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PREGLED TER ANALIZA CEN STORITEV OSKRBE S PITNO VODO 

IN CEN ODVAJANJA TER ČIŠČENJA KOMUNALNIH  

ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA 

(stanje v Sloveniji konec leta 2011) 
 

 

1  UVOD 

 

Slovenija ima že od začetka njene samostojnosti težave z vzpostavitvijo trajnega sistema 

oblikovanja cen storitev gospodarskih javnih služb na lokalni ravni. Pred nekaj leti je bil 

konsistenten sistem oblikovanja cen vzpostavljen na področju energetike (cene ogrevanja; 

toplota, plin), pri obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva okolja pa se 

ekonomsko ustrezen sistem oblikovanja cen teh storitev poskuša oblikovati že vrsto let, a iz 

različnih (gospodarskih in političnih) razlogov nikakor ne pride do njegove vzpostavitve.  

 

Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so pod nadzorom 

države
1
 in vladni organi v skladu z gospodarskim položajem države in politično trdnostjo 

vsake aktualne vlade vodijo t.i. politiko »toplo-hladno«. Ob ugodnih položajih cene sprostijo 

(dopustijo, da bi se oblikovale v skladu s stroški), a jih nato zaradi neustrezne kontrole cen ali 

nedodelane metodologije oblikovanja cen praviloma spet takoj zamrznejo. To se ponavlja že 

več kot deset let. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v zadnjih letih sprejelo več pravilnikov o 

oblikovanju cen, s katerimi je hotelo vzpostaviti neka trajnejša pravila za izračun cen teh 

storitev, a je nato Ministrstvo za gospodarstvo (MG) oziroma Vlada RS praviloma zelo hitro 

po uveljavitvi takih pravilnikov sprejela uredbo, s katero so bile cene zamrznjene, ali pa je 

bilo z njo dovoljeno le neko minimalno povišanje cen ob izpolnjevanju cele vrste pogojev. 

 

Ob tem pa je treba povedati, da je prišlo v letu 2008 do spremembe v samem konceptu 

oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrba 

s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne ter padavinske vode in ravnanje z odpadki – v 

nadaljevanju: komunalne storitve). Cene teh storitev naj bi se oblikovale posebej za stalne 

stroške javne infrastrukture (fiksni del cene) in posebej za same stroške izvajanja storitve 

(variabilni del cene). S sprejetjem Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08) je bilo tako prvič 

predvideno, da se cene teh storitev oblikujejo posebej za kritje stroškov amortizacije javne 

infrastrukture (cena omrežnine) in posebej za kritje stroškov izvajanja storitve (cena 

izvajanja). Ta pravilnik, ki ga je izdal MOP, pa ni bil operativen, ker je v tistem času veljala 

Uredba o oblikovanju cen (Uradni list RS, št. 41/08), ki jo je izdala Vlada RS, po kateri je bilo 

moč cene komunalnih storitev spremeniti le po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade RS, za 

katero pa je bilo treba MG priložiti celo vrsto dokumentov, med drugim tudi »pozitivno 

strokovno mnenje MOP o izpolnjevanju oskrbovalnih, tehničnih, vzdrževalnih, 

organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja, 

skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe«. Skratka po določbah te interventne 

                                                 
1
 Glej Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št, 51/06) 
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uredbe (sprejete na podlagi zakona o kontroli cen), je bilo težko uveljaviti kakršno koli 

spremembo cene.  

 

Aprila 2009 je bila sprejeta nova Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list 

RS, št. 32/09), ki je to stanje »latentne zamrznitve cen« spet podaljšala, vendar le za šest 

mesecev. 

 

Tako stanje je trajalo do avgusta 2009, ko je bil sprejet nov Pravilnik o metodologiji 

oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 

št. 63/09), ki je še izpopolnil pravila za oblikovanje ločenih cen komunalnih storitev 

(omrežnina in cena za izvajanje), ki so bila predpisana že s prejšnjim pravilnikom. Ko je tako 

15.8.2009 prenehala veljati zamrznitev cen
2
, so se od tedaj dalje cene »prosto« oblikovale v 

skladu z določbami tega pravilnika. S tem novim pravilnikom je bila pristojnost za določanje 

cen komunalnih storitev prenesena na raven občine, vendar je moral izvajalec teh storitev 

oziroma občina pred uveljavitvijo nove cene pridobiti tudi t.i. pozitivno strokovno mnenje 

MOP. Tako »prosto« oblikovanje cen po novem pravilniku se je nato izvajalo približno eno 

leto (do konca avgusta 2010), ko je Vlada RS sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen 

komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10), s katero so bile cene komunalnih storitev, 

veljavne na dan 28.8.2010, zamrznjene za šest mesecev. Ta ukrep pa je nato vlada ponovila še 

trikrat. Z zadnjo Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 

14/12) so cene zamrznjene do 28.8.2012.   

 

Zaradi vseh opisanih intervencij se cene komunalnih storitev v Sloveniji nikoli niso 

stabilizirale in tudi ne odražajo stroškov, potrebnih za izvajanje teh storitev. Pa ne samo to; 

cene, ki se danes zaračunavajo uporabnikom, so bile oblikovane na različne načine. 

Nekaterim uporabnikom se tako cene komunalnih storitev zaračunavajo še po starem sistemu 

(enotne cene storitev), drugim pa po novem sistemu (ločene cene za omrežnino in za 

izvajanje). Uporabnikom se ob zaračunavanju teh cen zaračunavajo še nekakšne davščine 

(vodno povračilo in okoljska dajatev). Poleg tega pa izvajalci v posameznih okoljih 

zaračunavajo uporabnikom še razne druge storitve
3
 povezane z vzdrževanjem in obnovo 

hišnih priključkov (obvezna zamenjava vodomerov in vzdrževanje oziroma obnova priključne 

cevi), ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb. Cene za te storitve pa se med posameznimi 

izvajalci in občinami zelo razlikujejo tako po višini kot po načinu zaračunavanja. 

 

Zaradi teh neenotnosti in nepreglednosti cen komunalnih storitev v Sloveniji smo se v družbi 

LM Veritas d.o.o. odločili, da bomo skušali zbrati podatke o cenah komunalnih storitev, ki so 

se v letu 2011 zaračunavale uporabnikom po posameznih izvajalcih GJS in po posameznih 

občinah ter tako na podlagi zbranih konkretnih podatkov prikazati, kako zelo raznoliko je 

stanje na področju cen komunalnih storitev v Sloveniji in kako zelo je potrebno, da se to 

stanje končno uredi, to je, da se z vodenjem ustrezne politike cen poenoti in stabilizira.  

 

2  JAVNA OBJAVA CEN STORITEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

 

Cene komunalnih storitev objavljajo javna podjetja oziroma izvajalci GJS na njihovih spletnih 

straneh. Zahteva za javno objavo teh cen izhaja iz Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja  (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06), ki ureja dostop do informacij javnega 

značaja in v 4. členu tudi določa, kaj je informacija javnega značaja. Iz opredelitve v tem 

                                                 
2
 Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 61/09)  

3
 ki niso podvržene kontroli cen  
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členu sicer ni mogoče neposredno odčitati, da je tudi cena storitev izvajalca GJS informacija 

javnega značaja, pač pa to posredno izhaja iz njegovega izvedbenega predpisa - Uredbe o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 119/07 in 

95/11), ki v prvem odstavku 11. člena določa, da mora organ v svetovni splet posredovati 

podatke o svojih storitvah, in nato v 4. točki navaja: »način, na katerega se lahko zahteva 

posamezna storitev, vključno s povezavo na elektronsko dostopen obrazec za vlogo, navedbo 

morebitnih zahtevanih prilog, navedbo o stroških storitve ter navedbo podatkov, ki jih bo 

organ pridobil sam na podlagi veljavnih predpisov«. 

 

Čeprav tudi ta četrta točka ne govori o cenah temveč o stroških storitve, pa je v kontekstu 

zakona in uredbe s tem treba razumeti ne samo stroške različnih postopkov temveč tudi cene 

storitev izvajalcev GJS (ki se po prvem členu ZDIJZ tudi štejejo za organ). Skratka iz tega 

zakona in izvedbenih predpisov izhaja, da bi morale tako občine, ki sprejemajo sklepe o 

uveljavitvi teh cen, kot tudi javna podjetja, ki zaračunavajo te cene, zagotoviti dostop do teh 

podatkov v okviru njihovih katalogov informacij javnega značaja. 

 

Večina javnih podjetij se tega tudi drži in objavlja cene svojih storitev na pregleden način na 

svojih spletnih straneh. Težje pa je priti do podatkov o cenah komunalnih storitev pri občinah, 

ki so sklepe o določitvi cen storitev GJS, sprejemale na sejah občinskih svetov, saj je treba 

najprej ugotoviti na katerih sejah so bili ti sklepi sprejeti in nato preiskati zapisnike teh sej. To 

velja tudi v primeru, kadar se storitve GJS opravljajo v okviru režijskih obratov občin, saj na 

tistem delu spletne strani občine, ki predstavlja delovanje režijskega obrata največkrat ni 

mogoče najti cenika storitev, ki jih opravlja režijski obrat. 

 

Ne glede na to, da obravnavani predpisi ne omenjajo neposredno cen storitev izvajalcev GJS, 

pa so cene storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja informacije javnega značaja, ki jih 

morajo občine (organi) in tudi izvajalci javnih služb (organi) zagotavljati v okviru kataloga 

informacij javnega značaja oziroma omogočati dostop do njih prek tega kataloga. Med 

izvajalce javnih služb sodijo tudi koncesionarji, saj izvajajo storitve GJS na podlagi 

pooblastila, zato bi po našem mnenju tudi oni morali poskrbeti za dostop oziroma javno 

objavo cen komunalnih storitev. 

 

Na koncu je treba omeniti še, da o obveznosti objave cen govori tudi Zakon o varstvu 

potrošnikov, ki v prvem odstavku 26. člena pravi: »Podjetje mora za blago oziroma storitev, 

ki jih ponuja, vidno označiti ceno, ki vključuje davek na dodano vrednost v primeru, da je 

podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost». Ta zakon, ki se nanaša na vse prodajalce 

(torej tudi na javni sektor), in zahteva objavo cen blaga in storitev z vidika ščitenja 

potrošnikov, sicer ne govori o tem, da bi morale biti cene objavljene na spletu, ampak govori 

le o vidni označitvi cen (torej o cenikih, kar pomeni, da bi morali biti taki ceniki dostopni vsaj 

na sedežih izvajalcev GJS).   

 

Kljub temu, da so cene komunalnih storitev v Sloveniji večinoma dostopne na spletnih 

straneh posameznih izvajalcev GJS
4
, pa pri nas ni javno dostopnega pregleda cen storitev 

vseh izvajalcev GJS v Sloveniji oziroma vseh občin na enem mestu. Takega zbirnega 

pregleda vseh cen za vse izvajalce GJS in vse občine v Sloveniji ne objavlja nihče (in tudi 

nima nihče).  Podatki o cenah teh storitev se sicer občasno in za posebne namene zbirajo pri 

različnih državnih ustanovah (MOP, MG, ARSO, CURS, SURS) vendar pa celotnega in 

ažurnega pregleda cen za vse občine v Sloveniji po našem poznavanju tudi oni ne vodijo. 

