno bolj 
upošteva osnovna načela gospodarjenja, saj 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 obnov javne infrastrukture. Dolgoročno takšen sistem ni vzdržen in pripelje do 
stanja, ko ni več mogoče zagotavljati nemotene oskrbe ter normalnega opravljanja 
dejavnosti javne službe. Posledično to pomeni, da uporabniki posredno »izčrpavajo« 
sistem omrežja dobave javnih dobrin, pri čemer navidezno cena ostaja za uporabnika 
kratkoročno »relativno ugodna«, dolgoročno pa pripelje do zloma sistema dobave javnih 
dobrin in bistveno dražje sanacije le tega. V preteklosti je sicer bilo mogoče opisano 
anomalijo prevaliti v breme občinskega proračuna ali javnega podjetja, nova pravila pa 
takšnega ravnanja ne dopuščajo več. Model mora biti jasen, transparenten, tako uporabnik 
kot izvajalec ter tudi lastnik infrastrukture, pa morajo vedeti kakšen del stroškov 
povzročajo in kakšen je njihov del bremena izvajanja dejavnosti javne službe. 
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Prav tako nova ureditev načeloma ne pozna »razlikovanja« med posameznimi skupinami 
uporabnikov (med gospodarskimi subjekti in gospodinjstvi), kar pomeni, da se ukinja 
diferencirana cena kot pojem zaračunavanja dobave javne dobrine. S tem se ukinja 
neposredna pomoč posameznim skupinam uporabnikom, ki pa se prenaša na druge nivoje.  
 
V skladu z določilom 5. člena navedenega pravilnika lahko občina sicer subvencionira ceno 
storitve posamezne javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne 
infrastrukture, ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo stroški 
izvajalca in javnih dajatev. Občina lahko subvencionira ceno uporabe javne dobrine samo 
za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, subvencija pa ne sme biti višja 
od 50 %, ki bi jo sicer moral plačevati uporabnik javne infrastrukture po določilih 
navedenega pravilnika. Dopustni obseg subvencioniranja pa se mora postopoma zniževati 
in sicer po stopnji 5% letno, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi (28. člen 
Pravilnika). Kakršnakoli druga subvencija cene dobave javne dobrine mora temeljiti na 
drugih načelih in se izvaja skozi vodenje socialne politike lokalne skupnosti (npr. sistem 
vaučarjev) v skladu z določili veljavnega Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/. 
 
Sočasno z novim načinom obračunavanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja je prišlo do še ene spremembe v načinu opravljanja dejavnosti javne službe, 
in sicer zaradi sprememb v računovodskih standardih, ki po 31.12.2009 ne poznajo več t.i. 
kategorije »sredstev v upravljanju«. Slednje pomeni, da so morale občine do 31.12.2009 
prevzeti vso javno infrastrukturo, ki so jo predhodno prenesle v upravljanje izvajalcem 
javnih služb (javnim podjetjem in koncesionarjem), nazaj v svoje računovodske evidence, 
temu primerno pa urediti tudi razmerja z izvajalci javnih služb glede upravljanja in 
razpolaganja z javno gospodarsko infrastrukturo. Priporočila vladnih služb Ministrstva za 
finance so napotila, da se kot »primerno« razmerje predlaga najemna pogodba, na podlagi 
katere bo izvajalec dejavnosti javne službe plačeval lastniku javne infrastrukture (to je 
občini) »najemnino za uporabo infrastrukture«. Najemnino v svojih členih omenja tudi nov 
Pravilnik, ki v 10. členu predvideva plačilo »najemnine za uporabo javne infrastrukture«, 
ki jo je dolžan plačevati izvajalec gospodarske javne službe (koncesionar) občini 
(koncedentu) in predstavlja namenski prihodek lokalne skupnosti ali interesne zveze občin, 
če je to tako dogovorjeno, za nove investicije ter investicijska vzdrževalna dela na tisti 
javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Vir za plačilo najemnine predstavlja 
amortizacijski del omrežnine, ki jo izvajalec javne službe zaračuna uporabnikom, občina in 
izvajalec pa praviloma letno s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana z višino zaračunane 
omrežnine uporabnikom, plačevanjem najemnine in način ter pogoje njene uporabe. 
 
Občina in izvajalec javne službe skleneta navedeno najemno pogodbo na podlagi določila 
šeste alineje drugega odstavka Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 84/2007, 94/2007, 100/2009) neposredno. V tej zvezi pa moramo 
opomniti, da mora biti premoženje občine, ki je predmet razpolaganja pred izvedbo 
postopka sklenitve neposredne pogodbe o najemu infrastrukture ocenjeno. Pred 
razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem občine (infrastrukturni objekti in 
naprave) mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec. Pred razpolaganjem s 
posameznim premičnim premoženjem občine, katerega vrednost je izkustveno višja od 
2.000 EUR, mora njegovo vrednost prav tako oceniti pooblaščeni cenilec (16. člen Zakona 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSPDPO/ (Uradni list RS, št. 14/2007)). 
Pred razpolaganjem (sklenitvijo neposredne pogodbe o najemu) s stvarnim premoženjem 
občine (infrastrukturnimi objekti in napravami) mora občinski svet občine, v skladu z 
določili navedenega ZSPDPO, na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna 
občine, torej župana, sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine. Občinski svet pa lahko določi, da sprejme naveden letni načrt za 
pridobivanje in razpolaganje z nepremičninami občine pod določeno vrednostjo organ, 
pristojen za izvajanje občinskega proračuna (župan) (11. člen ZSPDPPO). Vsebino in 
postopek sprejemanja letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem je predpisala Vlada RS z navedeno Uredbo o razpolaganju s stvarnim 
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premoženjem države, pokrajin in občin. Na podlagi navedenega letnega načrta pa mora 
župan sprejeti posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine, s katerim 
določi zlasti ekonomsko utemeljenost ravnanja, predmet, obseg in metode ravnanja s 
posameznim stvarnim premoženjem (13. člen ZSPDPO). 
 
