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Zadeva:  ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 
V OBČINI RADOVLJICA 

 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, 
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o., 
- Bojan Gašperin, mag. org., vodja VOKAČN, Komunala Radovljica, 
- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon., vodja FRS, Komunala Radovljica. 

 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica - 
predlogi sprememb cen. 

2. Občinski svet Občine Radovljica določa spremembe določenih cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, in sicer: 
 
omrežnine  

 

Obračunske postavke Vrsta omrežnine Cena 
brez DDV

Cena z 
9,5 % 
DDV

Enota mere

OMREŽNINE ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

odvajanje komunalne odpadne vode omrežnina - odvajanje kanalizacija 3,4980 3,8303 EUR/mesec

čiščenje komunalne odpadne vode omrežnina - čiščenje kanalizacija 3,0235 3,3107 EUR/mesec

storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami

omrežnina - greznice in MKČN 2,4187 2,6485 EUR/mesec
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Cene omrežnine – odvajanje odpadne vode (kanalizacija) 

 
 

Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode (kanalizacija) 

 
 

Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode, povezano z greznicami in MKČN 

 
1Na cene se obračuna DDV po veljavnih davčnih stopnjah. 
 

3. Cene veljajo in se uporabljajo od 1. januarja 2018 dalje. 
 
 

Ciril Globočnik l.r. 
        ŽUPAN   

                                                           
1 Predlagane cene omrežnine so prikazane v elaboratu. 

DN≤20 1 3,4980 3,8303
Stanovanja 1 3,4980 3,8303
DN 25 in 30 3 10,4941 11,4910
DN 40 10 34,9803 38,3034
DN 50 15 52,4705 57,4551
DN 80 50 174,9015 191,5171
DN 100 100 349,8030 383,0343
DN 150 200 699,6060 766,0686

Cena omrežnine z 
DDV za vodomer v 

EUR/mesec
Premer vodomera Faktor 

omrežnine

Cena 
omrežnine za 

vodomer v 
EUR/mesec

DN≤20 1 3,0235 3,3107
Stanovanja 1 3,0235 3,3107
DN 25 in 30 3 9,0705 9,9322
DN 40 10 30,2352 33,1075
DN 50 15 45,3527 49,6612
DN 80 50 151,1758 165,5375
DN 100 100 302,3516 331,0750
DN 150 200 604,7032 662,1500

Cena omrežnine z 
DDV za vodomer v 

EUR/mesec
Premer vodomera Faktor 

omrežnine

Cena 
omrežnine za 

vodomer v 
EUR/mesec

DN≤20 1 2,4187 2,6485
Stanovanja 1 2,4187 2,6485
DN 25 in 30 3 7,2561 7,9454
DN 40 10 24,1870 26,4848
DN 50 15 36,2805 39,7271
DN 80 50 120,9350 132,4238
DN 100 100 241,8700 264,8477
DN 150 200 483,7400 529,6953

Premer vodomera Faktor 
omrežnine

Cena 
omrežnine za 

vodomer v 
EUR/mesec

Cena omrežnine z 
DDV za vodomer v 

EUR/mesec
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Pogosto uporabljene kratice: 

 

Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja 

 

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Ljubljana 

 

GJS – gospodarske javne službe 

 

GJI – gospodarska javna infrastruktura 
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1. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih 
javnih služb v občini Radovljica in po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) 
sodi med majhne družbe. 
Glavne dejavnosti podjetja:     

- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, 
- odvajanje odpadne vode, 
- čiščenje odpadne vode, 
- zbiranje in odvoz odpadkov, 
- odlaganje odpadkov in 
- urejanje javnih površin. 

 
Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi dopolnilne tržne storitve in storitve na podlagi javnega 
pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih 
naprav,…). 
 

2. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH 
SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012 in št. 109/12 z dne 31.12.2012 – v 
nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, 
ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb2 
varstva okolja, in sicer za storitve: 

- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

 
Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen: 

- predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi 
načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v 
prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture; 

- obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot 
predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske 
količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju; 

- potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture 
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ  
občine, 

- zaračunana cena storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, 
ki jo plača uporabnik, 

- omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno 
vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; 

                                                           
2Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) 
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- subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine; 
- posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno 

infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso 
obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, 
razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za 
odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso 
uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno 
posamezne javne službe, 

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je donos izvajalca, ki ne sme 
presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno 
opravljanje posamezne javne službe. 