                                                 
4
 Povedati je treba, da prav vsi izvajalci GJS pa vseeno ne objavljajo teh cen na njihovih spletnih straneh 
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Tak pregled pa je nujno potreben, saj bi po eni strani državnim organom jasno pokazal, kako 

raznoliko stanje na področju cen komunalnih storitev imamo v Sloveniji, po drugi strani pa bi 

bil koristen tudi za same izvajalce GJS in občine, ki bi tako lahko svoje cene storitev 

primerjali s cenami teh storitev v drugih primerljivih okoljih. 

 

3  ZBIRANJE PODATKOV O CENAH KOMUNALNIH STORITEV Z ANKETAMI 

 

Družba LM Veritas d.o.o. se je odločila, da bo sama poskušala zbrati te podatke in s tem 

projektom začela jeseni leta 2011. Podatke o cenah komunalnih storitev je pridobivala z 

anketiranjem, z zbiranjem teh podatkov s spletnih strani posameznih izvajalcev GJS in tudi z 

neposrednim komuniciranjem s posameznimi izvajalci teh storitev. Pri tem smo se omejili le 

na cene storitev oskrbe s pitno vodo in na cene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 

padavinske vode (stanje na področju cen ravnanja z odpadki je namreč še veliko bolj 

raznoliko kot pri vodi in odpadni vodi). 

 

Prvo anketo, s katero smo zbirali podatke o cenah oskrbe s pitno vodo, smo izvedli septembra 

2011 in jo podaljšali še v oktober. Z drugo anketo (december 2011 in januar 2012) pa smo 

zbirali podatke o cenah odvajanja in čiščenja odpadne vode. Poleg samih podatkov o cenah 

smo z anketami hoteli pridobiti tudi še nekatere druge podatke o izvajanju teh dejavnosti. 

 

V nadaljevanju na kratko pojasnjujemo potek anketiranja, število anketirancev, velikost 

vzorca podatkov, vsebino anketnih listov, nato pa razkrivamo zbrane podatke in rezultate 

dobljene z analizo podatkov po posameznih vrstah komunalnih storitev. 

 

4  PREGLED IN ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 

 

4.1  OSKRBA S PITNO VODO  

 

4.1.1  Pridobivanje podatkov o cenah oskrbe s pitno vodo 

 

S prvo anketo smo zbirali le podatke o oskrbi s pitno vodo. Anketne liste (excelova tabela) 

smo poslali le gospodarskim družbam (javnim podjetjem in koncesionarjem), ki se ukvarjajo z 

oskrbo s pitno vodo. V anketni list smo zapisali, da zbiramo podatke o cenah storitev oskrbe s 

pitno vodo po stanju na dan 30.6.2011
5
. Anketirancem so bila zastavljena vprašanja o cenah 

storitev oskrbe s pitno vodo (vodarina, omrežnina, vodno povračilo, števnina, vzdrževalnina 

in tudi druga vprašanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo). 

 

Podatke o cenah oskrbe s pitno vodo smo dodatno zbirali tudi še z drugo anketo, s katero smo 

sicer v prvi vrsti zbirali podatke o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. S to 

drugo anketo smo namreč ponovno zaprosili izvajalce GJS, ki izvajajo odvajanje in čiščenje 

odpadne vode in tudi oskrbo s pitno vodo (a nam na prvo anketo niso odgovorili), da nam 

pošljejo podatke o cenah oskrbe s pitno vodo. Prav tako smo s to drugo anketo prosili za 

podatke o cenah storitev oskrbe s pitno vodo tudi vse režijske obrate v Sloveniji, ki smo jih s 

prvo anketo izpustili. 

 

Na ta način smo s prvo in drugo anketo zbrali podatke o oskrbi s pitno vodo od 55 podjetij in 

8 režijskih obratov, ki pokrivajo skupaj 181 občin v Sloveniji. 

                                                 
5
 Glede na to, da so bile cene oskrbe s pitno vodo v letu 2011 zamrznjene, lahko rečemo, da so cene na dan 

30.6.2011 tudi cene, ki so veljale ob koncu leta 2011. 



 

lm veritas d.o.o. 

5 

 

Dodatno pa smo s spletnih strani treh večjih podjetij in ene občine zbrali še nekaj dodatnih 

podatkov o cenah oskrbe s pitno vodo, tako da smo pokrili skupaj 192 slovenskih občin
6
.  

 

4.1.2  Velikost in ustreznost vzorca 

 

Z anketo in dodatnim zbiranjem podatkov o cenah storitev oskrbe s pitno vodo sicer ni bila 

pokrita celotna Slovenija, pridobljeni podatki pa kljub temu predstavljajo tako velik vzorec, 

da rezultati, ki smo jih iz njega pridobili, zanesljivo kažejo značilnosti na področju cen oskrbe 

s pitno vodo v Sloveniji. Z anketama in dodatnim zbiranjem podatkov s spletnih strani nismo 

pridobili podatkov o cenah oskrbe s pitno vodo le od enega koncesionarja (ki na spletu nima 

cenika) ter podatkov od 16 režijskih obratov oziroma občin, kjer pa gre v glavnem za majhne 

občine, kjer se oskrba s pitno vodo prebivalstva izvaja na različne načine. V nekaterih od teh 

občin se oskrba s pitno vodo tudi ne izvaja prek formalno organiziranih režijskih obratov, 

temveč kar v okviru vaških vodovodov, zadrug ali pa se poraba vode iz vodovodov, zgrajenih 

iz sredstev občanov oziroma iz samoprispevka, sploh ne zaračunava. 

 

Vzorec zbranih podatkov o cenah oskrbe s pitno vodo je po našem mnenju ustrezen tako z 

vidika števila izvajalcev GJS oziroma občin, kot tudi z regionalnega vidika, saj so z njim 

pokrite praktično vse slovenske občine. Z vidika ocene stanja na področju oskrbe s pitno vodo 

v režijskih obratih pa je pridobljeni vzorec nekoliko premajhen oziroma je problematičen tudi 

z regionalnega vidika, ker vključuje premajhno število občin iz severovzhodne Slovenije 

(predvsem Prekmurje). 

 

4.1.3  Podatki po katerih smo povpraševali 

 

Ena od ključnih informacij, ki smo jo hoteli z anketami pridobiti, je bila, kateri izvajalci 

(občine) so že oblikovali cene storitev oskrbe s pitno vodo po novih pravilih (ločena cena za 

izvajanje in ločena cena za omrežnino) in kateri še vedno uporabljajo enotne (stare) cene. 

Prav tako smo hoteli izvedeti še po kakšni ceni zaračunavajo vodno povračilo, števnino in 

vzdrževalnino za hišne priključke. Iz teh podatkov se je nato že v samem anketnem listu 

izračunal mesečni izdatek reprezentativnega gospodinjstva, ki porabi mesečno 16 m
3
 vode in 

ima priključek DN 20. 

 

4.1.4  Zbirni pregled vseh zbranih podatkov 

 

Na naslednjih straneh predstavljamo vse podatke o cenah storitev oskrbe s pitno vodo v 

Sloveniji, ki smo jih zbrali z anketami in iz spletnih strani nekaterih izvajalcev. Izvajalci 

oskrbe s pitno vodo oziroma občine za katere smo podatke zbirali s spletnih strani, so 

navedeni na koncu tabele in označeni s poudarjenim tiskom. 

                                                 
6
 V Občini Kidričevo oskrbo s pitno vodo izvajata dva izvajalca (po različnih cenah), zato je ta občina v zbirni 

tabeli prikazana dvakrat. Takšen položaj, ko izvajanje oskrbe s pitno vodo v neki občini izvajata dva izvajalca, se 
pojavlja tudi še v nekaterih drugih občinah, vendar nam izpolnjevalci anket o tem niso poročali. 
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4.1.5  Vsebina postavk anketnega lista in izpolnjevanje nekaterih zahtevanih podatkov  

 

Pri zbiranju in kasnejšem urejanju prejetih podatkov iz anketnih listov, se je pokazalo, da je 

bilo ponekod tudi nekaj nerazumevanja, kakšen podatek je treba v anketni list vpisati. Nastale 

napake smo po našem mnenju (večinoma) odpravili. 

 

V nadaljevanju podrobno opisujemo vsebino nekaterih zahtevanih podatkov, tako da bo lahko 

vsak, ki je anketo izpolnil, pri sebi še enkrat preveril ali je anketo pravilno izpolnil in nas v 

primeru, da je prišlo do napake, nanjo opozoril. 

 

4.1.5.1  Vodarina (stolpec 2 in 3) 

 

V ta dva stolpca naj bi se vpisala vodarina, to je cena izvajanja storitve oskrbe s pitno vodo. 

Tisti izvajalci, ki so oblikovali ceno vodarine še po Pravilniku iz leta 2008, ki je določal, da je 

cena vodnega povračila vključena v ceno vodarine, so bili pri izpolnjevanju ankete v dilemi 

ali naj ceno vodnega povračila izločijo iz cene vodarine (in jo prikažejo v stolpcu 8) ali naj jo 

pustijo v okviru cene vodarine. Menimo, da je večina takih izvajalcev (tudi po naših 

naknadnih opozorilih) vodno povračilo izločila iz cene vodarine in ga prikazala posebej v 

stolpcu 8. 

 

Nekateri so  nas tudi spraševali, kaj je mišljeno z drugimi uporabniki v stolpcu 3 in ali je cena 

vodarine zanje lahko različna. Z drugimi uporabniki so bili mišljeni vsi tisti uporabniki, ki 

niso gospodinjstva in tudi niso porabniki pitne vode za potrebe industrije. Dobava pitne vode 

industrijskim porabnikom, ki vodo porabljajo za potrebe njihove proizvodnje (npr. za 

proizvodnjo pijač) po določilih 2. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo ni gospodarska javna 

služba in cene za tako dobavo se oblikujejo po drugih principih, zato po teh cenah sploh 

nismo povpraševali. Povpraševali smo le po cenah vodarine za tiste druge uporabnike, ki jih v 

nekaterih okoljih opredeljujejo kot negospodarstvo (zavodi, šole, vrtci itd.) oziroma tudi kot 

gospodarstvo (poraba pitne vode za običajne potrebe – potrebe komunalne rabe). 

 

Cene izvajanja oskrbe s pitno vodo (cene vodarine) za gospodinjstva in za druge uporabnike 

bi morale bili načeloma enake. Po Pravilniku iz leta 2009 je mogoče različne cene uporabiti le 

v primeru izpolnjevanja pogojev iz njegovega  9. člena (kadar drugi uporabniki dokazljivo 

povzročajo drugačne stroške – kar mora biti dokazano z ekspertizo, ki jo potrdi ZKG – 

Zbornica komunalnega gospodarstva).  

