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1. POSLOVNA IZHODIŠČA  

 

1.1. IZVAJALEC OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA KOMUNALNIH IN 
PADAVINSKIH ODPADNIH VOD 

 

Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN)  kot osnovno dejavnost 

izvaja »ravnanje z odplakami« (klasifikacijska številka 37.000), ki predstavlja ključno aktivnost in je 

prioritetna naloga družbe. Družba izvaja storitev čiščenja odpadne vode na področju šestih Občin 

lastnic družbe, ki so tudi lastnice javnega podjetja in sicer Občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, 

Trzin in Cerklje na Gorenjskem. Občine, lastnice javnega podjetja, so obenem tudi lastnice 

infrastrukturnih objektov in naprav sistema CČN. Družba je bila ustanovljena v podporo infrastrukturi 

CČN in s tem zagotavljanju kakovostne storitve čiščenja odpadne vode v regiji. Vse do danes JP CČN 

ohranja pojem osnovnega poslanstva, ki zagotavljanje kakovostnega čiščenja odpadne vode na CČN za 

sprejemljivo ceno. Prednostna naloga družbe je gospodarno in učinkovito izvajanje čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode v okviru obvezne gospodarske javne službe (OGJS), ki je v pristojnosti 

občin lastnic družbe. Družba JP CČN izvaja storitve na osnovi Odloka o čiščenju, Družbene pogodbe in 

Pogodbe o najemu infrastrukturnih objektov in naprav. Poleg storitev OGJS JP CČN izvaja tudi čiščenje 

industrijskih odpadnih vod, čiščenje tekočih odpadkov in nudi intelektualne storitve na področju 

čiščenja odpadnih voda v skladu s poslovno strategijo. Dodatne aktivnosti se izvajajo v okviru posebnih 

in tržnih storitev z namenom zniževanja cene čiščenja odpadne vode za občane in sočasno povečevanja 

dodane vrednosti družbe iz presežnih prihodkov tržne dejavnosti skladno z določili uredbe MEDO. 

  

Sistem CČN je kompleksen in viri odpadne vode, ki jih CČN sprejema v čiščenje, so različni. Največji 

delež predstavlja odpadna voda, ki priteka do CČN po kanalizacijskem omrežju iz občin Domžale, 

Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin in Cerklje na Gorenjskem. Glavni delež je odpadna voda iz 

gospodinjstev v okviru OGJS in gospodarstva s komunalno odpadno vodo, to je odpadna voda vseh 

ostalih subjektov v okviru OGJS. V okviru osnovne dejavnosti oz. OGJS CČN sprejema v čiščenje tudi 

greznične mulje in blato malih komunalnih čistilnih naprav. Velik del sprejetih vod zaradi mešanega 

tipa kanalizacije predstavljajo padavinske in zaledne vode. JP CČN skladno z okoljevarstvenim 

dovoljenjem sprejema v čiščenje tudi industrijske odpadne vode in določene klasifikacijske številke 

tekočih odpadkov, ki jih dovoljuje pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Čiščenje teh odpadnih vod 

sodi med posebne dejavnosti in JP CČN ima z večjimi industrijskimi uporabniki sklenjene ustrezne 

pogodbe. 

 

JP CČN izvaja čiščenje odpadne vode na infrastrukturnih objektih in napravah občin lastnic. Osnovna 

naloga infrastrukturnih objektov in naprav je omogočanje izvajanja osnovnih procesov čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode v okviru OGJS. Za doseganje procesnih ciljev je zelo 

pomembno zagotavljanje kakovostne infrastrukture, ki mora ustrezati namenu in biti tudi ustrezno 

vzdrževana in modernizirana. Ta cilj smo za nekaj prihodnjih desetletij dosegli z uspešnim zaključkom 

nadgradnje v letu 2017. Medsebojna usklajenost in odvisnost družbe in infrastrukture omogoča 

učinkovito in kakovostno storitev čiščenja, kar se izkazuje v zadovoljstvu uporabnikov in lastnikov ter 
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kot najpomembnejše, v odgovornem ravnanju do okolja. Poleg tega obseg in funkcija obstoječe 

infrastrukture skladno z napotili lastnikov omogoča tudi izvajanje posebnih storitev na tržnih osnovah 

za zunanje naročnike. Dobro vzdrževana infrastruktura omogoča kakovostno izvajanje osnovne in 

dodatnih dejavnosti, kar skupaj z bogatim strokovnim znanjem in pridobljenimi izkušnjami zaposlenih 

ter uporabo vseh razpoložljivih metod, analiz in procesnih izračunov parametrov omogoča optimalno 

vodenje procesov čiščenja na vseh nivojih. Po določilih najemne pogodbe, ki ureja poslovna in 

operativna razmerja med lastniki infrastrukture in najemnikom, JP CČN izvaja dodatne poslovne 

aktivnosti vodenja evidenc infrastrukture in pripravlja poročila za lastnike infrastrukture. Družba JP 

CČN v celoti plačuje lastnikom najemnino v višini amortizacije infrastrukture in obenem predstavlja 

ključno procesno podporo infrastrukturi CČN in s strokovnim obvladovanjem procesov zagotavlja 

učinkovito storitev čiščenja odpadnih voda.  