 
Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča: 

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,  
- odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne 

službe,  
načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje 
obdobje.  

 
Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz: 

a) cene omrežnine oziroma uporabe javne infrastrukture (ta cena se zaračunava glede na 
dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov–pokriva najemnino 
za infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje 
vodovodnih priključkov, menjavo vodomerov, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, 
uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča 
nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in  

b) cene storitve javne službe (ta cena se zaračunava v m³ dobavljene vode oziroma na kg 
odpadkov). 

 
Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za 
opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane 
amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na 
stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, 
navedene v prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.  
 
Cene temeljijo na 100 % izkoriščenosti javne infrastrukture. 
 
Občina Radovljica javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o., zaračunava najemnino za 
infrastrukturo na podlagi Dolgoročne pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v 
zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb in sklenjenimi aneksi k tej pogodbi.  
Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k dolgoročni pogodbi o poslovnem najemu javne 
infrastrukture bo z uveljavitvijo novih cen najemnine infrastrukture letni znesek najemnine, ki jo bomo 
plačali Občini Radovljica in Občini Gorje za prihodnje obračunsko obdobje sledeč: 
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2.1 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z 
upoštevanjem primerljivih območij 

 
Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale 
primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z 
upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene 
značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij. 
 
Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj 
primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede 
na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike. 
 
Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in 
povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.  
 
Uredba določa, da mora ministrstvo oblikovati skupine primerljivih območij in za posamezne skupine 
primerljivih območij izračunati povprečno:  
- potrjeno, - obračunsko in - zaračunano ceno.  
 
Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:  
- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.  
 
Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke 
iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na 
spletni strani http://www.ijsvo.si.  
Nekatere občine so se zaradi različnega števila prebivalcev in gostote poselitve preselile iz ene v 
drugo skupino. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu poprečnih cen, 
niso mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so 
izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja. 
 
Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih 
odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo 
območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, 
povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. 

Vrsta infrastrukture

Znesek 
najemnine 

Občina Radovljica 
za leto 2016

Znesek 
najemnine 

Občina 
Radovljica za 

leto 2017

Znesek najemnine 
Občina Radovljica 

za prihodnje 
obračunsko 

obdobje

Znesek najemnine 
Občina Gorje za 

prihodnje 
obračunsko 

obdobje

Skupni znesek 
najemnine obeh 

občin za prihodnje 
obračunsko 

obdobje

Oskrba s pitno vodo 306.803 325.126 296.841 28.285 325.126

Odvajanje odpadne vode 297.071 329.883 298.814 0 298.814

Čiščenje odpadne vode 298.436 347.888 353.441 0 353.441

Storitve ravnanja z odpadki 14.976 16.595 16.595 0 16.595

Pokopališka dejavnost 2.735 2.745 2.745 0 2.745

SKUPAJ 920.021 1.022.237 968.436 28.285 996.721
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Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske 
odpadne vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene 
vse občine. Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna 
zaračunana cena za navedene storitve.  
 
Stroški čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo 
čiščenja in velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode. Zato so izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti 
komunalna odpadna voda iz posamezne občine. Pri izračunu povprečne velikosti čistilne naprave v 
izračun niso bile vključene čistilne naprave s kapaciteto manj kot 500 PE. V izračunu povprečne 
velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine, so bile 
zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na katerih čistilnih napravah se čisti komunalna 
odpadna voda iz posamezne občine.  
 
Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju 
števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je izračunalo in javno objavilo povprečne cene za posamezna 
primerljiva območja za leto 2013 in 2014 na povezavi 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/in 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/. 
 
Prav tako je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani primerjave cen po posameznih izvajalcih za leto 
2015 na povezavi 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/cene_storitev_ogjs_2015.pdf.  
 
 

2.2 Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega 
standarda 32 

 
Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega 
proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih 
javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene. 
 