 

4.1.5.2  Cena omrežnine za DN 13 (stolpec 4 in 5) 

 

Tudi pri izpolnjevanju teh podatkov je bilo nekaj vprašanj. Nekateri izpolnjevalci ankete so 

bili v dilemi, ali naj se tukaj vpiše cena omrežnine, ki je bila izračunana po določilih 

Pravilnika (polna cena, ki pokriva amortizacijo oziroma najemnino za infrastrukturo) ali pa 

znižana cena omrežnine (to je polna cena omrežnine, znižana po sklepu občine za določen 

odstotek), ki se je nato dejansko zaračunavala uporabnikom, občina pa se je zavezala, da bo 

razliko pokrivala s subvencijo). Z anketo smo želeli pridobiti podatek o ceni omrežnine, ki se 

dejansko zaračunava uporabnikom in ne o polni ceni omrežnine, izračunani po Pravilniku, če 

je bila ta nato znižana s sklepom občine (saj smo o znesku subvencije v prvi anketi posebej 

povpraševali).  

 

Pri ceni omrežnine za druge uporabnike so nas nekateri spraševali, zakaj so te cene za druge 

uporabnike ponekod različne od cen za gospodinjstva. Če predpostavimo, da so bile ponekod 
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cene omrežnine, izračunane po pravilniku kasneje, s sklepom občine za gospodinjstva znižane 

(ker bo občina za razliko dala subvencijo), potem je seveda jasno, da so cene omrežnine za 

druge uporabnike višje. Če predpostavljamo, da drugi uporabniki opravljajo pridobitno 

dejavnost, potem občina pač zanje tudi ni mogla znižati omrežnine, saj takih cen omrežnine 

po pravilniku ne sme subvencionirati. 

 

4.1.5.3  Cena števnine in cena vzdrževalnine 

 

V praksi se včasih s temi izrazi razume zbiranje sredstev za različne namene; pojavljajo pa se 

tudi še drugi izrazi (priključna moč, priključnina ipd.), zato je tudi pri zbiranju teh podatkov 

prihajalo do nekaterih problemov.  

 

Čeprav večinoma vsi s števnino (števčnino) razumemo ceno (mesečni znesek), s katero se v 

obdobju petih let zberejo sredstva za obnovo vodomera, z vzdrževalnino pa mesečni znesek s 

katerim se zbirajo sredstva za vzdrževanje oziroma obnovo priključne cevi do vodomera, pa 

nekateri s števnino zbirajo sredstva tako za obnovo vodomera, kot tudi za priključno cev, 

drugi pa z vzdrževalnino sredstva za zamenjavo vodomera in za obnovo priključne cevi. V 

takih primerih smo v zbirni tabeli zneske števnine oziroma vzdrževalnine vključili v tisto 

kategorijo, kot jo je določil anketiranec. Če pa ni bilo jasno za kaj gre, smo jo vključili med 

vzdrževalnino.  

 

Nekaj izvajalcev GJS uporabnikom zaračunava tudi mesečne zneske za priključno moč, ki je 

bila vpeljana po zgledu v energetiki in v bistvu predstavlja nekakšno omrežnino, saj se 

zaračunava po dimenzijah priključkov. Te zneske smo v zbirni tabeli vključili v stolpec 10 - 

vzdrževalnina.  

 

4.1.6  Analiza in komentar zbranih podatkov 

 

Povedali smo že, da zbrani podatki pokrivajo 192 slovenskih občin, to je 90% vseh občin. Na 

anketo ni odgovorilo 18 občin, ki pa so večinoma majhne. Največ teh se nahaja v Prekmurju. 

V anketiranih občinah se po naši grobi oceni porabi vsaj 90%  vse pitne vode v Sloveniji.    

 

4.1.6.1  Stare (enotne) cene in nove (ločene) cene 

 

Po določilih novih predpisov o oblikovanju cen komunalnih storitev je bilo treba cene oskrbe 

s pitno vodo od leta 2008 dalje oblikovati posebej za kritje stroškov javne infrastrukture (cena 

omrežnine) in posebej za izvajanje oskrbe s pitno vodo (cena vodarine).  

 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da smo po sprejemu novih pravil v Sloveniji ostali na pol 

poti. Podatki kažejo, da je v letu 2011 po novih predpisih zaračunavalo oskrbo s pitno vodo 

nekaj manj kot polovica anketirancev. Natančnejši pregled kaže spodnja tabela. 

 

 Število občin odstotek 

Ločene cene 86 45% 

Enotne cene 104 55% 

SKUPAJ 190 100% 

 

Če upoštevamo, da tudi v manjkajočih 18 majhnih občinah večinoma še niso uveljavili 

ločenih cen, lahko rečemo, da je z vidika števila slovenskih občin, manj kot polovica vseh 

občin uveljavila novo metodologijo zaračunavanja oskrbe s pitno vodo. 
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Dejstvo, da se v več kot polovici slovenskih občin zaračunavajo cene storitev oskrbe s pitno 

vodo še po starih (enotnih) cenah, v slabi polovici slovenskih občin pa po novih (ločenih) 

cenah, je nevzdržno. Ne gre le za to, da se voda zaračunava in plačuje na različne načine, gre 

tudi za to, da je bil z novimi predpisi o oblikovanju cen teh storitev določen tudi način 

subvencioniranja teh cen, kar pomeni, da je sedaj formalno vzpostavljen le sistem 

subvencioniranja cen omrežnine, medtem, ko subvencioniranje v primeru uporabe starih 

(enotnih) cen s predpisi ni urejeno, in je pač prepuščeno iznajdljivosti oziroma pogajalski 

moči posameznih akterjev (občin in izvajalcev GJS).  

 

Ena največjih pomanjkljivosti Pravilnika o oblikovanju cen iz leta 2009 je gotovo prav v tem, 

da je zahteval, da ločene cene (posebej cena omrežnine in posebej cena izvajanja) sprejmejo 

le tisti izvajalci GJS, ki so želeli svoje stare in prenizke cene povišati, in ni zahteval, da 

morajo vsi izvajalci ob uveljavitvi novega sistema preračunati svoje stare cene na nov sistem 

cen (tudi, če ni bilo potrebe po zvišanju cen)
7
.  

 

4.1.6.2  Najvišje, najnižje in povprečne cene pitne vode  

           V EUR 

VODA Vodarina 
(gospodinjstva) 

Omrežnina DN 13 
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(ostali uporabniki) 

Povprečna cena 0,5459 2,0247 0,4587 0,6770 

Mediana 0,4574 1,8066 0,4943 0,6405 

Najvišja cena 1,4000 7,0586 0,9985 1,3803 

Najnižja cena 0,2365 0,2100 0,1377 0,2146 

Mnogokratnik  
razlike 

6 34 7 6 

 

Razlike med najnižjimi in najvišjimi cenami so precejšnje. Pri novih cenah vodarine (cena za 

izvajanje oskrbe s pitno vodo) je najvišja cena v eni izmed občin šest krat večja od najnižje 

cene. Tako velike razlike so v prvi vrsti posledica različnih naravnih pogojev za izvajanje 

oskrbe z vodo med posameznimi občinami (npr. nek vodni vir je v eni občini obilen in 

zadostuje  za vso porabo v občini, drugje pa se mora občina oskrbovati iz več manjših virov; 

nekje je treba načrpano vodo čistiti oziroma filtrirati, drugje je ni treba; ponekod je treba vodo 

črpati iz velike globine, drugje priteka neposredno iz izvira; ponekod je treba vodo potiskati v 

vodohrane, drugje se distribuira s pomočjo gravitacije; črpališča vode so nekje zelo oddaljena 

od porabnikov, drugje pa ne; ipd.). Razlike pa se lahko pojavljajo tudi zaradi boljše 

organiziranosti izvajalca, večje gostote naselitve, večje porabe vode velikih porabnikov, bolj 

kvalitetnih materialov vgrajenih v omrežje in malo interventnih popravil ipd. 

 

Še bolj očitne so razlike pri cenah omrežnine. Najvišja cena omrežnine za vodomer DN 13  je 

34 krat višja od najnižje cene omrežnine. Ker je cena omrežnine v posamezni občini na eni 

strani odvisna od zneska amortizacije infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in na drugi strani 

od števila in strukture vodomerov, lahko raziskujemo razloge za razlike posebej na strani 

amortizacije vodovodnega omrežja (oziroma zaračunane najemnine izvajalcu) in posebej pri 

številu in strukturi vodomerov. Za razlike pri amortizaciji oziroma najemnini za infrastrukturo 

povejmo najprej, da je pogojena z naravnimi danostmi, ki smo jih omenili že pri vodarini. 

                                                 
7
 V tem Pravilniku je bilo sicer v 35. členu zapisano, da morajo občine uskladiti svoje predpise z določbami tega 

pravilnika do 31. decembra 2010, vendar iz tega ni izhajalo, da to pomeni tudi preračun starih cen na sistem 
novih cen. V predlogu nove Uredbe je to veliko bolj jasno napisano, saj je v zadnji varianti te uredbe zapisano: 
»Občine morajo uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to uredbo najpozneje v dvanajstih mesecih 
po uveljavitvi te uredbe.«  
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Seveda pa je tudi višina omrežnine odvisna od tega, katera amortizacija oziroma najemnina je 

bila vzeta v obračun kalkulacije cene (pri nekaterih tista iz predhodnega leta, pri drugih tista 

iz tekočega leta). Pomembno je tudi število vodomerov, ki jih upoštevamo pri izračunu v 

imenovalcu in seveda tudi struktura teh vodomerov glede na dimenzijo vodomera (DN). 

Izredno velika razlika med najvišjo in najnižjo omrežnino za DN 13, kaže kako zelo različne 

vrednosti javne infrastrukture obstajajo v praksi glede na število odjemnih mest in strukturo 

vodomerov. In še nekaj je pri tem izračunu cen zelo pomembno; kako pravilno je izkazana 

vrednost vodovodne infrastrukture v knjigah občine. Vedeti je treba, da ponekod 

infrastrukturo sestavljajo stara odpisana omrežja, ki niso bila v preteklosti pravilno 

revalorizirana, drugje pa novejša, katerih knjigovodske vrednosti so načeloma pravilnejše. 

Prav tako se je treba zavedati, da so v nekaterih okoljih infrastrukturo dali ovrednotiti, drugje 

pa ne; vse to pomembno vpliva na mesečni znesek omrežnine. 

 

Povprečna cena vodarine in omrežnine, ki smo jo navedli v tabeli, je izračunana kot 

aritmetično povprečje iz vseh cen vseh anketiranih občin v Sloveniji. Ta podatek moramo 

uporabljati zelo previdno. Velike razlike med najvišjimi in najnižjimi cenami v posameznih 

občinah namreč povedo, da obstoje med posameznimi okolji zelo velike razlike glede 

naravnih pogojev za izvajanje oskrbe s pitno vodo, torej primerjava cene vodarine v neki 

občini s povprečno ceno vodarine za Slovenijo ne pove veliko oziroma ima omejeno 

uporabno vrednost. Podatek o povprečni ceni na ravni Slovenije je koristen predvsem za 

primerjave med državami in za primerjave med leti. Za primerjave med posameznimi 

občinami in izvajalci pa je treba primerjati cene v primerljivih okoljih. 

