Občina Bled
OBČINSKI SVET

5)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled.

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Mirko Ulčar, direktor
Infrastrukture Bled d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o tarifni postavki oskrbe s
pitno vodo v Občini Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 43/00, 68/02), Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08) in
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03-UPB, 84/06) je Občinski svet občine
Bled na ………redni seji dne …….. sprejel
SKLEP
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
1. člen
Za obračun storitev oskrbe s pitno vodo velja cena:
tarifna postavka
EUR/m3

vodarina

0,4873

2. člen
V ceni storitev oskrbe s pitno vodo niso upoštevani zakonsko predpisani davki.
3. člen
Cena storitev se začne uporabljati po preteku enega meseca od pridobitve predhodnega
soglasja Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v
Občini Bled (Uradni list RS, št. 132/03), v veljavi pa ostane Sklep o spremembah sklepa o
tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 65/02).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Bled, dne
Janez Fajfar
Župan Občine Bled
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OBRAZLOŽITEV:
Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki jo je sprejela Vlada RS (Ur.l. RS, št. 41/08,
25.4.2008) zahteva, da izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, pred povišanjem cen predloži vlogo za izdajo predhodnega soglasja na Ministrstvo za
gospodarstvo. Vlogi mora predložiti tudi soglasje pristojne lokalne skupnosti, z navedbo
predlagane cene. O povišanju cene odloča Vlada Republike Slovenije, zavezanec
(Infrastruktura Bled d.o.o.) pa sme povišano ceno uporabljati šele po preteku enega meseca
od pridobitve predhodnega soglasja Vlade RS.
Podrobnejša obrazložitev strukture cene vodarine- cene oskrbe z vodo na m3 je podana v
obrazložitvi Infrastruktura Bled d.o.o.: Predlog povišanja cen dejavnosti oskrba s pitno vodo v
Občini Bled.
S sklepom o spremembah sklepa o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
(Uradni list RS, št. 65/02), ki ostaja v veljavi, so določene mesečne števnine na vodovodu.
Občinska uprava meni, da je potrebno uveljaviti lastno ceno oskrbe s pitno vodo.
V kolikor se s ceno ne bodo pokrivali stroški amortizacije, bo občina primorana posledično
zmanjševati finančne vire za obnove in novogradnje vodovodne infrastrukture.
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled je predpisan način oblikovanja cene oskrbe s
pitno vodo. Ceno storitev oblikuje upravljalec skladno z veljavno zakonodajo, pristojni
občinski organ pa jo sprejme s sklepom o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo.

Pripravil:
Oddelek za GJS
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INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled
Bled, 20.10.2008
OBČINA BLED
OBČINSKA UPRAVA
Direktor mag. Boris Malej

Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur. l. RS 41/2008, 25.4.2008) določa
mehanizem za oblikovanje cen komunalnih storitev in pridobitev predhodnega soglasja k
ceni. Navedena Uredba prvič po nekaj letih 'zamrznitve cen' ne postavlja gornje meje
povečanja cen, zato daje izvajalcem gospodarskih javnih služb možnost boljše uskladitve
prodajnih cen s stroškovnimi cenami dejavnosti. Uredba, poleg strokovno utemeljene vloge s
predpisanimi prilogami, predpisuje tudi predhodno soglasje pristojne lokalne skupnosti,
pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, uskladitev na Ministrstvu za
finance in Ministrstvu za gospodarstvo, le-to pa predlaga višino nove cene v sprejem Vladi
RS. Zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve soglasij za uporabo višje cene in zaradi
velikega neskladja med prodajno in stroškovno ceno dejavnosti oskrbe z vodo, predlagamo v
obravnavo in sprejem

PREDLOG POVIŠANJA CEN DEJAVNOSTI OSKRBA S PITNO VODO
V OBČINI BLED

1.

ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

1.1

PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA IZVAJANJA DEJAVNOSTI OSKRBE S
PITNO VODO

Podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
na osnovi Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe in upravljanju s komunalno
infrastrukturo z dne 1.1.2002. Gospodarsko javno službo izvaja v skladu z veljavnim
Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled. Poleg navedene, podjetje izvaja še naslednje
gospodarske javne službe: odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in odlaganje
odpadkov, pokopališko-pogrebna dejavnost, urejanje kraja.
Na dejavnosti vodovod, podjetje poleg gospodarske javne službe izvaja tudi tržno dejavnost.
S prihodki tržne dejavnosti, je podjetje v preteklih poslovnih letih skušalo v celoti ali vsaj
delno pokrivati poslovno izgubo dejavnosti javne službe oskrbe s pitno vodo. Prodajna cena
oskrbe s pitno vodo namreč ostaja nespremenjena od leta 2004, medtem ko so se stroški
izvajanja javne službe stalno povečevali. Prav tako pomembno dejstvo je, da veljavna
prodajna cena že ob uveljavitvi leta 2004 ni pokrivala stroškovne cene.
Obseg dela na dejavnosti oskrba s pitno vodo se iz leta v leto povečuje, saj podjetje sproti
sledi vedno višjim standardom oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Poleg rednih vzdrževalnih
del na izvirih, vodovodnih objektih, napravah in cevovodih, stalno in dosledno izvajamo
kontrolo pitne vode in vse ostale ukrepe, skladno z načrti HACCP sistema, ki je bil uveden v
letu 2004.
Poleg navedenih operativnih nalog, je podjetje ves čas skrbelo tudi za izgradnjo in
vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja, za izdelavo katastra komunalnih naprav, za izdajo
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projektnih pogojev in soglasij za priklop na vodovodno omrežje, strokovne naloge pri vodenju
investicij v sredstva v upravljanju ter ostale strokovne naloge v zvezi s poslovanjem javne
službe.
V letih od 2003 do 2007 je bilo iz sredstev občinskega proračuna, sredstev amortizacije in iz
drugih virov zgrajeno novo vodovodno omrežje oz. obnovljeni odseki obstoječega omrežja v
skupni dolžini 13237 m. Sem med drugim sodijo: zaledje Prešernove ceste (Mladinska, Za
Pecovco, Trubarjeva, Črtomirova), Ribno-Bodešče-Koritno, Selo, Zasip (Stagne, Rebr,
Muže), Cesta v Vintgar, povezovalni cevovod Bohinjska Bela, vodovod Obrne, Mala Zaka –
Velika Zaka, Mlinska cesta, Cesta svobode, Prešernova cesta, Riklijeva cesta, Valvazorjeva
ulica, Finžgarjeva ulica in drugi.
Pri izvedbi vseh investicij sodeluje naše podjetje kot vodja in koordinator izvedbe, izvajalec
oz. podizvajalec del. Po zaključeni investiciji podjetje prevzame infrastrukturo v upravljanje in
obratovanje.

1.2

ANALIZA OBSTOJEČE PRODAJNE CENE

Trenutno veljavna prodajna cena vode:
Datum zadnjega povišanja cene:
Odstotek zadnjega povišanja:

0,2916 Eur/m3
1.3.2004
5,1 %

Poleg porabljene vode uporabniki plačujejo še naslednje, z njo povezane dajatve:
Vodno povračilo (republiški prispevek) v višini 0,0555 Eur / m3.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini:
- Priključeni na kanalizacijsko omrežje in ČN:
0,0751 Eur/m3 oziroma:
- Nepriključeni na kanalizacijsko omrežje in ČN:
0,5300 Eur/m3
Davek na dodano vrednost v višini 8,5%.
Prodajna cena 0,2916 Eur/m3 (oz. 69,89 sit/m3) že ob uveljavitvi 1.3.2004 ni pokrivala vseh
stroškov izvajanja dejavnosti, saj je stroškovna cena dejavnosti že takrat znašala 0,3820
Eur/m3 (oz. 91,55 sit/m3).
Prikaz trenutnih izdatkov gospodinjstva, ki povprečno porabi 12 m3 vode na mesec in je
priključeno na kanalizacijsko omrežje:
Količina
v m3

Voda
Vodno povračilo (rep. prispevek)
Okoljska dajatev (rep. taksa) za
onesnaž. okolja
Odvajanje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda

Vrednost brez
DDV v Eur

Vrednost z
DDV v Eur

12
12

0,2916
0,0555

3,50
0,67

3,80
0,72

12
12
12

0,0751
0,5700
0,7161

0,90
6,84
8,59

0,98
7,42
9,32

20,50

22,24

Skupaj

1.3.