V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene 
subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine 
infrastrukture GJS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odpadki/cene_storitev_ogjs_2015.pdf
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2.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb 
 
V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način 
zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb. 
 
Naziv postavke na računu Vrsta storitev Zaračunavanje storitve oz. uporabe 

javne infrastrukture 
Enota 
mere 

OSKRBA S PITNO VODO 
Omrežnina - oskrba s 
pitno vodo (DN20 ali druga 
ustrezna dimenzija) 

Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo 
(cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje 
vodovodnih priključkov, menjava vodomerov, 
zavarovanje, …) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 
opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Vodarina Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi 
vodno povračilo 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
Omrežnina - odvajanje 
komunalne odpadne vode 
(DN20 ali druga ustrezna 
dimenzija) 

Javna infrastruktura za odvajanje komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode 
(cevovodi, črpališča, jaški, …) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 
opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Odvajanje odpadne vode 
po kanalizaciji 

Storitev - odvajanje komunalne odpadne 
vode in padavinske odpadne vode3 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

Odvajanje odpadne vode 
greznice ali storitve, 
povezane z malih 
komunalnih čistilnih 
naprav (v nad.: MKČN) 

Storitve, povezane z greznicami ali malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem 
blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem 
blatom (čiščenje blata na centralni čistilni 
napravi), obratovalni monitoring za MKČN 

Glede na količino dobavljene vode m³ ali 

PE4 

Okoljska dajatev za 
odvajanje odpadne vode 
(ČN, greznice, ostalo – raba 
vode v kmetijstvu, gradbena 
voda, …) 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode 

Glede na količino dobavljene vode 
oziroma glede na število PE za tiste, ki 
niso priključeni na javno vodovodno 
omrežje 

m³ ali 

PE 

                                                           
3Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin. 
4PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod. 
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ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
Omrežnina - čiščenje 
komunalne odpadne vode 
(DN20 ali druga ustrezna 
dimenzija) – ločeno 
kanalizacija in greznice 

Javna infrastruktura za čiščenje komunalne 
odpadne vode in padavinske odpadne vode 
(čistilna naprava) 

Glede na dimenzijo vodomera oziroma 
zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni 
opremljena z obračunskim vodomerom 

kos 

Čiščenje odpadne vode – 
ločeno kanalizacija in 
greznice 

Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode5 

Glede na količino dobavljene vode m³ 

  

                                                           
5Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin. 
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2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen 
 
Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost 
oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in 
dejavnost ravnanja z odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 
3. 2016, določene nove cene pa smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine 
zaradi dodatnih vlaganj občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov. 
 
1. Cene storitev obveznih občinskih GJS za leto 2018 

- Za cene storitev obveznih občinskih GJS (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne, 
storitve ravnanja z greznicami), storitve ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava in odlaganje) 
ne predlagamo sprememb cen. 
 

2. Cene omrežnin za GJI obveznih občinskih GJS za leto 2018 
- Za ceno omrežnine za oskrbo s pitno vodo in najema infrastrukture za ravnanje z odpadki  ne 

predlagamo sprememb. 
 

- Pri cenah omrežnin za odvajanje odpadne vode in za čiščenje odpadne vode (za uporabnike 
kanalizacije, greznic in MKČN) predlagamo sledeče znižanje cen: 

-  
 
 

  
 
 
  

   
  

 
 

  
  
 

                          

                          

                            

 
 

vrsta storitve
trenutno 

veljavne cene 
za faktor 1

predlog novih 
cen za faktor 1

razlika v 
cenah

omrežnina - odvajanje kanalizacija 4,0733 €       3,4980 €          0,5753 €-           

omrežnina - čiščenje kanalizacija 3,1007 €       3,0235 €          0,0772 €-           

omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN 2,4806 €       2,4187 €          0,0619 €-           
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I. ELABORAT 
 

o oblikovanju cen storitev 

javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode 

v občini Radovljica 
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3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE 

 
Na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode se je z 31.12.2015 
spremenilo in na novo začelo veljati nekaj uredb: 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015), 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 98/2015), 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 98/2015). 
 
Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se 
prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, 
na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Krope. 
 
Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s 
področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana 
Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi. 
 
V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora 
Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati: 
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije, 
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na 

čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta, 
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi, 
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE. 
 
 

3.1 ELABORAT - javna služba odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode 

 
Komunala Radovljica, d.o.o., je upravljavec javne kanalizacije v občini Radovljica, v kateri se nahaja 
52 naselij in živi 18.934 prebivalcev. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km2. Delež naselij z 
manj kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo 
odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, 
Nova vas, Posavec ter delov občine Žirovnica. V letu 2015 je pričela obratovati nova čistilna naprava 
Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. Manjše količine odpadne 
vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v 
upravljanju Komunale Radovljica.  
 
Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša dobrih 90 km in je v večji meri mešane 
namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN 
Kropa je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine 
Radovljica sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je 
še kar nekaj starejših sistemov za odvajanje odpadne vode, ki so priključeni na javni kanalizacijski 
sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi. 
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3.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda 
 
Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi 
sestavljena iz: 
- omrežnine, 
- cene izvajanja storitev javne službe in 
- okoljske dajatve  

 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode 
vključevala: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 

 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
 
 

3.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode 
 
1. Predračunska in obračunska količina in stroški opravljenih storitev javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Predračunska količina, predračunski stroški in predračunska cena omrežnine javne službe 

odvajanja odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 
 
 

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija Predračunski stroški za prihodnje 
obračunsko obdobje - v EUR

1 Strošek najema infrastrukture 298.814
2 Strošek zavarovanja infrastrukture 58

A. SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA 298.872
3 Število priključkov 7.120

4 LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 3,4980

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH

Predračunski 
stroški za preteklo 

obračunsko 
obdobje

Predračunski 
stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški 
za preteklo 

obračunsko obdobje

veljavna cena od 
1.1.2016-31.3.2016

veljavna cena od 
1.4.2016-31.12.2016 1.1.-31.12.2016

1 OMREŽNINA 205.666 329.938 297.116
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 202.166 329.883 297.071
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 3.500 55 44
4 število priključkov 6.328 6.750 6.985
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 2,7084 4,0733 3,5446
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Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah 
vodomerov, na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih. 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno 
leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih 
priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem 
obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število 
povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih 
sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). 
 

 
 

3.1.3 Predlog nove cene 
 
Za leto 2018 Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo znižanje cene omrežnine za odvajanje 
odpadne vode, in sicer na ceno 3,4980 EUR za faktor 1. 

 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

vrsta storitve
trenutno 

veljavne cene 
za faktor 1

predlog novih 
cen za faktor 1

razlika v 
cenah

omrežnina - odvajanje kanalizacija 4,0733 €       3,4980 €          0,5753 €-           

D E F G
J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12

Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 4.950            1                 100% 3,4980                 4.950                   3,4980                 207.783           
DN 25 in 30 75                 3                 100% 3,4980                 225                      10,4941               9.445               
DN 40 17                 10               100% 3,4980                 170                      34,9803               7.136               
DN 50 55                 15               100% 3,4980                 825                      52,4704               34.630             
DN 80 11                 50               100% 3,4980                 550                      174,9015             23.087             
DN 100 4                   100             100% 3,4980                 400                      349,8029             16.791             
DN 150 -                200             100% 3,4980                 -                      -                    

H I
SKUPAJ 7.120 298.872           

A B C



V/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ELABORAT - javna služba čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode 

 
Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo 
Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi 
skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiše. 
 
 

3.2.1 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda 
 
Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO 
sestavljena iz: 
- omrežnine in 
- cene opravljanja storitev te javne službe. 
 
Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) 
smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za 
uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 
 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi. 
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Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA

Predračunski 
stroški za preteklo 

obračunsko 
obdobje

Predračunski 
stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški 
za preteklo 

obračunsko obdobje

veljavna cena od 
1.1.2016-31.3.2016

veljavna cena od 
1.4.2016-31.12.2016 1.1.-31.12.2016

1 OMREŽNINA 148.060 260.609 236.678
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 140.211 258.797 234.750
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 7.849 1.812 1.928
4 število priključkov 6.792 7.004 7.325
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 1,8166 3,1007 2,6926

3.2.2 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode 
 
1. Predračunska in obračunska količina ter stroški opravljenih storitev javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje 
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2. Predračunski količina, stroški in cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma 
poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije 
njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v 
prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se 
povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih 
sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več 
uporabnikov…). 

