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Spoštovane občanke in spoštovani občani 
 

 
V letu 2012 so se zgodile določene spremembe na področju delovanja Javnega podjetja Komunala Vodice. Zaradi 
zakonskih zahtev na državnem nivoju je Občinski svet Občine Vodice je sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini 
Vodice in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice, ki določata pogoje in 
načine opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ter gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo 
oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice. 
 
Na osnovi obeh sprejetih odlokov je Občinski svet Občine Vodice sprejel tudi Sklep o načinu izračuna cen storitev 
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne. S tem 
Sklepom o načinu izračuna cen smo določili elemente za obračun javnih služb, ki so: 

- Vodarina 
- Števnina 
- Vzdrževalnina (vzdrževanje vodovodnih priključkov) 
- Odvajanje komunalne odpadne vode 
- Odvajanje padavinske odpadne vode 
- Čiščenje komunalne odpadne vode 
- Omrežnina 
- Čiščenje obstoječih greznic in MKČN 

 
Državni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb določa 
metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb in druge ukrepe in normative povezane z 
obračunom cen storitev javnih služb.  
Cene storitev javnih sluţb na osnovi tega pravilnika morajo zajemati vse stroške, ki so potrebni in 
upravičeni za opravljanje javne sluţbe. Najbolj pomembno pa je, da s sprejetjem vseh cen storitev ne bo 
več potrebno subvencija za delovanja podjetja. Subvencija za delovanje  je kril proračun Občine Vodice, 
podatek za leto 2011: 132.750 EUR.  
Ta znesek subvencije je pokrival tudi stroške odprave napak na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu, 
vodovodnih priključkih in čiščenja kanalizacijskega omreţja, ko JP Komunala Vodice d.o.o. ni zmogla več 
pokrivati nastalih stroškov zaradi ne spreminjanja lastnih cen od leta 2000 (vodarina) oz. od leta 2005 
(kanalščina in odvajanje meteornih voda), saj sama struktura izračuna cen ni upoštevala vseh elementov, 
ki so potrebni in upravičeni. 
 

Zaradi lažjega razumevanja, kaj občani in uporabniki pridobite z novimi cenami, vam bomo obstoječe in nove elementa 
skušali podrobneje razložiti:  
 
1. VODARINA: je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračuna praviloma mesečno 
glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili veljavnega državnega predpisa o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Plačuje se mesečno glede na porabljeno vodo. 
 
2. ŠTEVNINA: je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki za vzdrževanje, redno menjavo ter kontrolo vodomernih 
naprav in jo izvaja izvajalec javne službe v skladu z Državnimi pravilniki o meroslovju  in Odlokom o oskrbi s pitno vodo 
na območju občine Vodice in je odvisna od velikosti vodomera in se plačuje mesečno v pavšalnem znesku. 
 
3. VZRDŢEVALNINA (nova storitev): je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki za vzdrževanje izvedenega 
vodovodnega priključka, katerega prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe in je odvisna od velikosti 
vodomera ter se plačuje mesečno v pavšalnem znesku. Zbrana sredstva vzdrževalnine so prihodek izvajalca javne službe 
in pokrivajo vzdrževalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom. 
Vzdrževalnina zajema eno celovito obnovo in eno popravilo vodovodnega priključka v obdobju 30 let, več od tega pa je 
neposredno breme uporabnika oz. lastnika vodovodnega priključka. 

 
4. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE (novi storitvi): je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki 
za obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema in se zaračunava mesečno. 
Odvajanje komunalne odpadne vode se zaračunava praviloma glede na dobavljeno količino pitne vode; odvajanje 
padavinske odpadne vode pa glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe oz. drugih površin, s katere 
se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo; v skladu z določili veljavnega državnega predpisa. 
 
5. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (nova storitev): je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki za 
materialne, vzdrževalne in obratovalne stroške za čiščenje komunalne odpadne vode na centralni ČN in lokalnih ČN. 
Plačuje se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. 
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6. OMREŢNINA (nova storitev): je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki praviloma mesečno, ne glede na 
porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede na velikost vodomera. 