Glede na navedeno, v nadaljevanju prikazujemo izračun kalkulativnih elementov in 
strukture lastne cene izvajanja lokalne gospodarske javne službe kot ga predvideva 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja in je bil uporabljen tudi pri sestavi tega poslovnega načrta izvajanja 
dejavnosti javne službe oskrbe s pito vodo. V skladu z navedenim pravilnikom je cena 
oskrbe uporabnikov s pitno vodo sestavljena iz • omrežnine (OMR), • stroškov  izvajanja 
storitev javne službe (LC storitve) in • okoljske dajatve (OD). V nekaterih občinah ostaja 
še strošek vodnega prispevka in priključnine ali vzdrževalnine posameznega merilnega 
instrumenta, ki je sicer last uporabnika. Stroški izvajanja storitev (LC storitve) vsebujejo 
izvajalčeve proizvajalne stroške (PS), njegove splošne stroške (SS) in primeren donos na 
vložena lastna sredstva izvajalca (D). Slednji je enak donosu zadnje 10 letne državne 
obveznice povečanemu za eno odstotno točko (okoli 5,675%), medtem ko stroški 
omrežnine (OMR) vsebujejo stroške amortizacije (AM) javne infrastrukture, povečane za 
stroške zavarovanja (ZAV) in stroške odškodnin kmetom. 
 
CS = (PS + SS + D) +OMR + OD       (1) 
 
OMR = AM + ZAV + str.odškodnin kmetom     (2) 
 
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 vodomernih priključkov.  
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2 Poslovni načrt izvajanja dejavnosti občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo na območju občine Sveta Ana za leto 2011 

 
11. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/2009) določa, da mora izvajalec 
ene ali več javnih služb za katere mu je bila podeljena posebna in izključna pravica 
izvajanja predložiti občini v soglasje poslovni načrt. V poslovnem načrtu so praviloma 
prikazani in upoštevani vsi kvalitativni ter kvantitativni parametri izvajanja posamezne 
javne službe, vključno s kalkulacijo cene po navedenem Pravilniku. Potrjen poslovni načrt 
služi tako občini kot izvajalcu dejavnosti javne službe kot podlaga za sklenitev pogodbe o 
izvajanju dejavnosti javne službe za tekoče leto, prav tako pa potrjen poslovni načrt 
omogoča izvajalcu javne službe pridobivati vir za plačilo najemnine za uporabo javne 
infrastrukture, kot je predvideno z letno najemno pogodbo.  
 
Glede na navedeno je v nadaljevanju pripravljen in prikazan poslovni načrt izvajanja 
dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo za področje občine Sveta Ana, ki obsega tri 
temeljne segmente pomembne za izvajanja javne službe, in sicer:  
 
• prikaz preteklega in predvidenega prihodnjega fizičnega obsega izvajanja dejavnosti v 

primernih enotah mere za storitve dobave javne dobrine, vključno s prikazom načrta 
investicijskih obnov in razvojem javnega infrastrukturnega omrežja, 

 
• prikaz predvidene finančne vrednosti izvajanja dejavnosti za tekoče leto, razdeljen 

na: a) prikaz kalkulativnih elementov cene za enoto javne dobrine, ki jo v tekočem 
letu plača uporabnik ter b) prikaz stroška izrabe javne infrastrukture v obliki 
pripadajoče omrežnine za tekoče leto, ki jo prav tako pokrivajo uporabniki, vendar v 
pavšalnem znesku glede na moč vodomera s katerim so priključeni na omrežje,  

 
V okviru posameznih točk v nadaljevanju, so prikazani ključni sintezni podatki, izračuni in 
vrednosti pomembni za izvedbo dejavnosti v tekočem letu na območju občine, podrobnejši 
pregled izvedbe dejavnosti pa je predstavljen v Prilogah. 
 
2.1. Izvajalec dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Sveta 

Ana 
 
Izvajalec dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za  
območje občine Sveta Ana je javno podjetje Mariborski vodovod d.d., Jadranska c. 24, 
2000 Maribor, ki mu je bila z odlokom občinskega sveta, z dne ...,  podeljena posebna in 
izključna pravica izvajanja dejavnosti te javne službe. 
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2.2. Fizični obseg izvajanja dejavnosti 
 
Pregled predvidenega fizičnega obsega izvedbe dejavnosti v tekočem letu na območju 
občine Sveta Ana in pregled predvidenih obnovitvenih ter novih investicijskih del na 
omrežju, sintezno prikazujeta Tabeli 1 in 2 v nadaljevanju, pri čemer je podrobnejši 
pregled fizičnega obsega stanja na omrežju in obsega izvedbe posamezne dejavnosti, 
vključno s podatki o tekočem vzdrževanju in kvaliteti vode prikazan v poslovnem poročilu 
izvajalca dejavnosti za posamezno leto ter na spletnih straneh izvajalca, podrobnejši plan 
izvajanja investicij pa tudi v Prilogah ob koncu tega besedila. 
 