 

3.2.3 Predlog nove cene 
 
Občinskemu svetu občine Radovljica za leto 2018 predlagamo znižanje cene omrežnine za čiščenje 
odpadne vode, in sicer na ceno: 3,0235 EUR za faktor 1. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kalkulacija omrežnina ČN Skupaj Čiščenje greznice in
MKČN

Čiščenje odpadne 
vode

kanalizacija

1. JAVNA INFRASTRUKTURA 355.926 71.837 284.090
2. Najemnina infrastrukture 353.441 71.335 282.106

3. Zavarovanje infrastrukture 2.485 502 1.984

4. Število priključkov 10.305 2.475 7.830

5. LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 2,8783 2,4187 3,0235

D E F G
J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12

Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 5.854            1                 100% 3,0235                 5.854                   3,0235                 212.396           
DN 25 in 30 72                 3                 100% 3,0235                 216                      9,0705                 7.837               
DN 40 16                 10               100% 3,0235                 160                      30,2352               5.805               
DN 50 50                 15               100% 3,0235                 750                      45,3527               27.212             
DN 80 11                 50               100% 3,0235                 550                      151,1758             19.955             
DN 100 3                   100             100% 3,0235                 300                      302,3516             10.885             
DN 150 -                200             100% 3,0235                 -                      -                    

H I
SKUPAJ 7.830 284.090           

A B C

vrsta storitve
trenutno 

veljavne cene 
za faktor 1

predlog novih 
cen za faktor 1

razlika v 
cenah

omrežnina - čiščenje kanalizacija 3,1007 €       3,0235 €          0,0772 €-           
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Predračunska količina Predračunska količina Obračunska količina
za preteklo obračunsko obdobje 
veljavna cena od 1.1.-31.3.2016

za preteklo obračunsko obdobje 
veljavna cena od 1.4.-31.12.2016

za preteklo obračunsko obdobje 
1.1.2016-31.12.2016

odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 355.984 331.643 307.872

čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN) 388.250 331.094 295.695

število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN) 2.899 2.569 2.485

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN

 

 

3.3 ELABORAT - javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami 

 
Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo. Tam se za odvajanje 
odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN. 
 
 

3.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave 
 
Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in 
MKČN predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest. Ta odstotek se na račun gradnje 
nove kanalizacije in čistilnih naprav zmanjšuje, ker se povečuje število odjemnih mest, priključenih na 
javno kanalizacijo in skupne čistilne naprave.  
 
Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je 
po Uredbi MEDO sestavljena iz: 
- omrežnine in 
- cene opravljanja storitev te javne službe. 
 
Stroški omrežnine 
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z 

gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine. 

 
Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani. 
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi. 
 
 

3.3.2 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in MKČN 

 
1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo 

obračunsko obdobje 
 
 
 
 
 
 
 

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje 
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3. Predračunski stroški, količina in cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 
 

 
 
Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma 
poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije 
njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v 
prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se 
povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih 
sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več 
uporabnikov…). 

 
3.3.1 Predlog nove cene 
 
Občinskemu svetu občine Radovljica za leto 2018 predlagamo znižanje cene omrežnine za 
čiščenje odpadne vode, in sicer na ceno 2,4187 EUR za faktor 1. 