Cena brez
DDV v Eur

ANALIZA LASTNE (STROŠKOVNE) CENE DEJAVNOSTI OSKRBE Z VODO

Preglednica: Kalkulativni elementi lastne cene storitve oskrbe s pitno vodo, prikazani
skladno s 3. točko Priloge k Uredbi o oblikovanju cen komunalnih storitev (25.4.2008)

77

JAN - DEC
2006 v Eur

SKUPAJ STROŠKI
1. NEPOSREDNI STROŠKI
električna energija
pogonsko gorivo
Material
Storitve
Delo
neposredni stroški prodaje
drugi (povračila, rezervacije, odpisi)
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI
Amortizacija
tekoče vzdrževanje
drugi posredni stroški
3. SPLOŠNI STROŠKI
Nabava
Uprava
Prodaja
Obresti
DOBIČEK
Prodana količina vode v m3:

JAN - DEC
2007 v Eur

416.827,48
217.999,93
19.770,35
3.657,15
15.042,68
29.946,24
108.217,43
18.709,24
22.656,84
156.410,29
126.706,52
29.703,76
0,00
42.417,26
8.986,21
17.545,09
15.885,96
0,00

448.043,50
228.401,58
21.585,17
4.075,96
6.673,50
32.298,24
125.457,17
20.791,87
17.519,67
172.741,07
143.791,17
25.549,44
3.400,46
46.900,85
11.725,21
18.760,34
16.415,30
0,00

0,00
920.094

0,00
919.513

Lastna cena = vsota letnih stroškov poslovnega leta / letna količina storitev javne službe,
opravljenih v poslovnem letu
Lastna cena 2007 = 0,4873 Eur / m3
Lastna cena 2006 = 0,4530 Eur / m3
Lastna cena 2003 = 0,3820 Eur / m3
Lastna (stroškovna) cena se je v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povišala za 8%. Glede
na leto 2003 (na osnovi katerega je bila predlagana zadnja sprememba cen) pa za 28%.
Lastna (stroškovna) cena leta 2007 presega veljavno prodajno ceno za 67%.
Na dvig lastne cene vplivajo na eni strani višji stroški izvajanja javne službe, na drugi strani
pa vedno manjša količina porabljene vode.
Rast stroškov izvajanja javne službe je pogojena z več dejavniki:
- spremembe okoljske zakonodaje in zakonodaje v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih
služb uvajajo stalno višje standarde izvajanja, ki postavljajo izvajalcu javne službe vedno
nove zahteve tako v zvezi z operativnim izvajanjem dobave pitne vode, kot tudi glede
izvajanja strokovnih nalog, izdelave poročil in analiz poslovanja
- splošna rast cen vstopnih stroškov: predvsem energentov (pogonska goriva so se od
januarja 2004 do decembra 2007 podražila za cca. 58% - vir: www.petrol.si), materiala,
storitev in dela (na osnovi panožnih kolektivnih pogodb).
- zaradi intenzivne gradnje in obnove vodovodne infrastrukture, se je vrednost osnovnih
sredstev v upravljanju močno povečala, s tem pa je precej višji tudi strošek amortizacije.
(Ta se je povzpel z 92.569 Eur v letu 2003 na 143.791 Eur v letu 2007, torej za cca 55%).
Nepokriti del amortizacije (v višini 114.551 Eur) smo v letu 2007 odpisali v breme obveznosti
za sredstva v upravljanju. Odpis amortizacije sredstev v upravljanju, ki se ga poslužuje
večina izvajalcev GJS in lokalnih skupnosti, kratkoročno sicer močno izboljša rezultat
dejavnosti, dolgoročno pa pomeni siromašenje občinskega premoženja in bistveno
zmanjševanje vitalnih virov za nove investicije in prepotrebne obnove infrastrukture.
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Količina prodane vode se od leta 2004 dalje konstantno zmanjšuje. Leta 2004 smo prodali
980.322 m3 vode, v letu 2005: 955.513 m3, v letu 2006: 920.094 m3 v letu 2007 pa le še
919.513 m3 vode. Zniževanje porabe pripisujemo predvsem vse večjemu varčevanju, ki ga
je delno spodbudilo natančnejše merjenje porabe preko števcev in pa vse večja osveščenost
prebivalstva o pomenu te naravne dobrine.
2. PREDLOG POVIŠANJA CENE OSKRBE S PITNO VODO
Ker prodajna cena ne pokriva stroškov dejavnosti, in ker menimo, da pokrivanje razlike iz
drugih virov (druge - tržne dejavnosti podjetja, odpis amortizacijskih sredstev) dolgoročno ni
ustrezna rešitev, predlagamo povišanje prodajne cene vode in sicer:
Sedanja cena v Eur/m3

