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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011) se je Občinski svet 
Občine Lenart je na podlagi predloga: 

a.) Izvajalca gospodarske javne službe Mariborskega  vodovoda 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 Lenart, 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: 



 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in 8/2011), se je Občinski svet 
Občine Lenart na svoji _________ seji, dne ___________ sprejel  
 
 
 
 
 

Ceno vode - vodarino za opravljanje storitev 
gospodarske javne službe  oskrbe s pitno vodo  v Občini Lenart  

za leto 2022 
 
 
Občinski svet  je sprejme predlagano ceno vodarine za leto 2022 ( a oz. b ) 
 
 

a.) Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Mariborski 
vodovod je ob upoštevanju predračunskih stroškov ( nova cena električne 
energije) izračunal višjo  ceno vodarine v višini 1,1495 €/m3, kar 
predstavlja 37,48 % višjo ceno od sedaj veljavne cene. Izvajalec  povišanja 
cene vodarine, utemeljuje izključno zaradi povišanja cene električne 
energije. Nova cena vode - vodarine v veljavo s 1. 7. 2022.  

 
b.) Občinska uprava občine Lenart je na podlagi predložene Novelacije 

elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022, 
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. Nova cena vode - vodarine stopi v veljavo s 1. 7. 2022. 

 
 
 
 
 
Številka: 355-7/2022 
Datum:   07. 06. 2022 
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OBRAZLOŽITEV 
 
Javno podjetje Mariborski vodovod d.d. 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 ( Ur. l. RS št. 87/2012 ). 
 
Po dogovoru  Občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. 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 nismo posredovali Občinskemu svetu v obravnavo, ker ni prišlo do 
sprememb v elaboratu, torej se cene vodarine in omrežnine niso spreminjale. Tudi v skladu z 
veljavno Uredbo elaboratov GJS ni potrebno obravnavati na občinskih svetih v kolikor ne gre 
za spremembe cen ali kakršnih koli drugih bistvenih sestavin elaborata. 
 
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 %.  
 
Ker bodo nove cene vodarine 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 LENART 
 
Na prejeto Novelacijo Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo, ki smo jo prejeli 23. 5. 2022 se je 
župan in občinska uprava nemudoma odzvala in že dne 26. 5. 2022 sklicala župane občin iz 
območja upravne enote Lenart in Mariborski vodovod. 
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 občinska uprava 
posredovala dopis Mariborskemu vodovodu z vprašanji in zahtevala dopolnitve novelacije 
elaborata. 
Vsebina dopisa, ki je bil posredovan Mariborskemu vodovodu je podana v nadaljevanju: 
 
 
 



Mariborski vodovod  
Jadranska c. 24 
2000 Maribor 
 
 
ZADEVA:  Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo 2022 - novelacija 
 
Dna 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. 
 
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. 
 
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 Občine Lenart 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  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 

  
Lenart + 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 Lenart 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, 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 svet 
občine Lenart (velja tudi za ostalih 5 občin)sprejme 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. 
 
 
Na podlagi zgoraj dostavljenega mnenja občinske uprave občine Lenart 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 ( povzetu 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 Lenart ( pri ostalih 5 občinah 
je slika podobna) in mestno občino Maribor: 
 
 
 
 
 
     



Gibanje cen vode - samo  vodarina  

leto 
Občina  
Lenart 

verižni 
dvig 
cene 
vode v  
% 

Mestna 
občina 
Maribor  

verižni 
dvig 
cene 
vode v % 

2008, 2009 0,5233   0,63   
2010, 2011,  0,5233   0,65 3,1 

2012 0,5233       
2013 0,6672 27,5 0,65   
2014 0,7809 49,2 0,667 5,8 
2015 0,7809   0,667   
2016 0,7809   0,667 5,8 
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 

Skupna rast  cene 
vodarine za 
obdobje 2008 do 
2021    61,25   18,05 
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 Lenart 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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2230  LENART 

Maribor; 30. 5. 2022 
Signirna št.:  
Št. pošte: 
 
 

 

ZADEVA: Odgovor na vprašanja v zvezi z noveliranim Elaboratom GJS oskrbe s pitno 
vodo 2022  

Spoštovani, 

Vezano na vaš dopis z dne 25.05.2022 v katerem ste izpostavili nekatere zadeve iz novelirane verzije 
Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022, vam v nadaljevanju posredujemo obrazložitve. 

Odgovore na nekatere dileme smo posredovali že na samem sestanku, vendar bomo skušali v sklopu 
tega dopisa celovito odgovoriti na izpostavljena področja. 