 
 
 

 

 

 

Št. OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z 
GREZNICAMI IN MKČN

Predračunski 
stroški za preteklo 

obračunsko 
obdobje

Predračunski 
stroški za preteklo 

obračunsko obdobje

Obračunski stroški 
za preteklo 

obračunsko obdobje

veljavna cena od 
1.1.2016-31.3.2016

veljavna cena od 
1.4.2016-31.12.2016 1.1.-31.12.2016

1 OMREŽNINA 50.557 76.471 64.208
2 NAJEMNINA INFRASTRUKTURE 47.877 75.939 63.685
3 ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE 2.680 532 523
4 število priključkov 2.899 2.569 2.485
5 CENA OMREŽNINE  v EUR/mesec za faktor 1 1,4533 2,4806 2,1532

zap. 
št. Kalkulacija omrežnine greznice in MKČN

Greznične  in 
MKČN gošče

JAVNA INFRASTRUKTURA 71.837
1. Najemnina infrastrukture 71.335

2. Zavarovanje infrastrukture 502

3. Število priključkov 2.475

4. LASTNA CENA V EUR/mesec  za faktor 1 2,4187

vrsta storitve
trenutno 

veljavne cene 
za faktor 1

predlog novih 
cen za faktor 1

razlika v 
cenah

omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN 2,4806 €       2,4187 €          0,0619 €-           

D E F G
J / (I x 12) A x B x C B x C x D A x F x 12

Dimenzija Število Faktor Delež Vrednost Količina Omreznina Omreznina
vodomera odj.m. na brem. faktor 1 faktorjev na mesec na leto

vodomer na na vodomer na vodomer
EUR/mes mesec EUR/mes EUR/leto

DN<=20 2.246            1                 100% 2,4187                 2.246                   2,4187                 65.189                     
DN 25 in 30 33                 3                 100% 2,4187                 99                        7,2561                 2.875                       
DN 40 4                   10               100% 2,4187                 40                        24,1870               1.161                       
DN 50 6                   15               100% 2,4187                 90                        36,2805               2.612                       
DN 80 -                50               100% 2,4187                 -                      120,9350             -                            
DN 100 -                100             100% 2,4187                 -                      241,8700             -                            
DN 150 -                200             100% 2,4187                 -                      483,7400             -                            

H I
SKUPAJ 2.475 71.837                     

A B C
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4. POVZETEK 
 
 
Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16.11.2012 in št. 109/2012 
z dne 31.12.2012). 
 
Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen omrežnine obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja za storitve odvajanja in čiščenja komunalne  in padavinske odpadne vode. 
 
Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: 

 

 

 

 

 

 

 

Radovljica, december 2017 
 

Direktor: 

         Matija Žiberna, mag. org. 
 
 

 
 
 
Elaborat pripravila: 
 
- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon. 

- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org. 

  

vrsta storitve
trenutno 

veljavne cene 
za faktor 1

predlog novih 
cen za faktor 1

omrežnina - odvajanje kanalizacija 4,0733 €       3,4980 €          

omrežnina - čiščenje kanalizacija 3,1007 €       3,0235 €          

omrežnina - storitve ravnanja z greznicami in MKČN 2,4806 €       2,4187 €          
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 

www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 
 

Datum: 11.12.2017 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

1. Zakonske podlage 
 

Seznam pravnih podlag za oblikovanje cen omrežnin GJS, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode: 

1. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/12, 109/12), 

2. Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o 
varstvu pred požarom, 

3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15), 
4. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 

(Ur.l. RS št. 64/12, 64/14 in 98/15), 
5. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS št. 62/08), 
6. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. 

RS št. 80/12 in 98/15), 
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l. RS št. 94/14 

in 98/15), 
8. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za 

obdobje od leta 2005 do 2017 - oktober 2010). 
 
 
2. Obrazložitev  

 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012,  109/12 – v nadaljevanju: Uredba), ki velja 
od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z 
obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. 
 
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, in sicer za storitve: 

- oskrbe s pitno vodo, 
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3745
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Za storitve GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ter padavinske 
odpadne vode ter storitve ravnanja z odpadki Uredba enotno določa ceno omrežnine oziroma 
ceno javne infrastrukture (fiksni del cene) ter ceno za opravljanje storitev posameznih 
dejavnosti (variabilni del cene). 
 
Osnova za izračun posamezne lastne cene storitev posamezne GJS so celotni načrtovani 
stroški6 teh storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino teh 
storitev. Cena storitve je izražena v EUR/m3 oziroma v EUR/kg. 
 