Oskrba s pitno vodo

% povišanja

Nova cena v Eur/m3

0,2916

0,4873

67 %

Na osnovi predlaganega povišanja cen bi se izguba dejavnosti oskrbe z vodo bistveno
zmanjšala, omogočeno pa bi bilo tudi doseganje visokih standardov oskrbe in investiranje v
obnovo vodovodne infrastrukture.
Izdatki gospodinjstva, ki porabi 12m3 vode mesečno in je priključeno na kanalizacijsko
omrežje, bi se s predlaganim povišanjem cen povišali za 2,54 Eura na mesec:
Količina Cena brez DDV
v m3
v Eur

Voda
Vodno povračilo (rep. prispevek)
Okoljska dajatev (republ. taksa)
za onesnaž. okolja
Odvajanje odpadnih voda
Čiščenje odpadnih voda
Skupaj

Vrednost brez
DDV v Eur

Vrednost z
DDV v Eur

12
12

0,4873
0,0555

5,85
0,67

6,34
0,72

12
12
12

0,0751
0,5700
0,7161

0,90
6,84
8,59
22,85

0,98
7,42
9,32
24,78

Pregled cene vode v nekaterih slovenskih občinah:
Št.

Občina

1
Bled
2
Bled - predlog
3
Jesenice
4
Trzin
5
Radovljica
6
Šenčur
7
Kranj
8
Tržič
9
Mengeš
10 Medvode
11 Domžale
12 Škofja Loka
13 Maribor
14 Pesnica
15 Gornja Radgona
16 Novo Mesto
17 Šentilj
18 Dolenjske Toplice
19 Lukovica
20 Žužemberk
Vir: internet

Cena Eur/m3

0,2916
0,4873
0,2976
0,3080
0,3185
0,3194
0,3281
0,3304
0,3884
0,4447
0,4948
0,4924
0,5008
0,5102
0,5243
0,5698
0,5712
0,5715
0,6134
0,6882
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Datum uveljavitve

Gospodarstvo

2004
2006
2005
2007
2007
2003
2007
2007
2007
2007
2006
2003
2003
2008
2003
2008
2008

0,3496
0,5675
0,6571
0,6749
0,6740
0,6174
0,7291
0,9547
0,6176
0,7137

0,7932
0,8210
0,8554
0,9907

Iz preglednice lahko razberemo, da je cena vode v Občini Bled med najnižjimi na
Gorenjskem in v Sloveniji in da bi bila, tudi po uveljavitvi predlaganega povišanja, še vedno
nižja od veljavnih cen v mnogih slovenskih občinah. Poleg tega je potrebno opozoriti tudi na
to, da imajo mnoge občine že v postopku predloge za novo povišanje cen. Ponekod pa
problem prenizke cene vodarine rešujejo tudi z uvajanjem t.i. investicijskega prispevka in z
zaračunavanjem t.i. 'obračuna priključne moči'.

Pripravila:
Irena Gogala, vodja FRS
Direktor
Mirko Ulčar, univ.dipl.ing.
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