Prihodki iz naslova omreţnine so izključno namenska sredstva lokalne skupnosti in se namensko 
uporabljajo za investicije in investicijska vzdrţevalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila 
zaračunana. V primeru, da znesek zaračunane najemnine presega potrebni znesek investicij in 
investicijskih vzdrţevalnih del na tisti javni infrastrukturi, za katero je bila zaračunana, se lahko uporabi 
za investicije in investicijska vzdrţevalna dela na drugi javni infrastrukturi, ki se uporablja za izvajanje 
javnih sluţb. 

 

7. ČIŠČENJE OBSTOJEČIH GREZNIC IN MKČN (nova storitev): so stroški, ki jih plačujejo uporabniki in zajemajo 
stroške obveznega praznjenja in čiščenja greznične vode, prevzema blata iz obstoječih greznic in MKČN pri uporabniku 
storitev, stroški ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in MKČN ter so vezani na količino opravljene storitve. Enota 
količine storitve prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN je izražena v EUR /m3. Količine 
storitve iz prejšnjega odstavka se praviloma obračunava po izvedeni storitvi. 
Storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN so obvezna javna gospodarska sluţba in se izvaja najmanj 
enkrat na tri leta.  
 

Za lažje razumevanje vpliva sprememb cen na družinski proračun občanov Občine Vodice, smo pripravili primerjalni 
izračun  za 4. člansko družino: 
 
a. ki je priklopljena samo na vodovod in porabi 16 m3 vode na mesec ter ima vodovodni števec dimenzije DN 20: 
 

 stara cena davek

skupaj 

EUR nova cena davek

skupaj 

EUR

razlika z 

dosedanjim 

izračunom

Vodarina 16 m3
0,3630 5,8080 0,4937 6,30 0,6727 10,7632 0,9149 11,68

Omrežnina za vodovod 1 mes 2,0181 2,0181 0,1715 2,19

Vodno povračilo 16 m3
0,0710 1,1360 0,0966 1,23 0,0816 1,3056 0,1110 1,42

Republiška ok. Dajatev 16 m3
0,5283 8,4528 0,0000 8,45 0,5283 8,4528 0,0000 8,45

Števnina DN 20 1 mes 2,3838 2,3838 0,2026 2,59 2,0000 2,0000 0,1700 2,17

Vzdrževalnina 1 mes 3,2139 3,2139 0,2732 3,49

18,57 29,39 10,82  
 
b. ki je priklopljena na vodovod in samo na kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in 
porabi 16 m3 vode na mesec ter ima vodovodni števec dimenzije DN 20. 
 

stara cena davek

skupaj 

EUR
nova cena davek

skupaj 

EUR

razlika z 

dosedanjim 

izračunom

Vodarina 16 m3
0,3630 5,8080 0,4937 6,30 0,6727 10,7632 0,9149 11,68

Omrežnina za vodovod 1 mes 2,0181 2,0181 0,1715 2,19

Vodno povračilo 16 m3
0,0710 1,1360 0,0966 1,23 0,0816 1,3056 0,1110 1,42

Republiška ok. Dajatev 16 m3
0,0528 0,8448 0,0718 0,92 0,0528 0,8448 0,0718 0,92

Števnina DN 20 1 mes 2,3838 2,3838 0,2026 2,59 2,0000 2,0000 0,1700 2,17

Kanalščina 16 m3
1,0766 17,2256 1,4642 18,69

Odvajanje odpadnih voda 16 m3
0,1856 2,9696 0,2524 3,22

Omrežnina za odvajanje odpadnih voda 1 mes 2,4102 2,4102 0,2049 2,62

Čiščenje odpadnih voda 16 m3
1,4553 23,2848 1,9792 25,26

Omrežnina za čiščenje odpadnih voda 1 mes 0,9627 0,9627 0,0818 1,04

Odvajanje meteornih voda 0 m2

Odvajanje meteornih voda 0 m3

Omrežnina za odvajanje meteornih voda 0 mes

Vzdrževalnina 1 mes 3,2139 3,2139 0,2732 3,49

29,73 54,00 24,27  
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c. ki je priklopljena na vodovod in na kanalizacijski sistem za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode in porabi 16 m3 vode na mesec ter ima vodovodni števec dimenzije DN 20. 