V skladu z določili nove uredbe v primerih, ko so stroški večji od prihodkov storitev ali 
omrežnine posamezne GJS, negativna razlika ne sme bremeniti tržnih dejavnosti. Če se ob 
potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve GJS ne pokriva celotne 
najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine7. Do 
subvencionirane cene storitve ali omrežnine so upravičeni le uporabniki v gospodinjstvih in 
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti8. 
 
Vsako leto se izračuna višina stroška amortizacije javne infrastrukture za obvezne občinske 
GJS, ki jo lastnik omrežja (Občina Radovljica) v obliki najemnine zaračuna najemniku 
oziroma izvajalcu GJS.  
 
Predlog predračunskih lastnih cen GJS9: 
- ne vključuje subvencioniranih cen, zato finančno ne bremeni proračuna Občine 

Radovljica,  
- ne vključuje do 5% možnega donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, 
- vključuje 100% izkoriščenost gospodarske javne infrastrukture glede na njeno 

zmogljivost, 
- cena omrežnine vključuje stroške najemnine in zavarovanja infrastrukture. 
 
I. STORITVE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE  
 
II./1.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
 
a) Opis trenutnega stanja 

 
Cena omrežnine za odvajanje odpadne vode iz preteklega obračunskega obdobja se za faktor 
1 zniža iz obstoječe potrjene cene 4,0733 EUR/mesec na novo predračunsko ceno za 
prihodnje obračunsko obdobje v višini 3,4980 EUR/mesec (vse brez DDV). Razlog je v nižji 
amortizaciji infrastrukture za odvajanje in padavinske komunalne odpadne vode. 
 

 

b) Predlog cene omrežnine za  dejavnost odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode 
 

                                                           
6 3. odstavek 8. člena Uredbe 
7 2. odstavek 3. člena Uredbe 
8 3. odstavek 3. člena Uredbe 
9 2. odstavek 8. člena Uredbe 
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Predlagana cena omrežnine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Predlagana cena je predračunska lastna cena omrežnine za odvajnje komunalne in padavinske 
odpadne vode za faktor 1 znaša 3,4980 EUR/mesec. 
 
II/ 1.2. Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za uporabnike, ki so 
priključeni na javno kanalizacijo, katera se zaključuje s čistilno napravo 
 
a) Opis trenutnega stanja 

 
Cena omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz preteklega 
obračunskega obdobja se za faktor 1 zniža iz obstoječe potrjene cene 3,1007 EUR/mes na 
novo predračunsko ceno za prihodnje obračunsko obdobje v višini 3,0235 EUR/mes (vse brez 
DDV). Razlog je v nižji amortizaciji infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode. 
 
b) Predlog cene omrežnine za dejavnost čiščenje komunalne in padavinske odpadne 

vode 
 

 
 
Predlagana cena je predračunska lastna cena omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode za faktor 1 znaša 3,0235 EUR/mesec. 
 
II/ 1.3. Čiščenje odpadne vode za uporabnike greznic in MKČN (male komunalne 
čistilne naprave) 
 
a) Opis trenutnega stanja 
 
Cena omrežnine za čiščenje za uporabnike greznic in MKČN iz preteklega obračunskega 
obdobja se za faktor 1 zniža iz obstoječe potrjene cene 2,4806 EUR/mes na novo 
predračunsko ceno za prihodnje obračunsko obdobje v višini 2,4187 EUR/mes (vse brez 
DDV). Razlog je v nižji amortizaciji infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode. 
 
b) Predlog cene omrežnine javne službe storitev ravnanja z nepretočnimi greznicami, 

obstoječimi greznicami in MKČN 
 

 
 
Predlagana cena je predračunska lastna cena omrežnine, povezane z greznicami in MKČN, in 
znaša za faktor 1 2,4187 EUR/mesec. 
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3. Finančne posledice 
Predlagane uskladitve cen po uredbi ne pomenijo dodatnih finančnih obremenitev za proračun 
Občine Radovljica.  

 
 

Pripravili: 
- direktor: Matija Žiberna, mag. org. 
- vodja FRS: mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon. 
- vodja VOKAČN: Bojan Gašperin, mag. org. 

 

 

 

Rado Pintar l.r. 
Vodja Referata za infrastrukturo 
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