 

Strokovna skupina JP CČN poleg storitev v okviru OGJS in posebnih storitev, ki se izvajajo na javni 

infrastrukturi, izvaja tudi tržne storitve, ki sodijo pod intelektualne storitve in družbi omogočajo 

dodatne prihodke. Te storitve vključujejo predvsem strokovno svetovanje na področju čiščenja 

odpadnih vod, pilotne poskuse delovanja specialnih tehnoloških postopkov, poskuse razgradnje 

različnih substratov, zahtevnejše analize in strokovna mnenja o učinkovitosti postopkov. Med 

dejavnosti, ki podjetju prinašajo velik strokovni ugled v javnosti in tudi finančne prihodke, je 

izobraževanje kadrov čistilnih naprav iz področja celotne Slovenije. Izobraževanje izvajajo strokovno 

usposobljeni kadri JP CČN in deloma tuji predavatelji.  

 

JP CČN je kot izvajalec javne službe čiščenja odpadne vode naslovnik za okoljevarstvena dovoljenja in 

odgovorna pravna oseba za izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih voda in kakovost čiščene 

vode ter ostalih emisij v okolje. JP CČN ima pridobljeno enotno okoljevarstveno dovoljenje (35407-

10/2014-19, 16.04.2015) za obratovanje CČN za 149.000 PE in odstranjevanje nekaterih klasifikacijskih 

številk tekočih odpadkov, ki so omejeni tako po kakovostim, kot tudi po količini.  

 

JP CČN z meritvami in analizami parametrov dokazuje ustrezno delovanje CČN in obratuje skladno s 

predpisano zakonodajo. JP CČN ima že od leta 2001 vzpostavljen in certificiran okoljski standard SIST 

ISO 14 001. Skladno z zakonskimi zahtevami se izvajajo redne meritve emisij na vseh zahtevanih 

področjih (voda, zrak, tla, hrup, EM valovanje …) ter ločeno zbirajo vsi odpadki, ki se oddajajo 

pooblaščenim odstranjevalcem.  
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1.1. ORGANIZIRANOST DRUŽBE 
 

Poslovna strategija JP CČN vključuje napredne cilje, pogled v prihodnost ter utrjevanje ugleda tako 

sistema infrastrukture, kot tudi javnega podjetja, kar izkazuje z dobrim delom in doseženimi uspehi. 

CČN je imela v preteklosti in tudi danes ključno vlogo v celoviti komunalni oskrbi na področju domžalsko 

– kamniške regije. V okviru samostojne organiziranosti je zagotovljena priložnost za razvoj visoko 

strokovne in dobro organizirane delovne skupine, ki kakovostno obvladuje tehnološke in poslovne 

procese. Poslovna uspešnost podjetja omogoča ohranjanje aktivne vloge v širši družbi s skrbjo za 

kakovostno opravljeno dejavnost čiščenja odpadne vode. Na ta način CČN s svojim delovanjem 

prispeva k ohranjanju kakovosti podtalnice in obenem tudi k izboljševanju kakovosti pitne vode. 

 

CČN obratuje že od leta 1979 in je bila ob izgradnji pionirska čistilna naprava v državi. Tudi v začetnih 

letih težkih procesnih razmer je CČN uspešno zagotavljala takrat predpisano kakovost čiščenja odpadne 

vode. V zadnjih letih so se ekološki standardi močno zaostrili in zahtevana je bistveno višja kakovost 

čiščene vode ter nižje vrednosti emisij na vseh emisijskih virih. Za zagotavljanje procesnih zahtev je 

ključnega pomena ustrezna infrastruktura in po skoraj štiridesetih letih je bila izvedena nadgradnja 

CČN za zagotavljanje terciarnega čiščenja odpadne vode. V avgustu 2017 je bila nadgrajena CČN 

prevzeta v obratovanje s potrdilom o prevzemu. Po nadgradnji CČN ohranja najvišji možni nivo čiščenja 

odpadnih voda po stanju tehnike in zagotavlja vse predpisane emisijske standarde. Višja kakovost 

čiščenja in zmanjšanje emisij pomembno prispeva k izboljševanju ekološkega stanja reke Kamniške 

Bistrice.  