Tabela 1: Podatki o fizičnem obsegu izvajanja dejavnosti v občini Sveta Ana / 2010 
 

FIZIČNI KAZALCI leto leto indeks 
2010 2009 2010/2009

PORABA VODE v m3 74.755   72.177   103,57    
pravne osebe (VT) 8.577     8.951     95,82      
fizične osebe (NT) 66.178   63.226   104,67    

CENE VODE-zadnja sprememba 14.8.2003
pravne osebe (VT) € 0,5243 € 0,5243 100,00    
fizične osebe (NT) € 0,5243 € 0,5243 100,00    

DOLŽINA OMREŽJA v m 38.586   38.586   100,00    
lito železo 3.964     3.964     100,00    
PEHD 33.856   33.856   100,00    
PVC 766        766        100,00    

ŠTEVILO PRELOMOV -          1            -           
število prelomov na 10 km omrežja -          0,26       -           

ŠT.INTERVENCIJ NA INFRASTRUKTURI 2            -          -           
zamenjava in popravilo spojnih vodov 2            -          -           

število rezervoarjev 3            3            100,00    
število hidrantov 162        150        108,00    
število prečrpalnic 3            3            100,00    

število priključkov 484        470        102,98    
število vodomerov 493        478        103,14    
število zamenjanih vodomerov 59          145        40,69       
 
Tabela 2: Oris načrtovane investicijske dejavnosti na omrežju občine Sveta Ana / 2011 

REKAPITULACIJA
I11-05-1 SKUPNE AKCIJE € 190.000

I11-05-2 REGIONALNI PROJEKTI (PROJ. UREDITVE SV SLOVENIJE) € 52.665

I11-05-3 OBNOVE-PLAN ZAMENJAV € 2.000

I11-05-4 PROGRAM PREVZEMA LOKALNIH SISTEMOV € 0

I11-05-5 PROGRAM ŠIRITVE SISTEMA IN POVEČANJA PRETOČNOSTI € 5.000

I11-05-6 PROGRAM VAROVANJA IN RAZISKAV VODNIH VIROV € 1.629

I11-05-7 INV.VZDRŽ VODOVODNIH OBJEKTOV IN OPREME € 4.970

I11-05-8 PLANIRANA NABAVA NOVE OPREME IN INFRASTRUKTURE OBJEKTOV (BREZ CEVOVODOV) € 20.900
€ 277.163SKUPAJ

OZNAKA VRSTA  INVESTICIJE SKUPNA VREDNOST
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2.3. Finančni načrt izvajanja dejavnosti 
 
Kalkulativni elementi lastne cene izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe 
s pitno vodo glede na Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) ter 
preteklo izvajanja dejavnosti za Občino Sveta Ana v letu 2011. 
 
Tabeli 3 in 4 v nadaljevanju prikazujeta osnovne kalkulativne elemente lastne cene 
izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (LC) 
kot jih predvideva Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) za leto 2011, skupaj s 
predvidenim stroškom omrežnine (OMR) za izrabo infrastrukturnega omrežja. Kot 
primerjava je predlogu cene za leto 2011 dodan tudi pregled stroškovne lastne cene (LC) 
za izvajanje storitve kot je bila zabeležena v preteklem obdobju izvajanja dejavnosti. 
 
Predlagana lastna stroškovna cena izvajanja dejavnosti (LC) istočasno pomeni tudi osnovno 
ceno dobave javnih storitev za uporabnika (CS) za leto 2011 in se tekom leta ne spreminja. 
Cena za uporabnika (CS) je razdeljena na variablini del, ki se spreminja v odvisnosti od 
porabe javne dobrine, merjeno v m3 dobavljene vode (LC) ter fiksni del, ki je odvisen od 
priključka preko katerega je uporabnik priključen na infrastrukturno omrežje (OMR).  
 
Tabela 3:  Kalkulativni elementi cene izvajanja dejavnosti obvezne občinske javne 

službe oskrbe s pitno vodo za obdobje 2009 do 2011 v občini Sveta Ana 
 

v 000 € 2009 2010 predlog 2011

Proizvajalni stroški (PS) 30.769 31.495 31.125

Splošni stroški (SS) 7.689 19.629 19.997

Skupaj stroški (SKS) 38.458 51.124 51.122
Priznani donos (D) 0 0 0

Skupaj LC storitve 38.458 51.124 51.122

Količina vode 72.177 74.755 68.717

LC/m3 0,5328 0,6839 0,7440
      

Omrežnina (OMR) v € za leto 2011 
- pobrano od uporabnikov na območju občine Sveta Ana - 46.701 

 

Cena storitve za uporabnika (CS) v letu 2011 

Dobava 1 m3 vode - vodarina (v €/ m3) 0,7440 

Omrežnina za uporabo vodooskrbnega omrežja (v € / mesec) - Tabela 4 - 

Omrežnina s subvencijo za uporabnike nepridobitnega sektorja  do 50% osnove 

 
Glede na dana izhodišča, ocene in historično analizo predlagamo ceno storitve za leto 2011 
v višini 0,7440 €/m3. K tej ceni se uporabniku prišteje proporcionalni del omrežnine 
(OMR), ki znaša za leto 2011,  5,05 € mesečno za vodomer DN 13. Omrežnina se poveča za 
faktor zmogljivosti obračunskega vodomera odjemalca kot prikazuje Tabela 4. V okviru 
zmožnosti se lahko občina odloči za subvencijo omrežnine v višini do največ 50%, vendar le 
uporabnikom, ki ne izvajajo pridobitne dejavnosti. V tem primeru mora proračun občine 
zagotoviti do 20.749 € sredstev za polno subvencioniranje. 
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Tabela 4: OMREŽNINA (OMR) PRIPADAJOČA UPORABNIKOM NA OBMOČJU OBČINE SVETA ANA - UPRAVLJALEC OMREŽJA JP MARIBORSKI VODOVOD D.D. – LETO 2011 
 