Kot je bilo obrazloženo na sestanku, se na ravni podjetja ločeno izračunava uspešnost iz javne službe 
in uspešnost iz dopolnilne »tržne« dejavnosti. Znotraj javne službe se ugotavljajo izidi na ravni občin. 
Iz tega naslova je v letu 2021 (ob upoštevanju poračuna najemnine) nastalo 476.541 EUR izgube iz 
poslovanja. Končni rezultat vodooskrbe je bil ob upoštevanju prihodkov od subvencij/zahtevkov 
občinam in drugim postavkam, ki so razbremenile stroške vodooskrbe v letu 2021 0 EUR, kar pomeni, 
da družba iz naslova izvajanja javne službe ni izkazovala ne dobička, ne izgube. 

 Kot je že bilo pojasnjeno na skupnem sestanku, posebne storitve po Uredbi MEDO ne gre enačiti s 
storitvami, ki jih družba izvaja kot dopolnilno »tržno« dejavnost. 

Po definicijah iz Uredbe MEDO in Uredbe o oskrbi s pitno vodo, so posebne storitve definirane, kot je 
razvidno iz spodnjih določil. 

Sama Uredba MEDO v 1. odstavku 11. člena določa, da lahko posebne storitve: 

11. člen 

(posebne storitve izvajalca) 

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne 
storitve javne službe (na primer odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, razvrščanje ločeno 
zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture, kakor je infrastruktura za 
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odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso uporabniki 
storitev javne službe, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode v 
skladu z zakonom, ki ureja vode, osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe, ali prodaja 
uporabne surovine, energenta in energije, ki nastaja pri opravljanju storitev javne službe). 

(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom 
javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo 
iz tega naslova. 

(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne 
javne službe. 

(4) Prihodki posebnih storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustvari na 
podlagi opravljanja posebnih storitev, prednostno znižujejo stroške zbiranja ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov. 
 

Obseg izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo je opredeljen v 3. členu Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Ur.l. RS št. 88/2012): 

3. člen 

(javna služba) 

(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb 
in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo 
ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če: 
1.      se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 

skladu s predpisom, ki ureja vode, in 
2.      iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote 

pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz 
javnega vodovoda, za javno službo šteje: 
1.      oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne 

ali občinske javne službe, 
2.      oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin, 
3.      oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, 
4.      oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in 
5.      oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega 

člena, če letna količina vode ne presega 50 m3. 
 
 

Določila Uredbe MEDO (zadnja alineja 8 tč. 16.člena v povezavi s 16 tč. 2 člena) izvajalcu omogoča 
obračun donosa na osnovna sredstva, ki je sestavni del kalkulacije vodarine. Donos na vložena 
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poslovno potrebna osnovna sredstva v kalkulaciji v preteklosti in tudi v tej verziji elaboratov ni 
obračunan oziroma upoštevan.  

Družba posluje v skladu z ZGD-1, tako da so pravila delitve dobička med družbeniki podvržena pravilom 
delitve po lastniških deležih, kar pa ne izključuje možnosti, da se občina v primeru na skupščini 
izglasovane delitve dobička, odloči svoj delež nameniti subvencioniranju cen uporabnikov, kar pa je 
predmet priprave proračuna občine. 

Kot je zapisano v samem elaboratu v točki 5.3 je primerjava cen s primerljivimi področji ena izmed 
obveznih sestavin elaborata iz 9.člena Uredbe MEDO. Žal je bila primerjava s strani pristojnega 
ministrstva objavljena zgolj enkrat (za leto 2014). Kar zadeva aktualnih primerjav, so možne zgolj 
individualno, na osnovi uradno objavljenih cenikov  izvajalcev v posameznih občinah. Pri takšni 
primerjavi je potrebno poudariti, da se lahko primerjajo zgolj trenutno zaračunane cene, ki jih ni možno 
primerjati z dvigi, ki sledijo prihajajočim podražitvami energentov. 

Stroški JHMB so v kalkulaciji LC vodarine zajeti med stroški Uprave. Na ravni sistema za stroške teh 
storitev v primerjavi z letom 2021 ni bila predvidena sprememba, kar bomo do priprave gradiva za seje 
OS  poskusili prikazati ločeno. 

Za namene bolj transparentnega prikaza dviga in vpliva cen EE smo pripravili kalkulacijo z ločenimi 
postavkami EE in zbirno postavko za ta strošek. Kar zadeva kalkulacijo  

Kot je bilo omenjeno, če ne bi bilo dviga cen električne energije, MBV ne bi predlagal spremembe cene. 
Je pa zaradi omenjenega dviga smiselno, da se v skladu s predračunskimi vrednostni uskladijo tudi 
ostale postavke. 