 

CČN je od izgradnje v letu 1979 oz. 1980 delovala v sklopu Komunalnega podjetja Domžale in 

sprejemala odpadne vode iz takratnih občin Domžale in Kamnik. Družba JP CČN je bila kot samostojni 

poslovni subjekt ustanovljena leta 1990 in je pokrivala več občin, ki v smislu komunalnih storitev niso 

bile združene pod isto streho. Dotedanji občini Domžale in Kamnik sta se kasneje delili na več občin in 

CČN je pokrivala naslednje občine: Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin. Občina Cerklje na 

Gorenjskem se je lastništvu infrastrukture pridružila v letu 2013 in lastništvu JP CČN v letu 2015. 

Lastništvo družbe od novembra 2015 (sprememba družbene pogodbe 6.11.2015) je naslednje: Občina 

Domžale (39,1649 %), Občina Kamnik (32,9002 %), Občina Mengeš (14,3994 %), Občina Komenda 

(5,5032 %), Občina Trzin (4,0736 %) in Občina Cerklje na Gorenjskem (2,0000 %). Te občine so obenem 

tudi lastnice infrastrukturnih objektov in naprav na lokaciji CČN. Lastniški deleži v infrastrukturi občin 

lastnic se razlikujejo od lastniških deležev občin lastnic v javnem podjetju. 

 

Čiščenje odpadne vode se izvaja na infrastrukturnih objektih in napravah, ki so v lasti občin lastnic, JP 

CČN po zagotavlja ustrezno procesno podporo in strokovno obvladovanje procesov. Po pogodbi o 

najemu infrastrukturnih objektov in naprav z dne 31.12.2009, aneksu št. 1 z dne 23.8.2010, aneksu št. 

2 z dne 24.12.2013 in aneksu št. 3 z dne 2.11. 2017 je vsa infrastruktura občin lastnic dana v najem in 

upravljanje JP CČN. Pogodba ureja poslovna in operativna razmerja med lastniki infrastrukture in JP 

CČN kot najemnikom. JP CČN skladno s pogodbenimi obveznostmi izvaja dodatne poslovne aktivnosti 

vodenja evidenc infrastrukture in pripravlja letne poslovne načrte in poročila o stanju in vlaganju v 

infrastrukturo za posamezno periodično obdobje oz. leto. Interese lastnikov v zvezi s skupno lastnino 
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infrastrukture predstavlja skupni organ občin, ustanovljen v skladu z Odlokom o čiščenju komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda. Skupni organ ima pristojnosti za obravnavo zadev, vezanih na 

infrastrukturo vključno z odločitvami, ki zadevajo medsebojni odnos med najemnikom in lastniki 

infrastrukture. Skupni organ tudi potrdi letni načrt investicijskih vzdrževalnih del in investicij v 

infrastrukturo CČN in cene storitev za OGJS.  

 

V namen zniževanja prodajne cene čiščenja za občane in ohranitve sprejemljive cene storitev za OGJS, 

ki je veljala praktično od leta 2006 do leta 2018, družba skladno z veljavnim okoljevarstvenim 

dovoljenjem izvaja tudi čiščenje biološko razgradljivih in ostalih tekočih odpadkov, kar predhodno 

strokovno preveri v smislu razgradljivosti in sprejemljivosti za sistem. V okviru tržnih storitev in v skladu 

s poslovno strategijo družba izvaja intelektualne storitve na področju čiščenja odpadnih voda. Vse te 

aktivnosti se izvajajo z namenom zniževanja cene čiščenja odpadne vode za občane in sočasno 

povečanja dodane vrednosti družbe in ustvarjanja dobička v zakonskih okvirih, kar je ključno za 

doseganje uspešnega poslovnega rezultata. Ob polnem pokrivanju cene za OGJS bodo ustvarjeni pogoji 

za pozitivno poslovanje tudi v prihodnje. 

 

JP CČN sledi cilju uspešnega dela in razvojni naravnanosti s ciljem zagotavljanja kakovostnega čiščenja 

odpadne vode za sprejemljivo ceno. CČN ima v naravnem in družbenem okolju pomembno vlogo v 

smislu zagotavljanja osnovnega ekološkega standarda prebivalcev in s kakovostnim delom prispeva 

pomemben delež k boljšim pogojem za življenje. JP CČN je ena redkih družb v Republiki Sloveniji, ki kot 

samostojni subjekt izvaja čiščenje odpadne vode in morda ravno iz tega razloga beleži stalen napredek, 

tako na procesnem, kot tudi na poslovnem nivoju. 
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2. POVZETEK PROCESNIH PARAMETROV IN OCENA DELOVANJA PROCESOV  

 

Čistilna naprava je v letu 2018 delovala ustrezno in ni čezmerno obremenjevala okolja. Sistem deluje 

zanesljivo in glede na dane razmere dokaj stabilno in vsi parametri so bili v dovoljenih mejah, kar je 

razvidno iz poročil o obratovalnem monitoringu in meritev ter analiz pooblaščenih inštitucij na vseh 

emisijskih virih. 