OMREŽNINA (OMR) PRIPADAJOČA UPORABNIKOM NA OBMOČJU SVETA ANA  - UPRAVLJALEC OMREŽJA JP MARIBORSKI VODOVOD D.D. – LETO 2011 

VODOMER (DN) PRETOK 
 ( m3/h ) 

FAKTOR 
OMR 

ŠT   VODOMEROV 
V OBČINI (DN) 

ŠT DN 
 x FAKTOR 

OMR 

OMR na 
vodomer 
(€/mesec) 

OMR – skupaj 
(€/mesec) 

OMR – skupaj 
(€/leto) 

DN 13 3 1,00 110 110,00 5,05 555,73 6.668,74 
DN 20 5 1,67 349 582,83 8,44 2.944,50 35.334,00 
DN 25 7 2,50 7 17,50 12,63 88,41 1.060,94 
DN 40 12 6,67 1 6,67 33,70 33,70 404,37 
DN 50 30 10,00 2 20,00 50,52 101,04 1.212,50 
DN 80 100 33,33 1 33,33 168,39 168,39 2.020,63 
DN 100 150 50,00   0,00 252,60 0,00 0,00 
DN 150 300 100,00   0,00 505,21 0,00 0,00 

SKUPAJ     470 770,33   3.891,76 46.701,16 

OMREŽNINA SKUPAJ         46.701,16   

OMREŽNINA ZA F=  1,00  /  LETO     60,62   

OMREŽNINA ZA F=  1,00  /  MESEC         5,05   
 

OMR ( VODA ) v €/leto OMR - omrežje v upravljanju MV OMR – pobrano uporabniki 
občina Sveta Ana 

OMR – pripadajoča 
občini Sveta Ana 

ŠT DN x FAKTOR OMR 100,00% 1,75% 1,48% 
strošek amortizacije omrežja 1.694.918 35.944 35.944 

prisojeni stroški tranzita 402.824 5.898 0 
prisojeni stroški črpanja 178.636 1.265 0 

stroški zavarovanja 60.000 1.235 1.235 
stroški odškodnin 333.295 2.360 2.360 

stroški financiranja ( obresti ) 0 0 0 
Skupaj stroški OMR 2.669.672 46.701 39.538 
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3 Predlog in predlagatelj 
 
 
Kot zakoniti zastopnik izvajalca dejavnosti javne gospodarske službe, predlagam 
občinskemu svetu Občine Sveta Ana, v sprejem z zakonodajo strokovno ter vsebinsko 
usklajen Predlog poslovnega načrta izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2011. 
 
 

JP Mariborski Vodovod d.d. 
 

Danilo Burnač, direktor 
mag. ekonomsko poslovnih ved 

 
 
 

 
Priloge: 
 

• Prikaz načrta investicijskih del na omrežju za leto 2011 – podrobno 
• Prikaz metodologije za razdelitev stroškov omrežnine po občinah 
• ... 

 
 
 



PRILOGA  

 

Metodologija za razporejanje stroškov in prihodkov za leto 2011  
 
Organizacija stroškovnih mest kot podlaga za ugotavljanje poslovnega izida vodooskrbe po 
občinah 
Stroškovna mesta so določena za: 
- glavno dejavnost, 
- stransko in pomožno dejavnost, 
- splošne službe. 
 
 
 
Stroškovna mesta glavne dejavnosti 
 
Stroškovna mesta glavne dejavnosti se nanašajo na opravljanje gospodarsko javne službe in 
vsebinsko zajemaj:. 
 
SM distribucije vode 
SM črpanja vode 
SM tranzita vode 
 
Na stroškovnih mestih glavne dejavnosti se neposredno in posredno izvaja tisto opravljanje 
storitev, zaradi katere je bila organizacija ustanovljena. 
 
Nomenklatura stroškovnih mest glavne dejavnosti je naslednja: 
01 – DISTRIBUCIJA VODE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
02 – DISTRIBUCIJA VODE HOČE – SLIVNICA 
03 – DISTRIBUCIJA VODE SELNICA OB DRAVI 
04 – DISTRIBUCIJA VODE BENEDIKT 
05 – DISTRIBUCIJA VODE SV. ANA 
06 – DISTRIBUCIJA VODE CERKVENJAK  
07 – DISTRIBUCIJA VODE APAČE 
08 – DISTRIBUCIJA VODE SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH 
09 – DISTRIBUCIJA VODE SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
10 – DISTRIBUCIJA VODE MESTNA OBČINA MARIBOR 
11 – DISTRIBUCIJA VODE PESNICA 
12 – DISTRIBUCIJA VODE RUŠE 
13 – DISTRIBUCIJA VODE LENART 
14 – DISTRIBUCIJA VODE DUPLEK 
17 – DISTRIBUCIJA VODE KUNGOTA 
18 – DISTRIBUCIJA VODE ŠENTILJ 
19 – DISTRIBUCIJA VODE G. RADGONA 
 