 

V prejšnji tabeli smo navedli tudi podatek o mediani (sredinski vrednosti) od katere je 

polovica cen višjih, polovica pa nižjih. V našem primeru je mediana pri vodarini za 

gospodinjstva - ločene cene (0,4565 EUR) nekoliko nižja od povprečne cene (0,5398 EUR), 

pri enotni ceni za gospodinjstva (0,4995 EUR) pa višja od povprečne cene (0,4703 EUR). To 

je razvidno tudi iz razporeditve cen v spodnjih dveh histogramih, ki kažeta, kako se cene 

vodarine in omrežnine razporejajo po posameznih razredih. Najvišji stolpec kaže, v katerem 

razredu so cene najpogostejše (katerih cen je največ). 
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Tudi pri starih (enotnih) cenah, ki smo jih prikazali posebej za gospodinjstva in posebej za 

ostale uporabnike, se kaže precejšnja razlika med najnižjo in najvišjo ceno, vendar tega nismo 

naprej podrobneje analizirali, saj so te stare cen rezultat različnih intervencij in zamrznitev, ki 

so se dogajale v preteklosti, zato te cene največkrat ne odražajo stroškov izvajanja te storitve. 

Zanimiva pa je primerjava med povprečno staro (enotno) ceno za gospodinjstva in povprečno 

novo ceno vodarine za gospodinjstva, ki kaže, da je povprečna stara (enotna) cena (ki naj bi 

pokrivala tako stroške izvajanja kot stroške infrastrukture) kar precej nižja od povprečne nove 

cene vodarine (ki pa krije le stroške izvajanja oskrbe s pitno vodo).   

 

Na koncu te točke naj opozorimo še na dejstvo, da so nekatere cene vodarine in omrežnine 

lahko rezultat kakšnih izjemnih okoliščin v posameznih občinah, ki pokvarijo sliko, ki naj bi 

veljala za Slovenijo. Tako so lahko visoke ali nizke enotne cene oskrbe s pitno vodo posledica 

kakšnih upravnih, organizacijskih oziroma administrativnih razmer v neki občini (ali pa 

posledica obračunskih in davčnih sprememb v predpisih v preteklosti). S tega razloga smo iz 

zbranih podatkov izločili dve najvišji in dve najnižji ceni. V spodnji preglednici prikazujemo, 

kakšne bi bile v takem primeru najvišje, najnižje in povprečne cene.  

 

VODA Vodarina 
(gospodinjstva) 

Omrežnina DN 13 
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(ostali uporabniki) 

Povprečna cena 0,5337 1,8436 0,4486 0,6519 

Najvišja cena 0,91 3,7928 0,8144 1,254 

Najnižja cena 0,273 0,638 0.1669 0,26 

Mnogokratnik  
razlike 

3 6 5 5 

 

Iz te tabele je razvidno, da so, v primeru izločitve dveh najvišjih in dveh najnižjih cen, razlike 

med najvišjimi in najnižjimi cenami precej manjše, kot če upoštevamo vse zbrane podatke. 

Pred uporabo takih korigiranih najvišjih, najnižjih in povprečnih cen, bi morali seveda 

ugotoviti ali sta izločeni najvišji in najnižji ceni res posledica nekih nenormalnih okoliščin 

(morali bi torej preveriti in analizirati vsako tako ceno pred izločitvijo). Če so najvišje in 
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najnižje cene posledice objektivno različnih pogojev pri izvajanju oskrbe s pitno vodo, potem 

seveda takih izločitev ne bi smeli narediti
8
. 

 

4.1.6.3  Števnina 

 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da se števnina zaračunava v 111 občinah (od 192), ki smo jih 

anketirali oziroma zanje zbrali podatke), kar predstavlja 58% od vseh 210 slovenskih občin. 

Ob tem se seveda lahko vprašamo, kako se financira zamenjava vodomerov v preostalih 

občinah; ali jo res financirajo lastniki vodomerov ali pa kar izvajalci GJS, čeprav lastnikom 

teh vodomerov ne zaračunavajo števnine. To seveda pomeni, da se take zamenjave 

vodomerov
9
 financirajo iz sredstev zbranih s ceno vodarine, kar seveda ni prav. 

 

Povprečna mesečna števnina znaša 1,7980 EUR. Najvišja števnina za vodomer DN 20 znaša 

5,454 EUR, najnižja pa 0,3 EUR, kar pomeni, da je najvišja števnina za to dimenzijo 

vodomera kar 18 krat višja od najnižje. To je zelo nenavadno oziroma težko razumljivo, saj se 

mesečni zneski števnine pravzaprav ne bi smeli bistveno razlikovati med seboj  (cena novega 

vodomera DN 20 je namreč povsod približno enaka oziroma se stroški demontaže, umerjanja 

in ponovne montaže vodomera med občinami ne bi smeli bistveno razlikovati)
10

.  

 

Že na začetku pa smo pri vsebinski razlagi števnine povedali, da se v praksi s števnino razume 

marsikaj (in da nekateri v števnino vključujejo tudi vzdrževalnino) ter da jo tudi računajo na 

različne načine, zato se nam v tem primeru zdi smiselno pri izračunu povprečja za Slovenijo 

izločiti po dva najvišja in najnižja zneska. Podatki o najvišji, najnižji in povprečni števnini za 

vodomer DN 20 bi bili v takem primeru naslednji:  

- povprečna števnina 1,6496 EUR 

- najvišja števnina 4,1646 EUR 

- najnižja števnina 0,6426 EUR in  

- mnogokratnik razlike: 6 krat 

 

4.1.6.4  Vzdrževalnina 

 

Vzdrževalnino zaračunavajo v 101 občini. Tudi pri vzdrževalninah se kažejo velike razlike 

med posameznimi občinami. Najvišja mesečna vzdrževalnina za DN 20 znaša 6,5411 EUR, 

najnižja 0,7749 EUR, povprečna pa 2,7452 EUR. Razlika med najvišjo in najnižjo je 8 kratna. 

 

Vzdrževalnine se praviloma zaračunavajo za kritje stroškov vzdrževanja in obnove priključne 

cevi, ki je v lasti lastnika objekta. Načini izračunavanja se razlikujejo, razlog za to je 

največkrat v različni določitvi dobe uporabnosti, to je normalnega obdobja zamenjave 

priključka, lahko pa tudi v različni določitvi povprečne dolžine priključne cevi. Verjetno pa se 

tudi prek teh vzdrževalnin marsikje zbirajo sredstva za pokritje stroškov izvajanja oskrbe s 

pitno vodo, kar je seveda nepravilno. 

 

                                                 
8
 Pri ločenih cenah vodarine in omrežnine pa našem mnenju ne bi smelo prihajati do kakšnih takih izjemnih 

situacij (morebiti bi kazalo presoditi le zelo visoko ceno omrežnine v občini Komen), pri enotnih cenah oskrbe s 
pitno vodo pa se nam zdi za potrebe ocene stanja v Sloveniji smiselno izločiti dve zgornji in dve spodnji ceni. 
9
 V bistvu ne gre za zamenjavo vodomera, temveč za njegovo umerjanje, pri tem pa se vedno zamenja 

mehanizem vodomera in očisti ohišje vodomera (občasno pa tudi zamenja cel vodomer).  
10

 Očitno so nekateri izvajalci GJS zaradi zamrznitve cen prek števnin (ki niso podlegle zamrznitvi) pridobivali 
tudi sredstva za kritje stroškov izvajanja oskrbe s pitno vodo in ne samo sredstva za zamenjavo vodomerov. 
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Podatki o najvišji, najnižji in povprečni vzdrževalnini za priključno cev na vodomer bi bili v 

primeru, da izločimo po dve najvišji in dve najnižji vzdrževalnini naslednji: 

- povprečna vzdrževalnina 2,6735 EUR 

- najvišja vzdrževalnina 5,45 EUR 

- najnižja vzdrževalnina 0,883 EUR 

- mnogokratnik razlike: 6 krat 

 

4.1.6.5  Izdatki reprezentativnega gospodinjstva 

 

Podatek o izdatkih reprezentativnega gospodinjstva je bil v tem našem projektu posebej 

izračunan iz podatkov o cenah storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih plačujejo uporabniki, zato 

da bi bilo na njegovi podlagi sploh mogoče primerjati stanje med posameznimi občinami. Kot 

smo videli se v različnih občinah stroški oskrbe s pitno vodo zaračunavajo na različne načine 

(stare enotne cene ali pa nove ločene cene). Zaradi primerjave med občinami, ki na različne 

načine zaračunavajo oskrbo s pitno vodo, je bilo treba določiti neko enotno podlago, na 

podlagi katere bi lahko primerjali cene oziroma izdatke za oskrbo s pitno vodo. Za to enotno 

podlago je bilo izbrano reprezentativno gospodinjstvo, ki je v bistvu računska kategorija, to je 

gospodinjstvo, ki porabi 16 m
3
 mesečno

11
 in je priključeno na DN 20.  

 

Iz podatkov o cenah storitev, ki smo jih zbrali, je bil izračunan znesek mesečnih izdatkov 

reprezentativnega gospodinjstva tako za tiste občine, ki zaračunavajo oskrbo s pitno vodo še 

po starih cenah kot tudi za one, ki zaračunavajo oskrbo po novih cenah.  

 

V občini, ki zaračunava oskrbo s pitno vodo še po starih cenah, je bil ta izdatek izračunan kot 

zmnožek količine 16 m
3
 in enotne cene za gospodinjstvo, povečan za 8,5% DDV ter povečan 

za znesek vodnega povračila ter znesek števnine in vzdrževalnine (tam, kjer se zaračunavata), 

oba povečana za 8,5% DDV.  

 

Podobno je bil izračunan tudi podatek o mesečnih izdatkih reprezentativnega gospodinjstva v 

občini, ki zaračunava oskrbo s pitno vodo po novih ločenih cenah, le da je bilo treba v tem 

primeru dodati še znesek za omrežnino za DN 20 (ki ga je bilo treba preračunati iz zneska 

omrežnine pridobljenega za DN 13 z uporabo predpisanega faktorja za preračun 1,67
12

). 

 

V zbirni tabeli so prikazani izdatki reprezentativnega gospodinjstva za oskrbo s pitno vodo za 

192 slovenskih občin. Najvišji mesečni znesek teh izdatkov znaša 32,9522 EUR, najnižji 

4,5126 EUR, povprečje za vse anketirane občine je 14,2562EUR, mediana pa 12,79 EUR.   

 

V nadaljevanju prikazujemo histogram, ki kaže porazdelitev izdatkov za oskrbo s pitno vodo 

reprezentativnega gospodinjstva po posameznih izdatkovnih razredih in pove v katerem 

razredu (intervalu) je največ posameznih izdatkov.  