 

Dotok  

 

V letu 2018 je bil zaznan zelo spremenljiv dotok odpadne vode tako po količini dotočne vode, kot tudi 

po obremenitvi. Iz meritev in analiz je razvidno, da se karakteristike odpadne vode opazno spreminjajo, 

kar je posledica sprememb proizvodnih razmer in povečanja odvajanja odpadne vode predvsem iz 

industrijskih virov. Te spremembe posledično vplivajo na celotno obratovanje čistilne naprave. 

Problematična so predvsem dnevna nihanja, ko se obremenitev poveča za tri in celo do štiri krat. 

Spremenljiva obremenitev je različna po parametrih, bodisi po obremenitvi skupnega ogljika, skupnega 

dušika, fosforja ali/in pH. Ob takšni spremenljivi obremenitvi je vodenje procesa zelo zahtevno. Čistilna 

naprava je bila v letu 2018 povprečno obremenjena okoli 97.000 PE. 

 

Pregled povprečne letne obremenitve – 24 meritev (vir: Poročila o obratovalnem monitoringu 

odpadnih vod) 

 
obremenitev CČN 2014 2015 2016 2017 2018 

KPK 68.833 76.478 88.700 91.811 97.209 

BPK5 66.967 75.572 72.666 80.907 92.863 

TP    60.475 75.864 

TN 71.727 60.182 72.667 63.996 76.520 

 

Aerobna biološka stopnja 

 

V aerobni biološki stopnji se biološko razgrajuje organska snov s pomočjo mikroorganizmov, ki 

organsko snov uporabijo kot hranivo in jo razgradijo do ogljikovega dioksida in vode. Dušikove snovi se 

razgradijo do elementarnega dušika, fosforjeve snovi pa mikroorganizmi porabijo za svojo rast in se 

izločijo z blatom. Poudarek vodenja je bil na ohranjanju dobre kondicije mikroorganizmov oz. aktivne 

biomase. Redno se preverja starost blata ter mikrobiološka slika. Starost blata se je vzdrževala 

primerno obremenitvi, sezonskemu obdobju ter predvsem temperaturi odpadne vode. Mikrobiološka 

slika prikazuje strukturo blata in ključno je razpoznavanje in ocena prisotnosti nitastih bakterij. 

Prekomerna razrast nitastih bakterij povzroča penjenje v aerobni, kot tudi anaerobni stopnji čiščenja. 

Nitaste bakterije se je uspelo zadržati na nizki ravni in njihovo rast se je preprečevalo z doziranjem 

preparata za obarjanje fosforja. K ohranjanju ustrezne kondicije biomase je pripomoglo tudi občasno 

delovanje s tremi bazeni. Tako se je lahko ob nižjih obremenitvah (vikendi, deževje) en bazen izključilo 

iz delovanja. S tovrstnim obratovanjem se doseže ustrezno FM razmerje. Iztočni parametri so bili 

ustrezni tudi v času obratovanja s tremi linijami. 
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Iztok 

 

V letu 2018 je bilo biološko čiščene odpadne vode na iztoku CČN 7.853.286 m3, kar je več kot povprečje 

zadnjih let. Najnižja dnevna količina na iztoku je bila 13.001 m3/dan v času vikenda meseca avgusta, 

najvišja dnevna sprejeta količina v čiščenje pa v času padavin konec meseca oktobra 48.344 m3/dan. 

Rezultati čiščenja so primerljivi s preteklim letom, le učinkovitost čiščenja celotnega dušika je bila 

ustrezno višja. 

 

Vrednosti meritev obratovalnega monitoringa odpadne vode za leto 2018 (vir: NLZOH) 

 
Parameter na iztoku 

 

Mejna vrednost (mg/L) Povprečna vrednost 

(mg/L) 

Učinkovitost čiščenja (%) 

Neraztopljene snovi 35 5 / 

KPK  100 37 93 

BPK  20 5 98 

Celotni fosfor 1 0,4 93 

Celotni dušik 10* 12 86 

 

Letni povprečni učinek čiščenja CČN v posameznem letu (vir: Poročila o obratovalnem monitoringu 

odpadnih vod) 

 

leto enota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

KPK % 92,1 92,7 95,8 93,7 91,5 88,8 92,4 93,1 93,5 
BPK5 % 97,7 97,7 98,6 97,6 95,4 96,9 97,7 97,8 98,1 
fosfor % 52,2 38,6 57,2 48,0 47,0 30,9 60,8 92,3 92,8 
dušik % 44,1 40,3 46,1 40,5 42,6 17,2 75,1 66,1 86,2 
dušik pri T>12°C %        82,0 87,7 

 

Uporaba čiščene iztočne vode poteka na toplotnih črpalkah voda-voda za ogrevanje vstopnih 

objektov in za spiranje/pranje opreme, kot je pralnik peska, pralnik ograbkov, grablje na vstopnem 

objektu in objektu za sprejem gošč, zalivanje cevovoda objekta gošč pred zagonom črpanja. 