40 – ČRPANJE VODE MARIBOR 
42 – ČRPANJE VODE RUŠE 
43 – ČRPANJE VODE SELNICA 
46 – ČRPANJE VODE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
47 – ČRPANJE VODE HOČE – SLIVNICA 
48 – ČRPANJE VODE ŠENTILJ 



50 – TRANZIT VODE MARIBOR 
51 – TRANZIT VODE PESNICA 
52 – TRANZIT VODE RUŠE 
53 – TRANZIT VODE LENART 
54 – TRANZIT VODE DUPLEK 
55-   TRANZIT VODE KOŠAKI 
57 – TRANZIT VODE KUNGOTA 
58 – TRANZIT VODE ŠENTILJ 
59 – TRANZIT VODE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
 
Stroškovna mesta glavne dejavnosti distribucije vodooskrbe so izvedena tako, da ima vsaka 
občina svoje stroškovno mesto in imajo poleg glavnega stroškovnega mesta tudi vlogo 
nosilca stroškov in omogočajo izdelavo kalkulacije cene vode in obračuna uspešnosti oz. 
poslovnega izida za posamezno občino. 
 
 
Prenos stroškov znotraj glavne dejavnosti 
Stroškovna mesta glavne dejavnosti črpanja in tranzita imajo naravo začasnih stroškovnih 
mest. Glede na to, da so lastnice infrastrukture črpanja in tranzita samo nekatere občine, 
uporabljajo jo pa vse, služijo ta stroškovna mesta pravilnejši obremenitvi vseh občin s temi 
stroški. Občine, ki niso lastnice infrastrukture črpanja in tranzita oz. so lastnice v manjšem 
obsegu, kot jo dejansko uporabljajo, morajo prispevati glede na porabo sorazmeren del 
stroškov občinam lastnicam črpališč za pokritje amortizacije in ostalih stroškov (stroški dela, 
električna energija, vzdrževanje), ki nastanejo na teh stroškovnih mestih. Ključ za delitev je 
dejanska poraba vode v posamezni občini pri črpanju in dejanska poraba vode v posamezni 
občini, upoštevaje infrastrukturo tranzitnih objektov do posamezne občine pri tranzitu.  
 
Omrežnina 
Za potrebe izračuna omrežnine je ključ za delitev stroškov na skupnih objektih   poraba vode 
v zadnjem zaključenem poslovnem letu v posamezni občini pri črpanju in poraba vode v 
zadnjem zaključenem poslovnem letu upoštevaje infrastrukturo tranzitnih objektov do 
posamezne občine pri tranzitu.  
Mariborski vodovod občinam neposredno nakazuje samo najemnino, ki se nanaša na 
objekte razvrščene v skupino distribucija vode. Za stroške na skupnih objektih (črpanje in 
tranzit) nakazuje najemnino po občinah, ki te stroške dejansko izkazujejo (lastnice objektov). 
 
 
 
Stroškovna mesta stranske in pomožne dejavnosti 
 
Nomenklatura stroškovnih mest stranske in pomožne dejavnosti: 
 
DE VZDRŽEVANJE: 
20 – VODSTVO DE VZDRŽEVANJE 
21 – ŠTEVČNA DELAVNICA 
22 – REMONTNA DELAVNICA 
23 – AVTOPARK 
26 – VZDRŽEVANJE ZGRADB IN OKOLJA 
 
DE OMREŽJE: 
30 – OMREŽJE 
 
60 – POČITNIŠKI DOM 
61 – POČITNIŠKE PRIKOLICE - BANOVCI 
 



 
Na stroškovnih mestih stranske dejavnosti podjetje prav tako opravlja storitve, vendar to ni 
njihov glavni namen. Del stranske dejavnosti služi glavni dejavnosti, zaradi nje je tudi 
nastala. Z le-to se podjetje ukvarja predvsem zato, da bi poslovalo bolj smotrno. Poslovni 
učinki stranske dejavnosti imajo naravo končnih stroškovnih nosilcev, kadar nastopajo 
samostojno, če služi glavni dejavnosti, pa imajo naravo začasnih stroškovnih nosilcev. 
Stroške posameznih stroškovnih nosilcev spremljamo s pomočjo delovnih nalogov, s katerimi 
spremljamo stroške materiala, dela in zunanjih storitev. 
 
Funkcijo stranske dejavnosti imajo naslednja stroškovna mesta: 
- Števčna delavnica, 
- Remontna delavnica, 
- Omrežje. 
 
Stranska dejavnost, ki nastopa samostojno in ne služi glavni dejavnosti, je Počitniški dom. 
 
Pomožna dejavnost pomaga osnovni dejavnosti, ki brez nje ne bi bila izvedljiva.  
Poslovni učinki stroškovnih mest pomožne dejavnosti (avtopark, vzdrževanje zgradb in 
okolja) so prvine poslovnega procesa v osnovni in stranski dejavnosti. Praviloma nimajo 
narave končnega nosilca stroškov, temveč začasnega stroškovnega nosilca. Le v izjemnih 
primerih organizacija poslovne učinke teh stroškovnih mest prodaja (avtopark), takrat imajo 
naravo končnih stroškovnih nosilcev. Tudi stroške teh poslovnih učinkov spremljamo s 
pomočjo delovnih nalogov. 
 
 
Splošna stroškovna mesta  
Splošna stroškovna mesta sestavljajo: 
1. Stroškovna mesta nakupne dejavnosti: 
- nabava in javna naročila, 
- skladiščenje. 