                                                 
11

 Pri tej določitvi smo izhajali iz predpostavke, da naj bi reprezentativno gospodinjstvo sestavljali  4 člani, od 
katerih vsak porabi 4 m

3
 vode mesečno. Naj ob tem še omenimo, da ima povprečno gospodinjstvo v Sloveniji 

nekaj več kot 3 člane, v študijah OECD pa se te primerjave izvajajo za gospodinjstvo, ki mesečno porabi 15 m
3
 

pitne vode (Managing Water for All: An OECD Perspective on Pricing and Financing, OECD 2009) 
12

 Faktor 1,67 je predpisan za preračun vodomera iz DN 13 na DN 20. 
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Na naslednji strani pa predstavljamo razlike v izdatkih za oskrbo s pitno vodo 

reprezentativnega gospodinjstva po posameznih občinah še v grafu, ki omogoča zaznati 

razlike še na vizualni način (v grafu so izdatki za vse občine namesto v številkah predstavljeni 

v obliki stolpcev). 
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4.1.7  Podatki za režijske obrate 

 

Čeprav predpisi o oblikovanju cen storitev GJS veljajo tudi za režijske obrate, se pri njih 

praviloma pojavljajo posebnosti. Največkrat gre v takih občinah za kombinacije javnega 

vodovodnega omrežja, ki je bilo zgrajeno iz javnih sredstev in manjših vodovodnih sistemov, 

ki so bili v preteklosti zgrajeni s sredstvi občanov in jih je občina (režijski obrat) kasneje 

prevzela v upravljanje. Poleg javnega vodovodnega omrežja v takih občinah praviloma še 

vedno obstajajo tudi vaški vodovodi, za katere še naprej skrbijo krajevne oziroma vaške 

skupnosti.  

 

To stanje se odraža tudi v odzivu na anketo in v zbranih podatkih; podatke o cenah oskrbe s 

pitno vodo je namreč posredovalo le 8 režijskih obratov, čeprav se oskrba s pitno vodo v 

okviru formalno oblikovanih ali neoblikovanih režijskih obratov izvaja še v kakšnih 20 

občinah. 

 

V večini (v 7 od 8) režijskih obratov so cene za oskrbo s pitno vodo oblikovane še po starih 

predpisih in tudi te enotne cene so praviloma zelo nizke.  

 

4.1.8  Dodatno zbrani podatki in izračuni kazalnikov 

 

Poleg cen oskrbe s pitno vodo smo z anketami zbirali tudi še nekatere druge podatke, ki naj bi 

dodatno osvetlili posebnosti pri izvajanju oskrbe s pitno vodo v posamezni občini (dolžina in 

vrednost vodovodnega omrežja, črpanje ali gravitacija, količina prodane vode, vodne izgube, 

število vseh priključkov, število priključkov po posameznih dimenzijah itd.). Nekateri od tako 

zbranih podatkov niso zanesljivi, zato jih še preverjamo in dopolnjujemo. Na njihovi podlagi 

bomo izračunali ustrezne kazalnike, s katerimi bo po našem mnenju mogoče določati 

primerljive občine.  

 

4.2  ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE 

 

4.2.1  Pridobivanje podatkov o cenah odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode 

 

Anketne liste z vprašanji o cenah odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode (v 

nadaljevanju: odpadne vode) smo decembra 2011 poslali: 

- vsem izvajalcem (javnim podjetjem in koncesionarjem), ki hkrati opravljajo vse tri 

glavne GJS na vodnem področju (oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne 

vode), 

- vsem izvajalcem (javnim podjetjem in koncesionarjem), ki izvajajo le dejavnosti 

odvajanja in čiščenja odpadne vode in 

- vsem režijskim obratom. 

Tudi v teh anketnih listih smo povpraševali še po nekaterih drugih podatkih v zvezi z 

odvajanjem odpadne vode (vrednost infrastrukture, dolžine omrežij, količine odvedene vode 

itd.). Dodan je bil tudi anketni list s katerim smo zbirali podatke o številu odjemnih mest za 

odvajanje (številu vseh vodomerov in tudi številu vodomerov po posameznih dimenzijah). 

 

4.2.2  Velikost in ustreznost vzorca 

 

Anketne liste (excelova tabela) je izpolnilo 47 izvajalcev (vključno z režijskimi obrati), ki je 

odvajanje odpadne vode izvajalo za 126 občin. Poleg samih cen so nekateri v tabelo zapisali 
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še razne opombe in razlage, ki smo jih v zbirni tabeli pustili take, kot smo jih prejeli. Dodatno 

pa smo prek spleta zbrali še podatke od vseh preostalih večjih izvajalcev (8), ki pokrivajo 19 

občin. Cene za odvajanje odpadne vode so bile tako zbrane za 145 slovenskih občin. 

 

Glede na to, da v marsikateri slovenski občini še ni kanalizacije, je s pridobljenimi podatki po 

naši oceni pokrita večina občin, v katerih se izvaja odvajanje odpadne vode v Sloveniji. Gre 

torej za dovolj velik vzorec za analizo podatkov.    

 

4.2.3  Podatki po katerih smo povpraševali 

 

Kot že rečeno, smo z anketnim listom zbirali tako podatke o cenah storitev odvajanja kot tudi 

nekatere druge podatke. V tem prispevku obravnavamo le podatke o cenah odvajanja odpadne 

vode. Najbolj so nas zanimali podatki o tem, koliko izvajalcev oziroma koliko občin 

zaračunava odvajanje odpadne vode po novih ločenih cenah (cena odvajanja in cena 

omrežnine) in koliko še po starih enotnih cenah za odvajanje odpadne vode (cenah 

kanalščine) ter kakšne so najvišje, najnižje in povprečne cene in izdatki za odvajanje odpadne 

vode za reprezentativno gospodinjstvo. V tej zvezi je treba opozoriti, da pri odvajanju 

odpadne vode nimamo števnin in vzdrževalnin kot pri pitni vodi, ter da se namesto vodnega 

povračila tukaj plačuje okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode.  

 

4.2.4  Zbirni pregled vseh podatkov 

 

Podatki o cenah odvajanja odpadne in padavinske vode za vse občine so predstavljeni v zbirni 

tabeli na naslednjih straneh. 
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4.2.5  Analiza in komentar zbranih podatkov 

 

Z anketo je bilo pokritih 145 od vseh 210 občin, to je 69% vseh slovenskih občin. Vendar pa 

je treba povedati, da vse slovenske občine še nimajo kanalizacije, zato bi morali delež 

računati od manjšega števila slovenskih občin, kar pomeni, da bi bil v takem primeru odstotek 

pokritosti večji. 

 

4.2.5.1  Stare (enotne) cene in nove (ločene) cene 

 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da smo pri odvajanju odpadne vode še veliko bolj oddaljeni 

od novo predpisanega sistema oblikovanja cen kot pri oskrbi s pitno vodo. Podatki kažejo, da 

v letu 2011 po novih predpisih zaračunava odvajanje odpadne vode le dobra četrtina 

anketirancev. Natančnejši pregled kaže spodnja tabela. 

 

 Število občin delež 

Ločene cene 40 28% 

Enotne cene 105 72% 

SKUPAJ 145  

 

4.2.5.2  Najvišje, najnižje in povprečne cene vode  

 

ODVAJANJE Odvajanje 
(gospodinjstva) 

Omrežnina DN 13 
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(ostali uporabniki) 

Povprečna cena 0,2327 1,9294 0,2349 0,3082 

Mediana 0,1835 1,847 0,2106 0,2587 

Najvišja cena 1,2648 7,09 0,72 0,7625 

Najnižja cena 0,0562 0,3195 0,0324 0,0572 

Mnogokratnik  
razlike 

23 22 22 13 

 

Pri novih ločenih cenah odvajanja je najvišja cena (cena za izvajanje odvajanja) v eni izmed 

občin 23 krat večja od najnižje cene. Tako velike razlike so po eni strani posledica različnih 

naravnih pogojev za izvajanje odvajanja odpadne vode med posameznimi občinami (ravnina, 

hribovitost, dolžina omrežja oziroma oddaljenost naselij od čistilnih naprav in vodnih tokov, 

itd.) po drugi strani pa posledica različne starosti in načina financiranja gradnje kanalizacij. 

Razlike v cenah pa so gotovo tudi odraz razlik v učinkovitosti in v organiziranosti izvajanja 

odvajanja odpadne vode. 

 

Precejšnje razlike so tudi pri cenah omrežnine. Pri ceni omrežnine za DN 13 je razlika med 

najnižjo in najvišjo ceno kar 22 kratna.  Ker je cena omrežnine na eni strani odvisna od 

zneska amortizacije infrastrukture za odvajanje odpadne vode (najemnine za infrastrukturo) in 

na drugi strani od števila ter strukture vodomerov, so razlike pri amortizaciji oziroma 

najemnini za infrastrukturo v prvi vrsti odvisne od naravnih danosti in racionalnosti pri 

izvajanju investicij v to infrastrukturo. Razlike pri številu vodomerov so odvisne od števila 

prebivalstva, razlike pri strukturi vodomerov pa od industrializiranosti naselij (veliki 

stanovanjski bloki z vodomeri za celoten blok, zavodi in podjetja z vodomeri večjih 

dimenzij).  

 

Tudi pri cenah odvajanja odpadne vode opozarjamo, da je treba podatek o povprečni ceni 

odvajanja in povprečni ceni omrežnine uporabljati razumno. Velike razlike med najvišjimi in 
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najnižjimi cenami v posameznih občinah povedo, da razlike med posameznimi okolji 

nastajajo predvsem zaradi različnih naravnih pogojev, zato ima primerjava cene odvajanja za 

posamezno občino s povprečno ceno za Slovenijo omejeno vrednost. Za primerjave med 

posameznimi občinami in izvajalci je treba primerjati cene odvajanja odpadne vode v 

primerljivih okoljih. 

 

Mediana (sredinska vrednost) od katere je polovica cen višjih, polovica pa nižjih, znaša pri  

ceni odvajanja odpadne vode za gospodinjstva 0,1835 EUR, pri omrežnini za gospodinjstva 

pa 1,847 EUR.  

 

Razporeditev vseh zbranih cen odvajanja in omrežnine za gospodinjstva po posameznih 

razredih pa je razvidna iz spodnjih dveh grafikonov. Opozarjamo, da gre za prikaz podatkov o 

cenah, oblikovanih na podlagi novih predpisov (ločene cene). 
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Iz zgornjega grafa je razvidno, da porazdelitev cen ni homogena (ni v obliki gausove krivulje) 

in da izstopajo nekatere visoke cene  na desni strani grafikona. 
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Tudi pri odvajanju odpadne vode moramo opozoriti na dejstvo, da so včasih nekatere cene 

odvajanja in omrežnine lahko rezultat kakšnih izjemnih okoliščin v posameznih občinah, ki 

pokvarijo sliko za Slovenijo. Tako so lahko visoke ali nizke enotne cene posledica kakšnih 

posebnih upravnih, organizacijskih ali administrativnih razmer v neki občini
13

. Iz vseh 

zbranih cen smo tako izločili dve najvišji in dve najnižji ceni. V spodnji preglednici 

prikazujemo, kakšne bi bile v takem primeru najvišje, najnižje in povprečne cene.  

