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Spoštovane občanke in spoštovani občani 
 

 

V mesecu februarju 2013 ste vsi uporabniki storitev (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje  
komunalne in padavinske odpadne vode) JP Komunala Vodice, d.o.o. prejeli položnice na katerih 
so bile poleg obstoječih obračunane tudi nove, v skladu z državno regulativo, določene storitve.  
 
Zavedamo se, da nobena podražitev pri uporabnikih ne naleti na pozitiven odziv. Podražitve cen s 
področja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda posebej prizadenejo skrbne 
porabnike teh dobrin. Naj še enkrat podamo nekatera bistvena pojasnila. 
 
Podražitve teh storitev so bile nujen ukrep, v kolikor vsi skupaj želimo dolgoročno obnoviti, 
vzdrževati in ohraniti sistem vodooskrbe in kanalizacije v naši občini. Naj ponovimo, da se nekatere 
cenovne postavke (vodarina) niso spreminjale vse od l. 2000, nekatere od l. 2005 (kanalščina, 
števnina - slednja je po novem celo nekoliko nižja), uvedbo nekaterih pa nam nalaga državna 
zakonodaja (omrežnine, vzdrževalnina). Nove cene storitev smo primerjali s cenami, ki so jih 
skladno s predpisano državno metodologijo, že pred časom vpeljale nekatere občine osrednje 
slovenske regije (MOL, Brezovica, …) ter jih skušali zadržati v primerljivih okvirih, kar je razvidno 
tudi iz priloženih tabel. 
 

Nekatere postavke so fiksne (neodvisne od porabe pitne vode), ker je taka njihova narava, saj so 
namenjene vzdrževanju sistema, ki ga je potrebno investicijsko obnavljati ne glede na to, koliko 
vode se preko njega pretoči in ker so fiksne, se odstotkovno toliko bolj odrazijo pri uporabnikih z 
nizko porabo. 
 
Na kratko vas še enkrat seznanjamo z nekaterimi novimi postavkami in dejstvi kaj boste občani z 
njimi pridobili: 

- OMREŢNINA: je storitev, ki jo plačujejo vsi uporabniki praviloma mesečno, ne glede na 
porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. Razlika v 
ceni je le glede na velikost vodomera. 
Prihodki iz naslova omrežnine so izključno namenska sredstva lokalne skupnosti in se 
namensko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni 
infrastrukturi, za katero je bila zaračunana. Potrebno je tudi poudariti, da 50%  omrežnine 
še vedno pokriva integralni občinski proračun. 
V letošnjem letu bomo z zbranimi sredstvi iz omrežnine v sodelovanju z Občino Vodice 
veliko lažje izvedli zamenjavo dotrajanega cevovoda DN 80 z novim iz duktilne litine s 
premerom DN 150 v dolžini 500 m na odseku ob cesti Habe - Martinek  II. Faza, zamenjali 
staro PEHD d50 v Vojskem z nov PEHD d63 v dolžini 70 m. V naslednjih letih pa bomo z 
zbranimi sredstvi iz omrežnine nadaljevali s sistematičnim menjavanjem azbestno 
cementne cevi. 

- VZDRŢEVALNINA: je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za vzdrževanje izvedenega 
vodovodnega priključka lastnika, katerega prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec 
javne službe (JPKV) in je odvisna od velikosti vodomera ter se plačuje mesečno v 
pavšalnem znesku. Zbrana sredstva vzdrževalnine so namenski prihodek izvajalca javne 
službe in pokrivajo samo vzdrževalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom. 
Vzdrževalnina zajema popravila in eno celovito obnovo/zamenjavo vodovodnega priključka 
v obdobju 30 let. 
Ker smo pričeli z obračunavanjem vzdrževalnine, bo JP Komunala Vodice, d.o.o. z zbranimi 
namenskimi sredstvi že letos obnovila kar precejšnje število hišnih priključkov brez dodatnih 
plačil občanov, med drugim tudi vse obstoječe hišne priključke na odseku Habe-Martinek 
II. faza, kjer bomo, kot smo že omenili, zamenjali stari cevovod z novim Duktilnimi cevmi in 
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na Vojskem (5 kos), kjer bomo prav tako zamenjali staro PEHD cev z novo PEHD cev 
večjega premera. 