 
2. Stroškovna mesta prodajne dejavnosti: 
- obračun vode. 
 
3. Splošna stroškovna mesta: 
- uprava, 
- razvojni sektor, 
- gospodarsko-računski sektor, 
- poslovna informatika, 
- vodstvo tehnično-operativne službe, 
- priprava dela. 
 
4. Splošna stroškovna mesta, ki služijo stranski dejavnosti: 
- projektiranje, vodenje, spremljava, priprava in nadzor infrastrukturnih investicij, 
- projektiranje, vodenje, spremljava, priprava in nadzor novih priključkov in pregled in 

zamenjava priključkov 
- zastopstvo. 
 
Razvrstitev splošnih stroškovnih mest: 
 
70 – VODSTVO TOS 
71 – NABAVA, ZASTOPSTVO IN JAVNA NAROČILA 
72 – SKLADIŠČE 
74 – PRIPRAVA DELA, KOMERCIALA IN OBRAČUN IZVEDENIH DEL 
75 – PROJEKTIRANJE, VODENJE, SPREMLJAVA, PRIPRAVA IN  



   NADZOR INFRASTRUKTURNIH INVESTICIJ 
76 – NOVI PRIKLJUČKI, PREGLED IN ZAMENJAVA PRIKLJUČKOV 
 
80 – VODSTVO IN SPLOŠNI KADROVSKI SEKTOR 
81 – RAZVOJNI SEKTOR 
83 – GRS (RAZEN OBRAČUNA VODE IN SALDAKONTOV) 
84 – OBRAČUN VODE (VKLJUČUJOČ SALDAKONTE) 
87 – ODDELEK POSLOVNE INFORMATIKE 
 
 
Zajemanje stroškov po stroškovnih mestih: 
 
Vsi stroški se obvezno knjižijo po stroškovnih mestih. 
 
Uresničeni stroški se razporejajo po stroškovnih mestih na podlagi knjigovodskih listin o 
njihovem nastanku. Nekatere stroške je mogoče razporejati na stroškovna mesta 
neposredno na podlagi knjigovodski listin, druge pa le na podlagi razdelilnikov stroškov. V 
tem primeru se uporablja ali stvarna merila ali merila, ki imajo vzročno povezavo s stroški. 
Temeljno načelo je, da se predvsem pri večjih stroških uporablja stvarna merila.  
 
Obračun stroškov po stroškovnih mestih poteka preko obračunskega lista OBOL-a . 
 
 
Razporejanje stroškov poteka preko izvirnih in izvedenih stroškov.  
 
 
Izvirni stroški: 
- neposredni stroški materiala, 
- neposredni stroški storitev, 
- neposredni stroški električne energije, 
- stroški režijskega materiala, 
- stroški režijskih storitev, 
- stroški storitev investicijskega vzdrževanja, 
- stroški za preglede vode, 
- stroški dela, 
- amortizacija osnovnih sredstev Mariborskega vodovoda, 
- najemnina za infrastrukturo občin, 
- drugi stroški poslovanja. 
 
Razporejajo se na stroškovna mesta na osnovi neposrednega nastanka oz. povzročitve 
stroška na stroškovnem mestu (računi, izdajnice materiala), merilcev (električna energija za 
črpališča in prečrpalnice), lokacije osnovnih sredstev in razdelilnikov. Na osnovi razdelilnikov 
stroškov se na SM razporejajo stroški, nastali na sedežu podjetja, tako: 
 
Vrsta stroška Osnova za ključ
režijska elketrika lux, moč motorjev
ogrevanje število in velikost radiatorjev
PTT - telefoni število telefonov na SM
čiščenje in odvoz odpadkov površina SM (m2)
varnostna služba število zaposlenih
voda dogovorjen % za števčno delavnico, razlika število zaposlenih na SM  
 
 
 
 



Izvedeni stroški so sestavljeni stroški, izhajajo iz primarnih stroškov in se prenašajo na 
glavna stroškovna mesta oz. porabnike storitev na osnovi: 
 

1. delovnih nalogov 
2. ključev 
 

1. Na osnovi obračunanih delovnih nalogov za opravljene storitve za posamezno 
stroškovno mesto se prenašajo naslednji sekundarni stroški: 
- stroški investicijskega vzdrževanja v lastni režiji 
- medsebojne storitve proizvodnje 
- redno vzdrževanje infrastrukturnih objektov  
- popravila prelomov na cevovodih, 
- vzdrževanje priključkov 
- redno vzdrževanje črpalnih objektov, 
- redno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, 
- sistematičen pregled priključkov. 
 
V okviru glavne dejavnosti nastajajo neposredno. 
 
2. Na osnovi meril (ključev) se na druga stroškovna mesta sekundarni stroški prenašajo po 
metodologiji:  
 
- STROŠKI DEŽURNE SLUŽBE se prenašajo na občine na osnovi dolžine omrežja v 

posamezni občini, korigirane za faktor dotrajanosti (ti stroški 100% bremenijo glavno 
dejavnost). 

 
 
Stroškovna mesta stranske in pomožne dejavnost  
- STROŠKI AVTO PARKA se prenašajo na SM na osnovi vrednosti avtoparka, ki ga 

posamezno SM uporablja. 
- STROŠKI VODSTVA VZDRŽEVANJA se prenaša samo v okviru DE vzdrževanje. 

Osnova je angažiranje vodstva pri posamezni dejavnosti. 
- DELITEV SKUPNIH OBRATNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV – vsi stroški zgradb in 

okolja na lokaciji sedeža firme se prenašajo na SM glede na uporabnike po kvadraturi 
prostorov, ki jih posamezno SM uporablja. 