 

Anaerobna biološka stopnja – linija blata 

 

Anaerobna digestija vključuje razgradnjo organskih snovi brez prisotnosti kisika. V tem procesu nastane 

bioplin, ki ga sestavljata predvsem metan in ogljikov dioksid. Bioplin se porablja na bioplinskih motorjih 

in CČN uspe zagotavljati velik delež potrebne električne energije z lastno proizvodnjo. CČN je v letu 

2018 delovala brez preliva iz gnilišč in količina, ki se je črpala v gnilišča, se je tudi odvajala na strojno 

zgoščanje na centrifugo. Največji procesni problemi v anaerobni digestiji so bili povezani s penami v 

gniliščih, kar se je začelo pojavljati konec maja in nadaljevalo skozi celo leto in sicer predvsem v gnilišču 

D2. Skozi procesno spremljanje smo ugotovili, da je vzrok pen povezan s kakovostjo dotočne vode in 

tekočih odpadkov. Za obvladovanje pen v gniliščih redno izvajamo ustrezne ukrepe, čeprav je potencial 

za penjenje vseskozi prisoten. V letu 2018 se je strojno zgostilo 5.126 t blata. Odstotek suhe snovi blata 
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se je znižal na okoli 27,9 %, kar izkazuje slabšo pregnitost blata. Posledično se je povečala poraba 

polielektrolita, ki je v letu 2018 znašala 14.250 kg oz. 9,3 kg/t.s.s. Mogoče bi bilo doseči boljše 

zgoščanje, vendar bi se v tem primeru zmanjšala kakovost centrata, ki je substrat za deamonifikacijo. 

Izveden je bil večji servis centrifuge, vključno z menjavo ležajev na glavni osi polža in bobna. Količina 

proizvedenega bioplina v 2018 je bila 1.178.715 m3. Bruto proizvedena el. energija je bila 2.645.638 

kWh. Poraba celotne el. energije je bila 3.706.791 kWh, od tega je bilo 45 % porabljene energije za 

vnos zraka v SBR bazene. Čistilna naprava je bila v letu 2018 izločena iz obratovanja skupno 5 ur in 45 

minut, kar vključuje tudi redni letni remont. 
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3. ANALIZA SPREJETE KOLIČINE ODPADNE VODE V LETU 2018 

JP CČN prednostno izvaja storitev čiščenja v okviru OGJS. Nadgrajena CČN ima večjo hidravlično 

zmogljivost kot v preteklosti in lahko sprejme večjo količino odpadne vode na dotoku. Osnova za 

obračun storitve čiščenja je količina odpadne vode, ki se obračuna znanim kupcem. Dejansko sprejeta 

količina odpadne vode na dotoku je precej višja zaradi padavinskih in tujih oz. infiltracijskih vod in 

predstavlja količino, ki jo sistem CČN dejansko čisti in ki povzroča stroške. Stroški čiščenja te vode 

nimajo plačnika in so porazdeljeni na znane uporabnike. Upravljavci kanalizacijskega omrežja na našem 

območju še niso vzpostavili katastrov oz. evidenc uporabnikov, zato še ni izvedena prerazporeditev 

količin z upoštevanjem padavinske odpadne vode s streh skladno z uredbo MEDO in posledično bolj 

pravično obračunavanje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. 

 

Sprejeta količina odpadne vode na dotoku je osnova za obračun storitve čiščenja in od te količine je 

odvisna tudi višina variabilnih stroškov izvajanja čiščenja odpadne vode. Skupna količina odpadne vode 

na dotoku v letu 2018 je bila 8.229.026 m3 in vključuje poleg količin znanih uporabnikov tudi padavinske 

in infiltracijske vode, katerih strošek čiščenja je vključen v obračun količin znanih uporabnikov. CČN je 

v letu 2018 v čiščenje sprejela za 2% večjo količino odpadne vode znanih uporabnikov glede na preteklo 

leto in sicer 4.903.508 m3.  

 

Količina odpadne vode v okviru OGJS, ki vključuje količine sprejete po kanalizacijskem omrežju, se je v 

letu 2018 povečala za 4 %, predvsem zaradi dodatnih priključitev po posameznih občinah in je znašala 

3.565.872 m3. Obseg obračunane količine grezničnih gošč in blata mKČN je bil 536.089 m3 in je za 7% 

manjši od preteklega leta, kar je najverjetneje posledica priključitev dela uporabnikov na kanalizacijsko 

omrežje in sočasno izločitev iz sistema greznic.  