- ŠTEVNINA: je storitev, 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 in se uporablja  
samo za vzdrževanje in zakonsko predpisano redno menjavo vodovodnih števcev. Ob tem 
bi vas radi obvestili, da bomo v letošnjem letu zamenjali vse obstoječe vodovodne števce z 
novimi, ki omogočajo daljinsko odčitavanje in obračunavanje pavšalne porabe nadomeščajo 
z dejansko mesečno porabo uporabnika. Z navedeno zamenjavo bomo pridobili točne 
mesečne podatke o porabi, kar nam bo omogočalo še boljše ugotavljanje vodnih izgub in 
posledično še lažje določanje odsekov, ki so potrebni popravila ali zamenjave dotrajanih 
cevovodov. 
Prav tako pri občanih ne bo več potreben vsakoleten popis stanja števcev, serviser se bo 
oglasil le v primeru okvare števca, zaznamka povečane porabe ter pri menjavi 
vodovodnega števca, ki ga je potrebno,  v skladu z zakonodajo, zamenjati  vsakih pet let. 

Sprejem in uveljavitev cen, ki temelji na strokovno pripravljenih ter s strani občinskega sveta in 
pristojnih matičnih teles večkrat obravnavanih in potrjenih elaboratih, je potekala zakonsko 
ustrezno. 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.  

 
Soglasje ministrstva, pristojnega za okolje, v našem primeru po pravnih pojasnilih ni potrebno, niti 
ga ni moč pridobiti. Uredba o dopolnitvi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih GJS varstva okolja je v praksi invalidna in neizvršljiva, v našem konkretnem primeru tudi 
z vidika protiustavne retroaktivnosti (nove cene so bile s strani občinskega sveta potrjene 
10.12.2012).  
 
JP Komunala Vodice, d.o.o. kot izvajalec javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Vodice, s svojimi zaposlenimi  posveča veliko 
pozornost racionalizaciji delovanja, optimiranju procesov obveznih in izbirnih javnih služb, kar je in 
bo permanentna stalnica. Pri tem pa se žal ne moremo izogniti nasprotnim učinkom, ki jih z 
nalaganjem vedno novih obvez (nove predpisane storitve, občutno povečevanje zahtev po 
poročanju, vedno zahtevnejši birokratski postopki) povzroča državni zakonodajalec.  
 
Najpomembnejše je zagotovilo, da boste občani tudi v prihodnje deležni nemotene oskrbe s pitno 
vodo ob cenah, ki bodo še vzdržne tako za vas, kot tudi občinski proračun ter  bodo omogočale 
načrtovane posodobitve celotnega sistema. 
 
Zavedamo se nepriljubljenosti podražitev, k čemur nas je vodila in silila zgolj skrb za dolgoročni 
obstoj našega sistema. Vsekakor upamo, da bo stranski učinek dviga cen morda tudi dvig zavesti k 
čim bolj racionalni rabi pitne vode, kot nujno potrebne življenjske dobrine. Prosimo vas, da slednje 
podražitve in novo višino položnice pogledate tudi skozi prizmo primerjave s položnicami za manj 
življenjsko pomembne dobrine (telekomunikacije, mobilna telefonija, internetne storitve, …) in 
dvigom cen (npr. naftni derivati) ter življenjskega standarda (minimalna plača v RS, povprečna 
plača v RS) od l. 2000 naprej.   
 
Verjetno se bomo strinjali, da velja cene komunalnih storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje  komunalne in padavinske odpadne vode uskladiti toliko, da jih bomo v prihodnosti sploh 
lahko še deležni. 
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Vsekakor pa bomo v letu 2013 naredili nove izračune lastnih cen storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode, kjer bomo na osnovi večjega števila uporabnikov, ki so 
priklopljeni na fekalno kanalizacijo in ČN Vodice ceno storitve čiščenje odpadne vode znižali. 
 
 
Preglednica 1: Pregled porasta cen energentov od leta 2000 do 2013 

 

Energent Cena  leto 2000 Cena Januar 2013 Razlika v % 

Bencin Euro 95 0,51 € 1,5160€ 195,09 % 

Dizel  0,678 € 1,4070 € 103,68 % 

Kurilno olje 0,27 € 1,0500 € 273,70 % 
 

 

Slika 2: Realne spremembe cen električne energije, zemeljskega plina v industriji in gospodinjstvih ter 
naftnih derivatov 

 
Vir: Statistični urad RS 2012 
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Preglednica 2: Pregled porasta minimalne in povprečne neto plače v RS od leta 2000 do 2013 

 

 Leto 2000   januar 2013 Razlika v % 

Minimalna neto 
plača v RS 

190,47 €*        599,73 € 214,87 % 

Povprečna neto 
plača v RS 

472,67 €* 1000,21 € 111,61 % 

            