Kalkulacija iz katere je razviden vpliv spremembe električne energije je razvidna v spodnji tabeli: 

 

Strošek električne energije črpanja vode v obdobju I-IV je v letu 2021 znašal 252.611 EUR, v enakem 
obdobju 2022 pa 199.429 EUR. Navedeno bo imelo vpliv na obračun poslovnega obdobja 2022. Pri 
primerjavi obdobij je potrebno poudariti zamik zaključevanja obračunskega obdobja, priprave, revizije 
računovodskih izkazov, v Uredbi MEDO določenega obdobja priprave elaboratov (31.03). Kalkulacijske 

Strošek EE v letu 2020 783.150
Od tega fiksni del 340.047

Variabilni del 443.104

stara povprečna cena EE 0,0493

Predvidena letna količina po JN 9.566.408

nova povprečna cena EE 0,2711
novi strošek variabilnega dela 
EE 2.593.883
Novi ocenjen skupni letni 
strošek EE (var.+fiksni del) 2.933.929
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cene se postavljajo za enoletno obdobje, tako da bi bilo potrebno v primeru variante kalkulacije do 
konca leta, cene v letu 2022 sprejemati ponovno, za obdobje od 01.01203 naprej. Sprememba cene 
električne energije stopi v veljavo s 01.06, tako da bo prihranek iz obdobja I-IV delno kompenziral 
primanjkljaj, ki bo nastal v mesecu juniju, če bodo cene sprejete z veljavnostjo 01.07.2022. 

 

Omenjena kalkulacija  je predstavljena v nadaljevanju. 

V kolikor imate dodatna vprašanja, nas kontaktirajte. 

 

Lep pozdrav. 

Pripravil/a: Sergej Danč - FRS 
       Direktor 

       Miran Jug 
    

        univ. dipl. inž. stroj. 

 
 
Priloga:  

- Kaklkulacija vodarine 
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ZADEVA: Odgovor na vprašanja v zvezi z noveliranim Elaboratom GJS oskrbe s pitno 
vodo 2022  

Spoštovani, 

Vezano na vaš dopis z dne 25.05.2022 v katerem ste izpostavili nekatere zadeve iz novelirane verzije 
Elaborata GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022, vam v nadaljevanju posredujemo obrazložitve. 

Odgovore na nekatere dileme smo posredovali že na samem sestanku, vendar bomo skušali v sklopu 
tega dopisa celovito odgovoriti na izpostavljena področja. 

Kot je bilo obrazloženo na sestanku, se na ravni podjetja ločeno izračunava uspešnost iz javne službe 
in uspešnost iz dopolnilne »tržne« dejavnosti. Znotraj javne službe se ugotavljajo izidi na ravni občin. 
Iz tega naslova je v letu 2021 (ob upoštevanju poračuna najemnine) nastalo 476.541 EUR izgube iz 
poslovanja. Končni rezultat vodooskrbe je bil ob upoštevanju prihodkov od subvencij/zahtevkov 
občinam in drugim postavkam, ki so razbremenile stroške vodooskrbe v letu 2021 0 EUR, kar pomeni, 
da družba iz naslova izvajanja javne službe ni izkazovala ne dobička, ne izgube. 

 Kot je že bilo pojasnjeno na skupnem sestanku, posebne storitve po Uredbi MEDO ne gre enačiti s 
storitvami, ki jih družba izvaja kot dopolnilno »tržno« dejavnost. 

Po definicijah iz Uredbe MEDO in Uredbe o oskrbi s pitno vodo, so posebne storitve definirane, kot je 
razvidno iz spodnjih določil. 

Sama Uredba MEDO v 1. odstavku 11. člena določa, da lahko posebne storitve: 

11. člen 

(posebne storitve izvajalca) 

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne 
storitve javne službe (na primer odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, razvrščanje ločeno 
zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture, kakor je infrastruktura za 
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odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso uporabniki 
storitev javne službe, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode v 
skladu z zakonom, ki ureja vode, osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe, ali prodaja 
uporabne surovine, energenta in energije, ki nastaja pri opravljanju storitev javne službe). 

(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom 
javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo 
iz tega naslova. 

(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne 
javne službe. 

(4) Prihodki posebnih storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustvari na 
podlagi opravljanja posebnih storitev, prednostno znižujejo stroške zbiranja ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov. 
 