 

V okviru posebnih storitev je bila sprejeta količina industrijskih odpadnih vod skupno 775.836 m3 in je 

v rangu preteklega leta, sprejeta količina kategorije dovozov je bila s skupno količino 25.711 m3 za 12 

% manjša od preteklega leta.  

 

Skupna količina fakturirane odpadne vode znanih kupcev na dotoku je bila v velikostnem razredu 

preteklih let oz. za 2% večja od leta 2017. Količina sprejete odpadne vode na dotoku je osnovno merilo 

za oceno obsega osnovne dejavnosti čiščenja odpadne vode. Od skupne sprejete količine odpadne 

vode nekaj več kot polovica predstavlja odpadno vodo iz znanega vira, drugi del odpadne vode pa 

predstavlja padavinska in infiltracijska oz. tuja voda. Obseg sprejema padavinskih in tujih vod na dotoku 

CČN je odvisen od količine padavin in posledično od hidravlične zmožnosti sistema CČN, ki po 

nadgradnji lahko sprejeme do 9 mio m3 odpadne vode v čiščenje. 

 

V spodnji tabeli je podana količina sprejete odpadne vode iz različnih virov v letu 2018 ter primerjava 

z letom 2017. Naslednja tabela podaja količino sprejete odpadne vode na dotoku z deležem 

obračunane po letih od leta 2008 do 2018.  
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Pregled obračunanih količin odpadne vode po občinah (v m3). 

KATEGORIJE ZARAČUNANE 
REALIZACIJE V REGIJI v m3 

leto 2018  
obseg v m3 

odstotni delež 
po občinah 

leto 2017                
obseg v 

m3 

odstotni 
delež po 
občinah 

primerjava                               
2018/2017 

OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA (OGJS)         

OGJS kanal (gospodinjstva in gospodarstvo s komunalno odpadno vodo)       

Domžale 
1.538.285   43,14   1.526.084   44,7   101   

Mengeš 
347.978   9,76   343.946   10,1   101   

Trzin 
248.530   6,97   244.614   7,2   102   

Komenda 
215.733   6,05   188.049   5,5   115   

Kamnik 
1.045.072   29,31   1.020.961   29,9   102   

Cerklje na Gorenjskem 
170.275   4,78   93.818   2,7   181   

SKUPAJ OGJS KANAL 3.565.872   100,00   3.417.471   100,0   104   

OGJS greznice in mKČN - fakturirane količine        

Domžale 
122.112   22,78   128.970   22,3   94,68   

Mengeš 
25.814   4,82   30.736   5,3   83,99   

Trzin 
2.736   0,51   3.010   0,5   90,90   

Komenda 
101.613   18,95   115.081   19,9   88,30   

Kamnik 
283.815   52,94   299.509   51,9   94,76   

Cerklje na Gorenjskem 
0   0,00   0   0,0   - 

SKUPAJ OGJS GREZNICE IN MKČN 536.089   100,00   577.307   100,0   92,86   

POSEBNE STORITVE (PS)          

PS kanal - industrijska odpadna voda          

Domžale 
189.168   24,38   181.401   23,5   96   

Mengeš 
332.446   42,85   336.126   43,5   101   

Trzin 
30.094   3,88   38.256   4,9   127   

Komenda 
0   0,00   0   0,0   - 

Kamnik 
220.087   28,37   217.702   28,1   99   

Cerklje na Gorenjskem 
4.041   0,52   0   0,0   - 

SKUPAJ PS KANAL 
775.836   100,00   773.484   100,0   100   

PS dovozi          
dejansko sprejete količine                       
greznic in blata mKČN (*OGJS) 

2.853     3.512   
   

SKUPAJ PS DOVOZI                       
odšteto sprejeto OGJS* 

25.711    29.341   
 88 

OBSEG STORITEV SKUPAJ v m3 4.903.508   
  

4.797.603     102 
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Količina sprejete odpadne vode na dotoku z deležem obračunane po letih 

 

leto 
količina sprejete 

odpadne vode na dotoku 
količina zaračunane 

odpadne vode iz regije 
kategorija "mulji" 

delež zaračunanih količin 
glede na količino dotoka 

  m3 m3 m3  % 

2018 8.229.026 4.903.508 25.711 59,59 

2017 7.507.321 4.797.603 29.341 63,91 

2016 7.558.524 4.702.180  28.855 62,21 

2015 7.259.772 4.532.194 32.874 62,43 

2014 8.530.260 4.578.318 29.060 51,33 

2013 8.516.898 3.876.147 32.863 45,51 

2012 7.123.902 3.860.617 29.456 54,19 

2011 7.057.709 3.843.650 27.623 54,46 

2010 7.906.021 3.921.606 27.842 49,60 

2009 7.303.085 3.977.650 29.891 54,47 

2008 7.354.242 4.116.976 29.862 55,98 
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4.  ANALIZA PRIHODKOV  

 

Glede na dejstvo, da družba ne funkcionira kot klasična čistilna naprava z omejeno dejavnostjo 

izključno v okviru OGJS, temveč pomemben del prihodkov pridobiva iz posebnih storitev, je realizacija 

prihodkov toliko bolj nepredvidljiva in odvisna od procesnih zmogljivosti in uspešnosti pridobivanja 

poslov na trgu.  