 *Januar 2000 
 
 
Vir: Statistični urad RS 2013 
 
 
 
 

Preglednica 3: Primerjava cen storitev med občinami za odjemno mesto,  ki je priklopljen na vodovod in 

uporablja greznico 

 

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v 

EUR z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v 

EUR z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v EUR 

z DDV

Vodarina 16 m3 0,7299 11,68 0,4519 7,23 0,8753 14,00 0,7221 11,55 0,4963 7,94 0,8854 14,17 0,8854 14,17 0,8854 14,17 0,3798 6,08

Omrežnina  za vodovod 1 mes 2,1896 2,19 2,6474 2,65 5,3271 5,33 4,9128 4,91 5,0326 5,03

Vodno povračilo 16 m3 0,0885 1,42 0,0812 1,30 0,0890 1,42 0,0993 1,59 0,0928 1,49 0,1000 1,60 0,1000 1,60 0,1000 1,60

Republiška ok. dajatev 16 m3 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5283 8,45 0,5732 9,17

Števnina DN 20 1 mes 2,1700 2,17 0,0000 0,00 1,6391 1,64 1,7360 1,74

Vzdrževalnina 1 mes 3,4871 3,49 1,2261 1,23 0,0000 0,00 1,1232 1,12 4,6655 4,67 3,9108 3,91 3,9108 3,91 3,9108 3,91 3,2008 3,20

SKUPAJ 29,39 € SKUPAJ 20,86 € SKUPAJ 30,85 € - 22,72 € SKUPAJ 29,19 € SKUPAJ 28,13 € SKUPAJ 28,13 € SKUPAJ 28,13 € SKUPAJ 23,48 €   

Občina Piran Občina Izola Občina Murska SobotaObčina Vodice Občina Medvode Občina Brezovica Občina Lukovica Občina Ljubljana Občina Koper

 
 
 

Preglednica 4: Primerjava cen storitev med občinami za odjemno mesto,  ki je priklopljen na vodovod in 

javno kanalizacijo 
 

 

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v 

EUR z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v 

EUR z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v 

EUR z DDV

Cena v EUR 

z DDV

Skupaj v EUR 

z DDV

Vodarina 16 m3 0,7299 11,68 0,4519 7,23 0,8753 14,00 0,7221 11,55 0,4963 7,94 0,8854 14,17 0,8854 14,17 0,8854 14,17 0,3798 6,08

Omrežnina  za vodovod 1 mes 2,1896 2,19 2,6474 2,65 5,3271 5,33 4,9128 4,91 5,0326 5,03

Vodno povračilo 16 m3 0,0885 1,42 0,0812 1,30 0,0890 1,42 0,0993 1,59 0,0928 1,49 0,1000 1,60 0,1000 1,60 0,1000 1,60

Republiška ok. dajatev 16 m3 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85 0,0528 0,85

Števnina DN 20 1 mes 2,1700 2,17 1,6391 1,64 1,7360 1,74 1,7360 1,74 1,7360 1,74 1,7360 1,74

Vzdrževalnina 1 mes 3,4871 3,49 1,2261 1,23 1,1232 1,22 4,6655 4,67 3,9108 3,91 3,9108 3,91 3,9108 3,91 3,2008 3,20

Kanalščina 16 m3 0,5116 8,19 0,1864 2,98 1,0214 16,34 1,0214 16,34

Odvajanje kom.odp.vode 16 m3 0,2014 3,22 0,2658 4,25 0,2658 4,25 0,9336 14,94 0,2509 4,01

Omrežnina  za odvajanje 1 mes 2,6151 2,62 8,0180 8,02 6,1628 6,16

Čiščenje kom. Odp. Vode 16 m3 1,5790 25,26 0,5696 9,11 0,5696 9,11 0,5615 8,98 1,2315 19,70

Omrežnina za čiš.kom. Vode 1 mes 1,0445 1,04 8,1498 8,15 6,1692 6,17

SKUPAJ 53,93 € SKUPAJ 26,61 € SKUPAJ 39,57 € SKUPAJ 18,19 € SKUPAJ 34,95 € SKUPAJ 38,60 € SKUPAJ 38,60 € SKUPAJ 60,37 € SKUPAJ 45,03 €   

* Ostale Občine področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda cenovno še nimajo vseh storitev zakonsko ustrezno urejeno in bodo to dolžne v kratkem urediti.

Občina Piran* Občina Izola Občina Murska Sobota*Občina Vodice Občina Medvode* Občina Brezovica* Občina Lukovica* Občina Ljubljana* Občina Koper*
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