 

ODVAJANJE  Cena odvajanja 
(gospodinjstva) 

Omrežnina DN 13 
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(ostali uporabniki) 

Povprečna cena 0,2127 1,8046 0,2311 0,3003 

Najvišja cena 0,5 3,58 0,6259 0,72 

Najnižja cena 0,06 0,5797 0,048 0,0925 

Mnogokratnik  
razlike 

8 6 13 8 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da so v primeru izločitve dveh najvišjih in dveh najnižjih 

cen razlike med najvišjimi in najnižjimi cenami precej manjše, kot če upoštevamo vse zbrane 

podatke. Kot že rečeno je treba pred uporabo takih korigiranih najvišjih, najnižjih in 

povprečnih cen ugotoviti ali sta izločeni najvišji in najnižji ceni res posledica nekih posebnih 

in nenormalnih okoliščin (v našem primeru se to zdi smiselno, ker so najvišje cene posledica 

koncesijskih razmerij, najnižje cene pa so tudi nerazumljivo nizke).  

 

4.2.5.3  Okoljska dajatev 

 

Cena okoljske dajatve, ki se plačuje za odvedeno odpadno vodo, je odvisna od tega ali se 

odvedena voda čisti in tudi od tega, kako se čisti. Po uredbi o okoljski dajatvi za odpadne 

vode se za različne načine odvajanja in čiščenja odpadne vode izračuna število točk 

obremenitve (EO), ki se na koncu sešteje in zmanjša za 90% v primeru, da se odpadna voda 

čisti na ČN z sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, za 40% v primeru čiščenja na ČN s 

primarnim čiščenjem in za 0%, kadar se odpadna voda ne čisti na čistilni napravi. V Sloveniji 

obstajajo v glavnem čistilne naprave s sekundarnim in terciarnim čiščenjem odpadne vode, 

zato se v praksi pojavljata v glavnem le dve ceni okoljske dajatve, ki se izračunata iz uradno 

določene cene za eno EO (26,4125 EUR), ki se preračuna na ceno za 1 m
3
 odpadne vode tako, 

da se ta cena deli z normativom letne porabe na osebo (50 m
3
).  V primeru, ko se odpadna 

voda ne čisti, velja t.i. visoka cena okoljske dajatve (0,5283 EUR/m
3
), ko pa se odpadna voda 

čisti na čistilni napravi s sekundarnim ali terciarnem čiščenjem pa velja t.i. nizka cena 

okoljske dajatve (0,0528 EUR/m
3
). 

 

V naši anketi prvotno nismo predvideli, da se v eni občini lahko pojavijo hkrati uporabniki 

priključeni na kanalizacijo, ki plačujejo visoko okoljsko dajatev (ker se njihova odpadna voda 

ne čisti na ČN) in drugi, katerih odpadna voda se čisti na ČN in zato plačujejo nizko okoljsko 

dajatev. Na začetku je bilo nekaj vprašanj, katero ceno okoljske dajatve vpisati v anketni list v 

takem primeru. Večino tistih izvajalcev, pri katerih se je pojavljal ta problem, smo opozorili 

naj v takem primeru vpišejo okoljsko dajatev za uporabnike, katerim se odpadna voda čisti na 

ČN, to je nizko ceno okoljske dajatve (tako smo se odločili zato, da bi se taka cena upoštevala 

pri izračunu skupnih izdatkov reprezentativnega gospodinjstva, saj želimo primerjati tiste, ki 

se jim voda čisti.   

                                                 
13

 Npr. če odvajanje v neki občini izvaja koncesionar, ki je tudi zgradil omrežje, je lahko v ceni odvajanja 
(praviloma še enotna cena) vključen tudi strošek povrnitve vloženega kapitala, ki je lahko višji kot je letna 
amortizacija (ker je npr. doba koncesije krajša od normalne dobe uporabe). 
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4.2.5.4  Izdatki reprezentativnega gospodinjstva 

 

Že pri oskrbi s pitno vodo smo pojasnili vlogo in način izračuna izdatkov reprezentativnega 

gospodinjstva. Tudi za izdatke za odvajanje odpadne vode velja, da so bili izdatki 

reprezentativnega gospodinjstva določeni kot računska kategorija, to je za gospodinjstvo, ki 

porabi 16 m
3
 mesečno in je priključeno na DN 20. 

 

Iz podatkov o cenah storitev, ki smo jih zbrali z anketami, je bil tako izračunan znesek 

mesečnih izdatkov reprezentativnega gospodinjstva tako za tiste občine, ki zaračunavajo 

odvajanje odpadne vode še po starih cenah kot tudi za tiste, ki zaračunavajo oskrbo po novih 

cenah.  

 

V občini, ki zaračunava odvajanje odpadne vode še po starih cenah, je bil ta izdatek izračunan 

kot zmnožek količine 16 m
3
 in enotne cene za gospodinjstvo, povečan za 8,5% DDV ter 

povečan za znesek okoljske dajatve za odpadne vode.  

 

Podobno je bil izračunan tudi podatek o mesečnih izdatkih reprezentativnega gospodinjstva v 

občini, ki zaračunava odvajanje odpadne vode po novih ločenih cenah, le da je bilo treba v 

tem primeru dodati še znesek za omrežnino za DN 20 (ki ga je bilo treba preračunati iz zneska 

omrežnine pridobljenega za DN 13 z uporabo predpisanega faktorja za preračun 1,67). 

 

V zbirni tabeli so prikazani izdatki reprezentativnega gospodinjstva za odvajanje odpadne 

vode za 144 slovenskih občin. Najvišji mesečni znesek teh izdatkov znaša 26,22 EUR, 

najnižji 1,23 EUR, povprečje za vse občine je 6,98 EUR, mediana pa 5,098 EUR.   

 

V nadaljevanju prikazujemo histogram, ki kaže porazdelitev izdatkov za odpadne vode 

reprezentativnega gospodinjstva po posameznih izdatkovnih razredih in pove v katerem 

razredu (intervalu) je največ posameznih izdatkov.  
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Razlike pri izdatkih za odpadno vodo za reprezentativno gospodinjstvo po posameznih 

občinah pa so na vpogled morebiti še najbolje razvidne iz grafa na naslednji strani. 
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4.2.6  Dodatno zbrani podatki in izračuni kazalnikov 

 

Od izvajalcev odvajanja odpadne in padavinske vode smo z anketnimi listi zbirali tudi 

podatke o količini odvedene odpadne vode, dolžini kanalizacijskega omrežja, nabavni 

vrednosti in popravku vrednosti tega omrežja, številu odjemnih mest, priključenih na 

kanalizacijo itd. Prav tako nas je tudi zanimalo, kateri izvajalci morajo odpadno vodo 

prečrpavati in ali ocenjujejo, da nova prodajna cena odvajanja in omrežnine oziroma stara 

enotna cena pokrivajo lastno ceno. 

 

Kot že povedano moramo te podatke pred objavo še dodatno preveriti, na njihovi podlagi pa 

bomo kasneje poskušali ocenjevati upravičenost oblikovanih cen odvajanja odpadne vode. 

 

4.3  ČIŠČENJE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE 

 

4.3.1  Način pridobivanja podatkov o cenah čiščenja odpadne in padavinske vode 

 

Podatke o cenah čiščenja odpadne in padavinske vode smo pridobili z anketami na enak način 

kot podatke za odvajanje odpadne vode. Anketne liste smo poslali tudi dvema izvajalcema, ki 

izvajata le čiščenje odpadne vode. Anketirancem so bili poslani anketni listi (excelova tabela) 

z vprašanji o cenah storitev čiščenja odpadne vode in tudi še o nekaterih drugih podatkih v 

zvezi z čiščenjem odpadne vode. Priložili smo še poseben anketni list s podatki o številu 

odjemnih mest po posameznih dimenzijah vodomerov. Podatke o cenah čiščenja odpadne 

vode za osem podjetij in dva režijska obrata (občini) pa smo zbrali z njihovih spletnih strani.  

 

4.3.2  Velikost in ustreznost vzorca 

 

Podatke o cenah čiščenja smo tako zbrali za 45 izvajalcev čiščenja odpadne vode in za 7 

režijskih obratov, ki skupaj pokrivajo 120 slovenskih občin. Od večjih izvajalcev čiščenja 

odpadne vode manjkajo le podatki koncesionarja, ki opravlja čiščenje odpadne vode za 

Mestno občino Maribor in še dve bližnji občini. 

 

Glede na to, da v nekaterih slovenskih občinah še ni kanalizacije in čistilnih naprav, je po 

našem mnenju s pridobljenimi podatki tudi v tem primeru pokrita večina slovenskih občin, v 

katerih čistijo odpadno vodo.     

 

4.3.3  Zbirni pregled vseh zbranih podatkov  

 

Na naslednji staneh predstavljamo zbrane podatke o cenah čiščenja odpadne in padavinske 

vode. 
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4.3.4  Analiza in komentar zbranih podatkov 

 

Predstavljeni podatki pokrivajo 120 slovenskih občin, kar je (če jih primerjavo z vsemi 210 

občinami) le 57%  vseh slovenskih občin. Vendar  pa bi bil ta odstotek mnogo večji, če bi jih 

primerjali z vsemi slovenskimi občinami, v katerih se dejansko izvaja čiščenje odpadne vode.  

 

4.3.4.1  Stare (enotne) cene in nove (ločene) cene 

 

Iz zbirne tabele je razvidno, da tudi pri čiščenju odpadne vode še nismo vpeljali novega 

sistema oblikovanja cen, saj je po novih predpisih v letu 2011 odvajanje odpadne vode 

zaračunavala le dobra petina vseh anketirancev. Natančnejši pregled kaže spodnja tabela. 

 

 Število občin delež 

Ločene cene 22 18% 

Enotne cene 98 82% 

SKUPAJ 120  

 

4.3.4.2  Najvišje, najnižje in povprečne cene vode  

 

ČIŠČENJE Čiščenje 
(gospodinjstva) 

Omrežnina DN 13 
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(ostali uporabniki) 

Povprečna cena 0,4805 2,2965 0,4327 0,5080 

Mediana 0,4505 1,8263 0,3977 0,52 

Najvišja cena 0,9849 5,1779 1,6527 1,6527 

Najnižja cena 0,1123 0,9547 0,0363 0,0641 

Mnogokratnik  
razlike 

9 5 46 26 

 

Najvišja cena za izvajanje čiščenja odpadne in padavinske vode za gospodinjstva je 9 krat 

višja od najnižje. Glede na to, da se tehnologija čiščenja odpadne vode med podobnimi 

čistilnimi napravami ne bi smela bistveno razlikovati, je očitno, da se te velike razlike 

pojavljajo zato, ker se v nekaterih občinah čiščenje izvaja še s preprostimi mehanskimi 

napravami, ki ne zahtevajo večjih stroškov pri izvajanju te storitve. 