 

Skladno z uredbo MEDO se prihodki s strani uporabnikov storitve čiščenja delijo glede na strošek 

najemnine na omrežnino in glede na strošek izvajanja storitve čiščenja na storitev. Prihodki omrežnine 

se zaračunavajo v višini amortizacije infrastrukture, prihodki storitve čiščenja pa predstavljajo stroške 

za izvajanje čiščenja odpadne vode. Obseg prihodkov iz osnovne dejavnosti čiščenja odpadne vode je 

odvisen od obsega sprejetih količin v čiščenje. Prihodki nastajajo samo na podlagi zaračunane količine, 

ki je precej nižja od dejansko sprejete količine, ki jo CČN vsako leto dejansko čisti in gre čez sistem. Vse 

opravljene storitve se tako v celoti zaračunajo znanim uporabnikom CČN. Ostale oz. po uporabnikih 

neevidentirane količine so tuje in padavinske vode, ki nimajo konkretnega naslovnika in je storitev 

čiščenja teh vod porazdeljena med znane uporabnike. Komunalna podjetja na sprejemnem področju 

CČN do sedaj niso pripravila katastrov za obračun padavinskih vod po uredbi MEDO, zato 

prerazporeditev stroškov še ni mogoča.  

 

V letu 2018 so bili prihodki kategorije OGJS kanal, ki vključuje gospodinjstva in gospodarstvo s 

komunalno odpadno vodo, skupno 2.137.319 €, kar je za 88 % več kot preteklo leto. Povečani prihodki 

so predvsem posledica povečanja cene omrežnine in tudi storitve, deloma pa tudi posledica dodatnih 

priključitev na kanalizacijsko omrežje. Prihodki iz kategorije čiščenja grezničnih gošč in blata mKČN, ki 

se obračunavajo po količini porabljene pitne vode, so bili 121.243 € in za 135% večji od preteklega leta, 

in sicer enako predvsem zaradi povečanja cene omrežnine in storitve s 1.1.2018.  

 

Prihodki iz čiščenja industrijskih odpadnih vod, ki jih CČN sprejema po kanalizacijskem omrežju in 

predstavlja kategorijo posebnih dejavnosti, so bili 1.285.808 €, kar je za 4% manj v primerjavi s 

preteklim letom. Prihodki te kategorije v okviru fakturirane cene polno pokrivajo lastno ceno vključno 

z omrežnino. Prihodki iz posebnih dejavnosti dovozov so bili v letu 2018 skupno 695.005 €, kar je za 

29% več kot v preteklem letu. Povečani prihodki so v glavnem posledica povečane cene za izvajanje teh 

storitev s strani JP CČN. Obseg sprejetih količin, ki ne predstavljajo dejavnosti OGJS, je ključnega 

pomena za zagotavljanje zadostnih prihodkov za celostno pokrivanje storitve čiščenja. Po uredbi MEDO 

morajo prihodki posebnih dejavnosti, če se izvajajo na infrastrukturi, pokrivati izpad prihodkov zaradi 

nedoseganja lastne cene na OGJS. To pomeni, da bo treba v primeru zmanjšanih količin in prihodkov iz 

posebnih dejavnosti, povečati ceno čiščenja na kategoriji OGJS na nivo lastne cene.  

 

Skupno je bilo prihodkov vseh navedenih kategorij ter prihodkov od tržnih storitev 4.379.555 €, kar je 

za 32% več kot v preteklem letu. Povečanje prihodkov je zaznati predvsem na kategoriji OGJS, kjer pa 

je prodajna cena storitve in omrežnine kljub povečanju v začetku leta 2018 še vedno precej nižja od 
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lastne cene, ker se izpad prihodkov pokriva s prihodki od posebnih storitev. Cena storitve čiščenja in 

cena omrežnine je kljub povečanju še vedno pod povprečjem primerljivih sistemov v Sloveniji. 

 

V nadaljevanju so grafično predstavljeni deleži obračunane odpadne vode po virih v letu 2018, kjer je 

vidna očitna razlika med odstotki sprejetih količin odpadne vode in prihodki od teh količin, ki so 

bistveno višji pri posebnih storitvah v primerjavi s kategorijo OGJS. Sledi preglednica finančne 

realizacije po kategorijah in občinah za leto 2018 v primerjavi z letom 2017. Nadalje je predstavljena 

tabela prihodkov iz omrežnine po občinah za leto 2018. 