 

 stara cena davek

skupaj 

EUR nova cena davek

skupaj 

EUR

razlika z 

dosedanjim 

izračunom

Vodarina 16 m3
0,3630 5,8080 0,4937 6,30 0,6727 10,7632 0,9149 11,68

Omrežnina za vodovod 1 mes 2,0181 2,0181 0,1715 2,19

Vodno povračilo 16 m3
0,0710 1,1360 0,0966 1,23 0,0816 1,3056 0,1110 1,42

Republiška ok. Dajatev 16 m3
0,0528 0,8448 0,0718 0,92 0,0528 0,8448 0,0718 0,92

Števnina DN 20 1 mes 2,3838 2,3838 0,2026 2,59 2,0000 2,0000 0,1700 2,17

Kanalščina 16 m3
1,0766 17,2256 1,4642 18,69

Odvajanje odpadnih voda 16 m3
0,1856 2,9696 0,2524 3,22

Omrežnina za odvajanje odpadnih voda 1 mes 2,4102 2,4102 0,2049 2,62

Čiščenje odpadnih voda 16 m3
1,4553 23,2848 1,9792 25,26

Omrežnina za čiščenje odpadnih voda 1 mes 0,9627 0,9627 0,0818 1,04

Odvajanje meteornih voda 177 m2
0,0334 5,9118 0,5025 6,41

Odvajanje meteornih voda 211,9 m3
0,0089 1,8860 0,1603 2,05

Omrežnina za odvajanje meteornih voda 1 mes 2,0178 2,0178 0,1715 2,19

Vzdrževalnina 1 mes 3,2139 3,2139 0,2732 3,49

36,14 58,24 22,10  
 
 
Na koncu bi rad poudaril, da so vse nove cene izračunane tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih javnih služb 
ne ustvarjamo nobenega dobička ampak pokrivajo vse stroške delovanja JP Komunala Vodice, d.o.o., ki nastajajo na 
vseh segmentih dejavnosti storitev vezanih na obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice. 
 
Posebno pomembno je, da gre prvič za celovito ureditev cenovnega področja obveznih gospodarskih javnih služb, saj do 
sedaj ni bilo nobene rasti cen komunalnih storitev, kljub inflaciji oz. rasti življenjskih stroškov.  
Upoštevana so bila vsa priporočila pri strokovni pripravi podlag za maksimalno upoštevanje vseh ključnih elementov za 
čim manjšo obremenitev občanov in maksimalno dopustno subvencioniranje s strani Občine Vodice.  
Preko vseh usklajevalnih faz smo dosegli skoraj konsenzno podporo končnega predloga s strani občinskega vodstva in 
Občinskega sveta.  
Sprejete cene so relativno primerljive cenikom občin, ki imajo te že sprejete na podlagi novih državnih predpisov. 
 
Najpomembnejše pa je, da boste občani deležni zagotovljene kvalitete starih in novih storitev obveznih gospodarskih 
javnih služb, ki bodo še vzdržne tako za vas, kot tudi za Občino Vodice. 
 
Z zbranimi sredstvi preko omrežnine bo Občina Vodice s pomočjo JP Komunala Vodice d.o.o. izvajala nove investicije na 
vodovodnem sistemu za zamenjavo starih azbestnih cevi in odpravljanjem najnujnejših okvar za zmanjšanje vodnih 
izgub, saj se zavedamo, da je voda najpomembnejši vir življenja. 

 
 
 
 
 
Direktor JP Komunala Vodice, d.o.o. 
              Jure Vrhovnik  

 

 