 
 
Stroški splošnih stroškovnih mest 
- STROŠKI SKLADIŠČENJA, NABAVE IN JAVNIH NAROČIL se prenašajo na posamezna 

SM na osnovi planiranega obsega porabe materiala (velja za GJS in tržno dejavnost). 
- STROŠKI UPRAVE (UPRAVA, RAZVOJNI SEKTOR, GRS, POSLOVNA INFORMATIKA, 

VODSTVO TOS) se prenašajo na vodooskrbo 95-odstotno in na dopolnilno dejavnost 5-
odstotno. Znotraj vodooskrbe se prenašajo na posamezne občine po planirani količini 
dobavljene vode (če bi podjetje opravljalo samo tržno dejavnost večina teh stroškov ne bi 
nastajala zato takšen odstotek prenosa na vodooskrbo).  

- STROŠKI PRODAJE (OBRAČUN VODE) – od skupnih stroškov prodaje se najprej 
odšteje sorazmeren del stroškov inkasa, ki jih pokrivata Nigrad in občine (občinska 
taksa), ostanek se pa prenese na občine na osnovi porabljene vode (100% glavna 
dejavnost). 

- STROŠKI PRIPRAVE DELA se prenašajo na SM glavne dejavnosti po kombiniranem 
ključu: osnovno razmerje delitve na osnovi planiranega razmerja med osnovno in 
dopolnilno dejavnostjo, delež iz osnovne dejavnosti se deli na občine na osnovi števila 
intervencij v posamezni občini. 

 
Stroški, ki niso zajeti v okviru glavne dejavnosti bremenijo tržno dejavnost.  



 
Prihodki glavne dejavnost 
 
Prihodki po občinah se delijo na VODARINO, OMREŽNINO IN MESEŽNO PRIKLJUČNINO. 
Vodarina, je namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov vodooskrbe  v posamezni občini. 
Omrežnina, je namenjena pokrivanju stroškov najemnine, zavarovanja javne infrastrukture 
in odškodnin kmetom za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih 
območjih. Mesečna priključnina je namenjena zamenjavi vodomerov. V primeru, da so 
cene zamrznjene oz. da prihodki iz vodarine in omrežnine ne zadoščajo za pokrivanje 
stroškov, ki bi jih bilo potrebno pokriti iz teh virov, se morebitni presežek prihodkov nad 
stroški iz mesečne priključnine nameni za pokrivanje teh stroškov v tekočem letu. V primeru, 
da cene vodarine in omrežnine zadoščajo za pokrivanje  temu namenjenih stroškov, se 
morebitni presežek iz mesečne priključnine ob koncu leta vključi med rezervacije za občino, 
v kateri je bil ustvarjen. 
 
 
PRIHODKI OD OMREŽNINE: 
- Neposredno se kot najemnina za infrastrukturo po občinah nakazuje samo delež, ki v 

izračunu odpade na objekte distribucije vode 
- Prihodki, ki so bili v kalkulaciji omrežnine po občinah predvideni za pokrivanje stroškov 

skupnih objektov (prisojeni stroški črpanja in tranzita), se kot najemnina nakazujejo po 
občinah, ki te stroške kot lastnice objektov dejansko izkazujejo  

- Delež prihodkov, ki je bili v kalkulaciji omrežnine določen za pokrivanje stroškov 
zavarovanja, stroškov odškodnin in finančnih odhodkov (obresti) se koristi za pokrivanje 
dejansko nastalih stroškov iz tega naslova 

 
 
ODPIS TERJATEV 
Pomenijo odpisane terjatve po kriterijih pravilnika o računovodstvu in se nanašajo na terjatve 
vodarine po posameznih občinah. Izterjane odpisano terjatve, ki se nanašajo na vodarino so 
prihodek posamezne občine. 
 



MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE, D.D.

PLAN  FINANČNIH  SREDSTEV SKUPNA  VREDNOST

OSTANEK AMORTIZACIJE IZ PRETEKLIH LET € 0

PLAN  OMREŽNINE  2011 € 0

OSTANEK OBČINSKE TAKSE € 0

PLAN OBČINSKE TAKSE 2011 € 0

OBČINSKI PRORAČUN € 277.163

SKUPAJ € 277.163

REKAPITULACIJA

I11-05-1 SKUPNE AKCIJE € 190.000

I11-05-2 REGIONALNI PROJEKTI (PROJ. UREDITVE SV SLOVENIJE) € 52.665

I11-05-3 OBNOVE-PLAN ZAMENJAV € 2.000

I11-05-4 PROGRAM PREVZEMA LOKALNIH SISTEMOV € 0

I11-05-5 PROGRAM ŠIRITVE SISTEMA IN POVEČANJA PRETOČNOSTI € 5.000

I11-05-6 PROGRAM VAROVANJA IN RAZISKAV VODNIH VIROV € 1.629

I11-05-7 INV.VZDRŽ VODOVODNIH OBJEKTOV IN OPREME € 4.970

I11-05-8 PLANIRANA NABAVA NOVE OPREME IN INFRASTRUKTURE OBJEKTOV (BREZ CEVOVODOV) € 20.900

€ 277.163

I11-05-1 SKUPNE AKCIJE SKUPNA  VREDNOST

I11-05-1-01

ZAMENJAVA TRANZ.VODOV.CEVOV.FI 500 NA POTEZI KOŠAKI-POČEHOVA (z DDV - ocena 
last.deleža brez sofin-RS) in sofinanciranje ostalih skupnih projektov, objektov, naprav vodovodnih 
omrežij ki so pomembni za več občin (dleži med občinami so bili, oziroma bodo lahko določeni v fazi 
pričetka investicije)  124.041 EUR v letu 2011 planirano za ca 1.faza (1/3 vrednosti)