 

Delež obračunane količine odpadne vode po virih v m3 

 

 

 

 

Delež poslovnih prihodkov po virih v EUR 

   

 

 

 

Pregled finančne realizacije po virih odpadne vode po občinah (v EUR) 
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KATEGORIJE ZARAČUNANE REALIZACIJE V 
REGIJI v € 

leto 2018 neto 
realizacija v 

EUR 

odstotni delež 
po občinah 

leto 2017 
neto 

realizacija v 
EUR 

odstotni 
delež po 
občinah 

primerjava                               
2018 / 2017 

OBVEZNA GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA (OGJS): 
storitev + omrežnina 

          

OGJS kanal (gospodinjstva in gospodarstvo s komunalno odpadno vodo) 
      

Domžale 
925.539   43,30   506.187   44,5   183   

Mengeš 
209.017   9,78   113.831   10,0   184   

Trzin 
161.593   7,56   86.346   7,6   187   

Komenda 
135.577   6,34   64.383   5,7   211   

Kamnik 
605.792   28,34   336.986   29,6   180   

Cerklje na Gorenjskem 
99.801   4,67   29.172   2,6   342   

SKUPAJ OGJS KANAL 
2.137.319 100,00   1.136.904 100,0   188   

OGJS greznice in mKČN 
          

Domžale 
34.410   28,38   14.205   27,5   242   

Mengeš 
10.202   8,41   4.394   8,5   232   

Trzin 
571   0,47   281   0,5   203   

Komenda 
24.519   20,22   11.202   21,7   219   

Kamnik 
51.541   42,51   21.597   41,8   239   

Cerklje na Gorenjskem 
0   0,00   0     

SKUPAJ OGJS GREZNICE IN MKČN 
121.243 100,00   51.679 100,0   235   

POSEBNE STORITVE (PS) 
          

PS kanal - industrijska odpadna voda 
          

Domžale 
194.030   15,09   225.176   16,8   86   

Mengeš 
794.319   61,78   801.385   59,7   99   

Trzin 
46.033   3,58   58.379   4,3   79   

Komenda 
0   0,00   0   0,0    

Kamnik 
242.118   18,83   258.017   19,2   94   

Cerklje na Gorenjskem 
9.309   0,72   0     

SKUPAJ PS KANAL 
1.285.809 100,00   1.342.958 100,00   96   

PS dovozi 
695.005     537.810     129   

tržne storitve 140.180     240.563     58   

OBSEG STORITEV SKUPAJ v m3  4.379.555     3.309.914     132   
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Skladno z uredbo MEDO se za kategorijo OGJS ločeno zaračunava strošek omrežnine in strošek storitve 

čiščenja odpadne vode. V primeru industrijskih uporabnikov in ostalih posebnih storitev je omrežnina 

vključena v skupno ceno in ni posebej izpostavljena, čeprav je v celoti pokrita znotraj cene. V spodnji 

tabeli je prikaz prihodkov iz omrežnine OGJS v letu 2018.  

 

Pregled prihodkov iz omrežnine OGJS po občinah (v EUR) 

 

OGJS v EUR 
2018      
kanal 

2018 
greznice 

2018       
skupaj 

2017            
skupaj 

odstotni 
delež po 
občinah 

primerjava                               
2018 / 2017 

Domžale 359.195 32.786 391.980 149.994 42,1 261,3 

Mengeš 80.924 9.859 90.783 34.746 9,7 261,3 

Trzin 70.104 535 70.639 27.418 7,7 257,6 

Komenda 56.165 23.168 79.333 29.049 8,1 273,1 

Kamnik 221.101 47.766 268.867 108.950 30,6 246,8 

Cerklje na Gor.  36.453 0 36.453 6.402 1,8 569,4 

SKUPAJ OGJS KANAL 823.943 114.113 938.056 356.559 100,0 263,1 

 

Iz podatkov o številu vodomerov je razvidno, da je bilo v januarju 2018 skupno preko omrežnine 

obračunanih 24.844 vodomerov in v decembru 2018 skupno 25.381 vodomerov.  V letu 2018 se je 

postopno med letom dodatno priključilo v čiščenje na CČN skupno 537 vodomerov, pretežno DN 20. 

Priključitve so bile izvedene znotraj leta 2018 in je razlika med januarjem in decembrom odraz 

celotnega obsega dodatnih priključkov vodomerov v letu. Prihodki iz omrežnine na osnovi števila 

vodomerov so v letu 2018 znašali 938.056 €, kar je za 581.497 € več od leta 2017. Povečani prihodki iz 

omrežnine so posledica povečane cene omrežnine s 1.1.2018 zaradi povečane obveznosti plačila 

najemnine lastnikom v višini amortizacije preteklega leta, ki je posledica aktivacije osnovnih sredstev 

po nadgradnji infrastrukture CČN. 

 

 