 

Precejšnje razlike so tudi pri cenah omrežnine. Pri ceni omrežnine za DN 13 je razlika med 

najnižjo in najvišjo ceno 5 kratna. Ker je cena omrežnine za čiščenje odpadne vode na eni 

strani odvisna od zneska amortizacije infrastrukture za čiščenje odpadne vode (najemnine za 

infrastrukturo) in od števila ter strukture vodomerov tistih uporabnikov, ki čistijo vodo, lahko 

za to razliko rečemo, da se nanaša na različno tehnologijo in tudi na število uporabnikov, ki 

čistijo odpadno vodo v čistilnih napravah (število in struktura vodomerov). Za cene 

omrežnine, ki so bile oblikovane po novih predpisih, lahko predpostavljamo, da so bile 

pravilno izračunane, zato se res lahko čudimo tako veliki razliki. Poenostavljeno povedano se 

namreč mesečna cena omrežnine za čiščenje izračuna tako, da se v števcu upošteva mesečni 

znesek najemnine za infrastrukturo čistilne naprave, v imenovalcu pa ponderirano (s faktorji 

omrežnine) število vodomerov uporabnikov, ki čistijo vodo na čistilni napravi. Če 

predpostavljamo, da je na večjo čistilno napravo praviloma priključenih več uporabnikov 

(večja vrednost v števcu in večje število vodomerov v imenovalcu), potem tako velikih razlik 

v cenah ne bi smelo biti. Razlog za velike razlike je mogoče v tem, da so bile ponekod 

zgrajene čistilne naprave, na katere še niso priključeni vsi predvideni uporabniki, ali pa v tem, 
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da so bile tiste čistilne naprave, kjer so cene omrežnine najvišje, zgrajene v predimenzionirani 

velikosti.    

Tudi v primeru cen čiščenja odpadne vode opozarjamo na pravilno uporabo podatkov o 

izračunanih povprečnih cenah za Slovenijo (oziroma za vse občine, za katere so bili zbrani 

podatki). 

 

Razporeditev podatkov o cenah čiščenja odpadne vode (ločene cene) pa je razvidna iz 

spodnjih dveh histogramov. 
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Na koncu spet opozorimo še na dejstvo, da so včasih cene čiščenja odpadne vode lahko 

rezultat kakšnih izjemnih okoliščin v posameznih občinah, ki pokvarijo dejansko sliko. Tako 

kot pri odvajanju odpadne vode se to lahko pojavi zaradi posebnosti pri vzpostavljenih 

koncesijskih razmerjih ali pa so visoke ali nizke enotne cene posledica kakšnih upravnih 

oziroma administrativnih posebnosti. V spodnji preglednici prikazujemo, kakšne bi bile 

najvišje, najnižje in povprečne cene v primeru, da se izločita dve najvišji in dve najnižji ceni.  
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ČIŠČENJE Izvajanje čiščenja 
(gospodinjstva) 

Omrežnina DN 13 
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(gospodinjstva) 

Enotna cena  
(ostali uporabniki) 

Povprečna cena 0,4516 2,0970 0,4185 0,4961 

Najvišja cena 0,7543 3,3328 0,873 1,1684 

Najnižja cena 0,19 0,9547 0,0766 0,08 

Mnogokratnik  
razlike 

4 3 11 15 

 

Iz preglednice je razvidno, da so v primeru izločitve dveh najvišjih in dveh najnižjih cen 

razlike med najvišjimi in najnižjimi cenami precej manjše, kot če upoštevamo vse zbrane 

cene. 

 

4.3.4.3  Izdatki reprezentativnega gospodinjstva 

 

Tudi za čiščenje odpadne vode so bili izračunani izdatki reprezentativnega gospodinjstva, to 

je izdatki, ki naj bi jih imelo reprezentativno gospodinjstvo, ki porabi 16 m
3
 pitne vode 

mesečno in je priključeno na vodovod z vodomerom dimenzije DN 20. 

 

Iz zbranih podatkov o cenah storitev je izračunan znesek mesečnih izdatkov reprezentativnega 

gospodinjstva tako za tiste občine, ki zaračunavajo čiščenje odpadne vode še po starih cenah 

kot tudi za tiste, ki zaračunavajo čiščenje po novih cenah.  

 

V občinah, kjer zaračunavajo čiščenje odpadne vode še po starih enotnih cenah, je bil ta 

izdatek izračunan kot zmnožek količine 16 m
3
 in enotne cene za gospodinjstvo, povečan za 

8,5% DDV ter povečan za znesek okoljske dajatve za odpadne vode.  

 

V občinah, kjer zaračunavajo čiščenje odpadne vode po novih ločenih cenah, pa je treba tako 

izračunanemu znesku dodati še znesek za omrežnino za DN 20 (ki se ga izračuna iz zneska 

omrežnine za DN 13 z uporabo predpisanega faktorja za preračun 1,67). 

 

Pri čiščenju odpadne vode se uporabnikom ne zaračunavajo števnine in vzdrževalnine in tudi 

ne okoljska dajatev, zato je raven izdatkov za čiščenje odpadne vode za reprezentativno 

gospodinjstvo drugačna kot pri pitni vodi in pri odvajanju odpadne vode.  

 

V zbirni tabeli so prikazani izdatki reprezentativnega gospodinjstva za čiščenje odpadne vode 

za 120 slovenskih občin. Najvišji mesečni znesek teh izdatkov znaša 28,6909 EUR, najnižji 

0,63 EUR, povprečje za vse anketirane občine je 8,4345 EUR, mediana pa je 7,6579 EUR.  

 

V nadaljevanju prikazujemo histogram, ki kaže porazdelitev izdatkov za čiščenje odpadne 

vode reprezentativnega gospodinjstva po posameznih intervalih višine izdatkov in pove v 

katerem intervalu je največ posameznih izdatkov.  
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Razlike med zneski mesečnih izdatkov za čiščenje odpadne vode za reprezentativno 

gospodinjstvo po posameznih občinah pa so na pogled najbolje razvidne iz grafa na naslednji 

strani. 
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4.3.5  Dodatno zbrani podatki in izračuni kazalnikov 

 

Tudi v zvezi s čiščenjem odpadne vode smo poleg samih cen zbirali še nekatere dodatne 

podatke, ki naj osvetlijo ekonomsko ozadje, ki vpliva na višino cen storitev in bi ga bilo treba 

upoštevati tudi pri primerjanju cen čiščenja odpadne vode med posameznimi občinami. 

 

V tej zvezi je treba povedati, da za razliko od oskrbe s pitno vodo in odvajanjem odpadne 

vode, kjer so za opravljanje takih storitev potrebna omrežja, pri čiščenju odpadne vode ni 

takih omrežij, ali pa so zelo kratka. Na infrastrukturo, potrebno za izvajanje čiščenja odpadne 

vode, tako ne vlivajo naravne danosti tako kot pri vodovodih in kanalizacijah. Objekti in 

tehnologija čiščenja odpadne vode je približno enaka v ravninskih in hribovitih področjih. Na 

infrastrukturo za čiščenje odpadne vode tudi ne vpliva razprostranost poselitve prebivalstva. 

Na velikost in vrednost čistilne naprave vliva le število prebivalcev, ki bodo nanjo priključeni, 

zato v tem primeru veljajo klasična ekonomska pravila oziroma odvisnosti med stroški na 

enoto učinka in količino učinka.  

 

4.4  PRAZNJENJE GREZNIC 

 

Anketni list za storitve vezane na obstoječe greznice smo razdelili na del, kamor naj bi 

podatke vpisali izvajalci za občine, ki imajo cene oblikovane po Pravilniku ter del, kamor naj 

bi podatke vpisali izvajalci za občine, ki cen nimajo oblikovanih po Pravilniku. 

 

Anketne liste za storitve vezane na obstoječe greznice smo dobili izpolnjene za 106 občin. 

 

V skladu s Pravilnikom naj bi se uporabnikom storitev zaračunavale naslednje storitve: 

 prevzem blata za m
3
 (ob opravljeni storitvi), 

 ravnanje z blatom za m
3
 (ob opravljeni storitvi), 

 omrežnina čiščenje (mesečno odvisno od DN vodomera), 

 okoljska dajatev (mesečno glede na porabo vode). 

Anketni list smo v delu, kjer naj bi bili vpisani podatki za občine, ki imajo cene oblikovane v 

skladu s Pravilnikom, dobili izpolnjen za 35 občin, vendar podatki niso vneseni za vse 

elemente storitev. Cena omrežnine je izpolnjena le za 13 občin, pa še od teh 6 občin cen 

zaradi uredbe o zamrznitvi nima uveljavljenih. 

 

V primerih, ko cene niso oblikovane po Pravilniku, nas je zanimalo, koliko znaša račun za 

gospodinjstvo, ki porabi mesečno 16 m
3
 vode in ima vodovodni priključek DN 20 za 

praznjenje greznice velikosti 5 m
3
 v oddaljenosti manj kot 10 km od čistilne naprave oziroma 

kaj se mu zaračuna. Pričakovali smo, da izvajalci zaračunavajo storitev na več različnih 

načinov, zato smo s tem vprašanjem skušali zagotoviti primerljivost podatkov. 

 

V dveh občinah se storitev praznjenja greznic ne zaračunavata po opravljeni storitvi, temveč 

se mesečno uporabnikom zaračunavata odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, 

enako kot uporabnikom, ki so priključeni na kanalizacijsko omrežje. 

 

V nekaterih občinah je storitev praznjenja greznice obračunana na enoto, to je nek fiksen 

znesek za opravljeno storitev, drugje pa je storitev obračunana posebej za posamezne 

elemente storitve (režijski obračun) npr. delo, prevoz; lahko je obračunana na uro ali na 

kilometer. V večini primerov je bilo greznico potrebno prazniti na 4 leta. Skladno z Uredbo o 
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odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, je od 1.1.2012 greznico potrebno 

prazniti na 3 leta.  

 

Iz 'nepoenotenih' podatkov ugotavljamo, da izdatki gospodinjstva za praznjenje greznice 

znašajo od 52 do 225 EUR za storitev.  

 

Reprezentativno gospodinjstvo, ki ni priključeno na kanalizacijsko omrežje, za 16 m
3
 

porabljene vode mesečno plača za okoljsko dajatev (cena 0,5283) 8,45 EUR. Če izdatek za 

praznjenje greznice znaša npr. 150 EUR za opravljeno storitev in če ta znesek delimo z 36 

meseci (praznjenje na 3 leta), moramo mesečnemu izdatku prišteti 4,17 EUR. V primeru, ko 

storitev praznjenja greznice na 3 leta reprezentativno gospodinjstvo stane 150 EUR, je 

preračunan mesečni izdatek tega gospodinjstva za storitve odvajanja in čiščenja 12,62 EUR. 

 

Izračunali smo tudi skupne izdatke reprezentativnega gospodinjstva za storitvi odvajanje in 

čiščenje po občinah, za katere smo dobili podatke o izdatkih za obe storitvi (113 občin) in 

izračunali mediano skupnih izdatkov. Ta znaša 14,21 EUR, kar pomeni, da so skupni izdatki v 

več kot polovici občin višji od izdatka reprezentativnega gospodinjstva, ki na kanalizacijo ni 

priklopljeno in za praznjenje greznice na 3 leta plača 150 EUR. 