€ 40.000

I11-05-1-02 Obrtna cona Žice - delna izgradnja z navezavo na sistem Kremberk (v končni krožni povezavi Lenart- 
Sveta Ana) 600 m+730 m LŽ Fi 150 € 150.000

I11-05-1-03 KANAL, CESTA: sočasna obnova vodovodnega cevovoda za potrebe ureditve centra naselja Lokavec ob 
cesti Šentilj-Trate-Lokavec( 250 m PE HD 110) po letu 2011 ca 35.000 EUR € 0

SKUPAJ € 190.000

I11-05-2 PROJEKT: CELOVITA OSKRBA SEVEROVZHODNE SLOVENIJE S PITNO VODO - SZ 
SLOVENSKE GORICE

PRORAČUN za leto 2011 
(lastni delež občine)

I11-05-2-01 REKONSTRUKCIJA REGIONALNEGA VODOVODNEGA CEVOVODA PESNICA   -LENART € 52.665

I11-05-2-02 REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNEGA VODOVODNEGA CEVOVODA LENART -BENEDIKT-
ODC za GORNJO RADGONO

€ 0

I11-05-2-03 REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNEGA VODOVODNEGA CEVOVODA LENART -BENEDIKT-
ODC za SVETO ANO

€ 0

 SKUPAJ € 52.665

Lastni delež občin skupaj 2011-2012 € 326.176
Lastni delež do 2010 € 10.354

SKUPAJ

PRORAČUN za leto 2010 (lastni delež občine)

OZNAKA VRSTA  INVESTICIJE SKUPNA VREDNOST

PLAN  INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURNIH VODOOSKRBNIH OBJEKTOV ZA LETO 2011 

OBČINA SV. ANASM 05

PLAN  -VSI_ 2011 -program.xls 1 31.3.2011



MARIBORSKI VODOVOD, JAVNO PODJETJE, D.D.

I11-05-3 OBNOVE-PLAN ZAMENJAV SKUPNA  VREDNOST

I11-05-3-01 Redno vzdrževanje hidrantov € 2.000

SKUPAJ € 2.000

I11-05-4 PROGRAM PREVZEMA LOKALNIH SISTEMOV SKUPNA  VREDNOST

I11-05-4-01  € 0
SKUPAJ € 0

I11-05-5 PROGRAM ŠIRITVE SISTEMA IN POVEČANJA PRETOČNOSTI SKUPNA  VREDNOST

I11-05-5-01 POVEZAVA ŠENTILJ-TRATE (LOKAVEC) € 5.000

I11-05-5-02 Program Apače - odcep za Pogled+'(VEZA APAČE - po letu 2011), delno da 800 m; ca 20.000 EUR € 0
SKUPAJ € 5.000

I11-05-6 PROGRAM VAROVANJA IN RAZISKAV VODNIH VIROV SKUPNA  VREDNOST

I11-05-6-01 VAROVANJE VODNIH VIRIH (zagotavljanje odškodnIN, nadzor in etapna postavitev tabel) z Analizo 
vplivov tveganja rabe podtalnice (s toplotnimi črpalkami). € 1.629

SKUPAJ € 1.629

I11-05-7 INV.VZDRŽ VODOVODNIH OBJEKTOV IN OPREME SKUPNA  VREDNOST

I11-05-7-01 PP Krivi vrh - gradbena obnova objekta 5000 EUR z nabavo in vgrad grelne plošče (Sv.Ana 90%, Lenart 
6%, G.Radgona 4%)

€ 4.500

I11-05-7-02 PP Porčič- vzdrževalna dela na objektu (4.900 EUR)  - sofinanciranje (28% Lenart, 43% Benedikt, 10% 
Radgona, 5% Sveta Ana; 14% Sveta Trojica) € 245

I11-05-7-03 VH Zg. Porčič- vzdrževalna dela na objektu z rek - GRADBENA OBNOVA - ocena celote 4500 EUR-
sofinanciranje (28% Lenart, 43% Benedikt, 10% Radgona, 5% Sveta Ana 14% Sveta Trojica) € 225

SKUPAJ € 4.970

I11-05-8 PLANIRANA NABAVA NOVE OPREME IN INFRASTRUKTURE OBJEKTOV (BREZ CEVOVODOV) SKUPNA  VREDNOST

I11-05-8-01 PP Porčič- VH Porčič s HP (rekonstr. El. Opreme in vključitev v SDU) sofinanciranje več občin :28% 
Lenart, 43% Benedikt, 10% Radgona, 5% Sveta Ana; 14% Sveta Trojica) skupno 22.000 EUR € 1.100

I11-05-8-02 PP Krivi vrh in VH Sveta Ana - dograditev elektro opreme in vključitev v SDU kom 1 (Sv.Ana 90%, Lenart 
6%, G.Radgona 4%)

€ 19.800

I11-05-8-03 VH Rožen Grunt s HP (vključitev v SDU - 12000 EUR) € 0

I11-05-8-04 DIESEL agregat 1,1 MV s priklopom (Vrbanski plato)  kom 1  (3.287 EUR) € 0
SKUPAJ € 20.900

PLAN  -VSI_ 2011 -program.xls 2 31.3.2011