Obseg izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo je opredeljen v 3. členu Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo (Ur.l. RS št. 88/2012): 

3. člen 

(javna služba) 

(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb 
in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo 
ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če: 
1.      se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 

skladu s predpisom, ki ureja vode, in 
2.      iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote 

pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba s pitno vodo zagotavlja iz 
javnega vodovoda, za javno službo šteje: 
1.      oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne 

ali občinske javne službe, 
2.      oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin, 
3.      oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, 
4.      oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi, in 
5.      oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega 

člena, če letna količina vode ne presega 50 m3. 
 
 

Določila Uredbe MEDO (zadnja alineja 8 tč. 16.člena v povezavi s 16 tč. 2 člena) izvajalcu omogoča 
obračun donosa na osnovna sredstva, ki je sestavni del kalkulacije vodarine. Donos na vložena 
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poslovno potrebna osnovna sredstva v kalkulaciji v preteklosti in tudi v tej verziji elaboratov ni 
obračunan oziroma upoštevan.  

Družba posluje v skladu z ZGD-1, tako da so pravila delitve dobička med družbeniki podvržena pravilom 
delitve po lastniških deležih, kar pa ne izključuje možnosti, da se občina v primeru na skupščini 
izglasovane delitve dobička, odloči svoj delež nameniti subvencioniranju cen uporabnikov, kar pa je 
predmet priprave proračuna občine. 

Kot je zapisano v samem elaboratu v točki 5.3 je primerjava cen s primerljivimi področji ena izmed 
obveznih sestavin elaborata iz 9.člena Uredbe MEDO. Žal je bila primerjava s strani pristojnega 
ministrstva objavljena zgolj enkrat (za leto 2014). Kar zadeva aktualnih primerjav, so možne zgolj 
individualno, na osnovi uradno objavljenih cenikov  izvajalcev v posameznih občinah. Pri takšni 
primerjavi je potrebno poudariti, da se lahko primerjajo zgolj trenutno zaračunane cene, ki jih ni možno 
primerjati z dvigi, ki sledijo prihajajočim podražitvami energentov. 

Stroški JHMB so v kalkulaciji LC vodarine zajeti med stroški Uprave. Na ravni sistema za stroške teh 
storitev v primerjavi z letom 2021 ni bila predvidena sprememba, kar bomo do priprave gradiva za seje 
OS  poskusili prikazati ločeno. 

Za namene bolj transparentnega prikaza dviga in vpliva cen EE smo pripravili kalkulacijo z ločenimi 
postavkami EE in zbirno postavko za ta strošek. Kar zadeva kalkulacijo  

Kot je bilo omenjeno, če ne bi bilo dviga cen električne energije, MBV ne bi predlagal spremembe cene. 
Je pa zaradi omenjenega dviga smiselno, da se v skladu s predračunskimi vrednostni uskladijo tudi 
ostale postavke. 

Kalkulacija iz katere je razviden vpliv spremembe električne energije je razvidna v spodnji tabeli: 

 

Strošek električne energije črpanja vode v obdobju I-IV je v letu 2021 znašal 252.611 EUR, v enakem 
obdobju 2022 pa 199.429 EUR. Navedeno bo imelo vpliv na obračun poslovnega obdobja 2022. Pri 
primerjavi obdobij je potrebno poudariti zamik zaključevanja obračunskega obdobja, priprave, revizije 
računovodskih izkazov, v Uredbi MEDO določenega obdobja priprave elaboratov (31.03). Kalkulacijske 

Strošek EE v letu 2020 783.150
Od tega fiksni del 340.047

Variabilni del 443.104

stara povprečna cena EE 0,0493

Predvidena letna količina po JN 9.566.408

nova povprečna cena EE 0,2711
novi strošek variabilnega dela 
EE 2.593.883
Novi ocenjen skupni letni 
strošek EE (var.+fiksni del) 2.933.929
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cene se postavljajo za enoletno obdobje, tako da bi bilo potrebno v primeru variante kalkulacije do 
konca leta, cene v letu 2022 sprejemati ponovno, za obdobje od 01.01203 naprej. Sprememba cene 
električne energije stopi v veljavo s 01.06, tako da bo prihranek iz obdobja I-IV delno kompenziral 
primanjkljaj, ki bo nastal v mesecu juniju, če bodo cene sprejete z veljavnostjo 01.07.2022. 

 

Omenjena kalkulacija  je predstavljena v nadaljevanju. 

V kolikor imate dodatna vprašanja, nas kontaktirajte. 

 

Lep pozdrav. 

Pripravil/a: Sergej Danč - FRS 
       Direktor 

       Miran Jug 
    

        univ. dipl. inž. stroj. 

 
 
Priloga:  

- Kaklkulacija vodarine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































