 

5  ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IZ PREGLEDA IN ANALIZE CEN 

 

Nov sistem zaračunavanja ločenih cen storitev GJS varstva okolja (cena za izvajanje in cena 

za infrastrukturo) je bil doslej v Sloveniji uveden le deloma. Veliko občin v Sloveniji 

zaračunava te storitve še vedno po starih in enotnih cenah, ki praviloma ne odražajo stroškov 

teh storitev. 

 

S Pravilnikom o metodologiji oblikovanja cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) niso bila določena le pravila o načinu oblikovanja 

teh cen, temveč tudi pravila glede subvencioniranja cen, kadar ekonomskih cen ni mogoče 

sprejeti (pravila o subvencioniranju cen omrežnine). Ker so bile nove cene uvedene le v 

nekaterih občinah in le za nekatere storitve GJS, danes ni jasno (ni pravil), kako naj se izvaja 

subvencioniranje izvajalcev teh storitev v primeru starih (in zamrznjenih) cen. V različnih 

okoljih se občine z izvajalci o tem dogovarjajo na različne načine.    

 

V sedanjih razmerah tudi ni omogočena neposredna primerjava starih in novih cen, saj je stara 

enotna cena določena za en m
3
 pitne, odpadne oziroma očiščene vode, nova cena pa se računa 

posebej za izvajanje storitve (za en m
3
 vode) in posebej za omrežnino (mesečni znesek, ki je 

odvisen od velikosti vodomera). Nove in stare cene torej lahko primerjamo le tako, da jih 

najprej preračunamo na raven izdatkov – npr. v izdatke reprezentativnega gospodinjstva. 

Seveda se je treba tudi v tem primeru zavedati, da se izdatki za storitve posamezne GJS med 

seboj lahko primerjajo le med primerljivimi občinami. Primerljivih občin pa ni lahko določiti. 

Možno bi jih bilo določiti na podlagi podatkov - kazalnikov, ki odražajo pogoje, v katerih se 

opravlja posamezna storitev v posamezni občini (razgibanost površine, geologija, 

razpoložljivost in kvaliteta vodnih virov, načini pridobivanja vode, poseljenost, dolžina 

omrežij ipd.). Če lahko z vidika teh naravnih danosti in poselitve vsaj približno določimo take  

primerljive občine, potem bi lahko trdili, da so razlike med cenami v takih primerljivih 

občinah posledica različne stroškovne učinkovitosti izvajalcev (ali pa celo posledica napak pri 

sestavljanju kalkulacij cen v preteklosti).  
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Dejstvo, da so cene storitev GJS varstva okolja v državi določene na dva različna načina, pa je 

vsekakor nevzdržno. Stare enotne cene bi bilo zato treba čim prej (tudi v primeru, da bo 

zamrznitev cen veljala tudi v prihodnje), preračunati na nove cene (v cene za izvajanje in v 

cene za omrežnino).  

  

6  ODLOČANJE OBČIN O CENAH STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V PRIHODNJE 

 

Kljub temu, da je tudi nova vlada na začetku svojega mandata za šest mesecev zamrznila cene 

komunalnih storitev (Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev - Uradni list RS, št. 

14/12), bo treba sedanji neenoten sistem zaračunavanja teh storitev v kratkem urediti in 

neusklajene cene ažurirati. 

 

Po veljavnem Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) in tudi po rešitvah, 

predvidenih v predlogu Uredbe, ki jo namesto tega pravilnika pripravlja vlada, je predvideno, 

da o spremembi cen ali uveljavitvi novih cen storitev teh gospodarskih javnih služb, odločajo 

občine. Občine bi morale zato dobro poznati to problematiko in se že sedaj pripraviti na čas, 

ko bodo morale zaradi uveljavitve nove uredbe sprejemati ustrezna pravila (in akte) ter 

odločati o teh cenah. 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih pravil in praktičnih usmeritev, ki bi se jih po našem 

mnenju morale občine držati pri tem odločanju: 

1. Strokovne službe občin morajo najprej oceniti, kakšne so njihove obstoječe cene 

komunalnih storitev v primerjavi s cenami komunalnih storitev primerljivih občin in tudi 

s cenami komunalnih storitev na splošno v Sloveniji. Primerljive občine naj se določijo 

na podlagi splošnega poznavanja naravnih danosti in poznavanja organiziranosti ter 

načina izvajanja teh storitev v drugih občinah v Sloveniji oziroma v bližnji okolici
14

. Po 

tej primerjavi bodo vodstva občin lahko ocenila, ali so cene komunalnih storitev v njihovi 

občini normalne, visoke, nizke (prvi vtis).  

2. Občine (v katerih se posamezne komunalne storitve zaračunavajo še z enotnimi cenami) 

naj od izvajalcev storitev GJS zahtevajo, da za vsako posamezno komunalno storitev 

sestavijo klasično kalkulacijo polne lastne cene (ta kalkulacija naj vključuje tudi 

amortizacijo oziroma najemnino za infrastrukturo) in jo primerjajo z veljavno prodajno 

ceno te storitve. 

a. Pravilnost teh kalkulacij je treba preveriti (to naj poskušajo narediti strokovne službe 

občine ali pa naj za to najamejo zunanjo pomoč). 

b. Vodstvo občine mora pravilno izračunano in preverjeno lastno ceno posamezne 

storitve GJS sprejeti v svojo zavest kot dejansko stroškovno ceno, ki jo bo treba v 

vsakem primeru (na kratek ali na dolgi rok) pokriti 

- s ceno storitve 

- s subvencijo 

- z odpisom premoženja občine 

3. Nato naj občine od izvajalcev GJS zahtevajo, da sestavijo še kalkulacije stroškovnih cen 

posameznih komunalnih storitev po določbah trenutno veljavnega Pravilnika o 

metodologiji oblikovanja cen (cena izvajanja + cena omrežnine). 

                                                 
14

 Ko bo družba LM Veritas d.o.o.na podlagi zbranih in preverjenih dodatnih podatkov iz anket izračunala 
potrebne kazalnike, bo razvila tudi ustrezno računalniško rešitev, s pomočjo katere bo mogoče na podlagi teh 
kazalnikov določati primerljive občine. 
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a) Tako izračunane stroškovne cene izvajanja storitev in stroškovne cene omrežnin naj 

primerjajo s cenami primerljivih občin (po podatkih iz zbirnih tabel, predstavljenih 

v prispevku) in ugotovijo razlike.  

b) Če ugotovijo, da je izračunana cena izvajanja in cena omrežnine pomembno 

različna od cen  v primerljivih občinah, naj zahtevajo od izvajalca, da pojasni 

razloge za tako velike razlike.  

4. Občine naj ocenijo življenjsko raven prebivalstva v občini (odstotek oseb, ki živi pod 

pragom revščine) in naj tudi na tej podlagi razmislijo o uveljavitvi ekonomskih cen ali ne. 

To je, ali naj cena omrežnine pokriva vse stroške amortizacije infrastrukture (najemnine) 

ali naj se del teh stroškov subvencionira. Subvencioniranje cene pomeni, da bodo razliko 

solidarnostno pokrivali vsi prebivalci občine oziroma vsi, ki z davki in na druge načine 

zagotavljajo prihodke občinskega proračuna
15

.    

5. Enako velja tudi za ceno izvajanja storitve, le da mora občina (sama ali z zunanjo 

pomočjo) pred odločitvijo o sprejemu neekonomske cene pri izvajanju posamezne GJS 

(in kasnejšim pokrivanjem izgube) preveriti utemeljenost stroškov izvajalca storitve. V 

kolikor se ugotovi (tudi s pomočjo primerjav), da so stroški izvajanja storitve posamezne 

GJS ekonomsko upravičeni, se občina lahko odloči za ceno, nižjo od ekonomske, kar 

seveda pomeni, da se je odločila za subvencioniranje razlike med prenizko prodajno ceno 

izvajanja storitve in stroški izvajanja storitve. Tudi v tem primeru gre za solidarnostno 

pokrivanje razlike. 

6. Vodstva občin (župani in politične stranke v občinskem svetu) se morajo zavedati, da je 

najbolj pravično in pošteno, da se ekonomsko upravičeni stroški komunalne storitve 

pokrijejo s prodajno ceno, ker na ta način stroške storitev pokriva vsak porabnik storitve.  

7. Vodstva občin, ki jeseni leta 2010 (v času pred volitvami) zaradi bojazni, da bi to 

negativno vplivalo na njihov volilni izid, niso podprla ekonomsko upravičenih predlogov 

za povišanje cen storitev GJS, so ravnala neetično, in imajo danes težave s pokrivanjem 

izgub pri izvajalcih teh GJS. 

8. Po računovodskem prenosu javne infrastrukture v knjige občin se morajo vodstva občin 

še bolj kot prej (ko je bila infrastruktura v knjigah izvajalcev GJS) zavedati, da je mogoče 

obnavljati obstoječa omrežja le v primeru, da se sproti iz polne cene omrežnine, ki jo 

zaračunavajo izvajalci GJS uporabnikom (in v obliki najemnine za infrastrukturo nato 

izvajalci plačujejo občinam) zbirajo sredstva za obnovo omrežij. Če cena omrežnine ni 

ekonomska, mora občina sredstva za subvencioniranje izvajalcev in s tem sredstva za 

obnavljanje infrastrukture zbirati z davki. 

9. Če se sredstva, zbrana z najemninami za infrastrukturo, v proračunu občine porabijo za 

druge namene, pride zaradi nesprotnega vzdrževanja in obnavljanja infrastrukture prej ali 

slej do problemov pri izvajanju GJS, ki praviloma zahtevajo v času interventnih obnov 

večje posege in večje stroške (financirane tudi iz nenamenskih sredstev), kot  pri sprotni 

obnovi iz namensko zbranih sredstev.  

10. V marsikaterem okolju se industrijskim porabnikom pitne vode in povzročiteljem 

industrijske odpadne vode za porabljeno pitno vodo in za odvajanje ter čiščenje 

industrijske odpadne vode zaračunavajo cene, oblikovane po pravilih za GJS, čeprav ne 

gre za izvajanje storitev GJS. Po našem mnenju se v sedanjih razmerah zamrznjenih cen 

vsaj pri teh industrijskih porabnikih (če seveda v občini obstajajo) izvajalcem GJS ponuja 

možnost za uveljavitev ekonomskih cen, kar bi izboljšalo položaj izvajalcev kot tudi 

                                                 
15

 Država, ki sprejema metodologijo oblikovanja cen, pa bi morala razmisliti tudi o tem, ali bi bilo dopustno, da 
se različnim slojem prebivalstva komunalne storitve zaračunavajo po različnih cenah. Proučiti pa bi bilo treba 
tudi možnost, da občina ob uveljavitvi  polne lastne cene komunalne storitve na ustrezen način subvencionira 
(nadomešča določeno razliko) le revnejšim slojem  prebivalstva. 
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občin, ki morajo v teh razmerah vse pogosteje subvencionirati izvajalce oziroma končne 

uporabnike.  

 

 

 


