
  

 

PREDLAGATELJ: JEKO, D.O.O.  

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA 

POROČEVALEC: UROŠ BUČAR 

 

PREDLOG ZA USKLADITEV CEN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD 

1.  ZAKONSKA PODLAGA 

JEKO, d.o.o., je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne 

vode v občini Jesenice in Žirovnica. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. Člena Zakona o 

varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 UPB in nadaljnji) in v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) ter Odlokom o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 

73/2016). 

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

(Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 v nadaljevanju Uredba) določa natančna merila za 

oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnost sprejemanja cen. Izvajalec javne službe v skladu z 

9. členom uredbe pripravi elaborat o oblikovanju cene javne službe in ga predloži pristojnemu 

občinskemu organu v potrditev. 

2. OBRAZLOŽITEV 

V občini Žirovnica je cena za storitve odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter za storitve vezane na 

obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji 

za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 

87/12, 109/12, 76/17 in 78/19 ). Ta določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane 

z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom, upoštevana so tudi določila Odloka o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode v občini Žirovnica. 

Občinski svet občine Radovljica je na 17. redni seji dne, 24.03.2021 sprejel nove cene omrežnin in 

storitev za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske 

odpadne vode iz javnih površin na območjih občin Radovljica in Žirovnica.  

Iz tega gradiva izhaja predlog o spremembi (znižanju) dela cene, ki se nanaša na omrežnino in na 

spremembi (dvigu) cene, ki se nanaša na storitev GJI za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja odpadne 

vode. 

3. TRENUTNA VELJAVNOST CEN IN PREDLOGI SPREMEMB CEN 

S strani Komunale Radovljica smo 1.4.2021 prejeli nove sprejete cene omrežnin in storitve za 

izvajanje GJS čiščenja odpadne vode. V spodnji tabeli prilagamo nov predlog cene omrežnine in 

storitve za občino Žirovnica za prihodnje obračunsko obdobje. 



  

Skladno s pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica na CČN Radovljica, z dne 

26.03.2007 in aneksa št.1 k tej pogodbi, z dne 31.03.2010 se spreminja cena omrežnine in storitve GJI 

za izvajanje GJS čiščenja odpadne vode na območju občine Žirovnica.  

Cena omrežnine se je zaradi  nižjega stroška amortizacije oziroma najemnine za GJI za čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica nekoliko znižala. V obdobju od leta 

2014 do 2017 je bilo izvedeno precejšnje število investicij za novogradnje in rekonstrukcije 

gospodarske javne infrastrukture za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (oskrba s 

pitno vodo in odvajanje ter čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode), ki so bile delno 

financirane tudi z evropskimi sredstvi. Zaradi tega se je v tem obdobju precej povečala vrednost 

osnovnih sredstev in posledično znižala povprečna starost osnovnih sredstev, s tem pa se je povečal 

strošek amortizacije. Amortizacija predstavlja pretežni del stroška omrežnine. Trend investicij je 

potem nekoliko upadel, hkrati pa se je ekonomsko amortiziralo precej opreme (krajši čas 

amortiziranja) predvsem na čistilnih napravah, zato v zadnjem obdobju ponovno beležimo zniževanje 

stroškov amortizacije. Ocenjujemo pa, da bo v prihodnjih letih prišlo do obrata, to je rast skupne 

vrednosti gospodarske javne infrastrukture (obsežne nove investicije). 

Zvišale so se cene storitev čiščenja, predvsem zaradi znatno višje cene storitve prevzema 

odpadnega blata iz čistilnih naprav in greznic v prihodnjem obračunskem obdobju. Iz elaborata o 

oblikovanju cen storitev GJS na področju čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda iz javnih 

površin v občini Radovljica izhaja, da so stroški prevzema blata narasli glede na predhodno obdobje. 

Zaradi sprememb na trgu v lanskem letu so se v letu 2021 stroški prevzema odpadnega blata iz 

čistilnih naprav in greznic zvišali iz 69 EUR/t na 179 EUR/t brez DDV. Glede na navedeno je to 

povišanje stroška prevzema blata in ograbkov pri prevzemnikih potrebno vključiti v stroške izvajanja 

storitve čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2021.  

Nova cena omrežnine in storitve za občino Radovljica (brez DDV): 

 

Nove cene omrežnine – za čiščenje odpadne vode (priključene na kanalizacijo) v Radovljici 

 

 

 

Čiščenje komunalne odpadne vode

Trenutno 

veljavne cene za 

faktor 1

Predlog novih 

cen za faktor 1
Razlika v cenah

Omrežnina – čiščenje kanalizacija 2,1551 1,9466 -0,2085

Storitev –     čiščenje kanalizacija 0,3997 0,4798 0,0801

Premer vodomera
Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine 

za vodomer v 

EUR/mesec

Cena omrežnine 

z DDV za 

vodomer v 

EUR/mesec

DN ≤ 20 1 1,9466 2,1315

20 < DN < 40 3 5,8398 6,3946

40 ≤ DN < 50 10 19,4660 21,3153

50 ≤  DN < 65 15 29,1990 31,9729

65 ≤ DN < 80 30 58,3980 63,9458

80 ≤ DN < 100 50 97,3300 106,5764

100 ≤ DN < 150 100 194,6600 213,1527

DN = 150 200 389,3200 426,3054



  

Nove cene storitve–za čiščenje odpadne vode (priključene na kanalizacijo) v Radovljici 

 

 

Za občino Žirovnica je predlagana cena iz strani komunale Radovljica: 

- Omrežnina čiščenje (priključenost na kanalizacijo DN20): 1,9466 EUR/mes (cena brez DDV) 

- Storitev čiščenje (priključenost na kanalizacijo):   0,4798 EUR/m3 (cena brez DDV) 

Cene v občini Radovljica veljajo in se uporabljajo od 1.4.2021 dalje. 

4. VPLIV SPREMEMBE NA KOMUNALNI POLOŽNICI  

Povprečno 4-člansko gospodinjstvo, ki porabi mesečno 16 m3 pitne vode (vgrajen vodomer DN20), 

priključen na javno kanalizacijo in na čistilno napravo Radovljica. 

 

Na znesek komunalne položnice za gospodinjstvo (vodovodni priključek dimenzije DN 20) bo vplivala 
sprememba cene omrežnine na zmanjšanje položnice za 0,21 EUR/mesec brez DDV. Sprememba 
cene storitve za 4 člansko gospodinjstvo, ki mesečno porabi 16 m3 vode pa bo vplivala na povečanje 
položnice za 1,28 EUR/mesec brez DDV. Skupaj bo sprememba vrednosti na položnici višja za 
1,07 EUR/mesec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čiščenje komunalne odpadne vode
Cena čiščenja v 

EUR/m3

Cena čiščenja z 

DDV v EUR/m3

1 m
3 0,4798 0,5254

Veljavna 

cena

Znesek 

računa 

EUR/mes

Predlagana 

cena

Znesek 

računa 

EUR/mes

Omrežnina čiščenje (ČNR) DN20 mes 1 2,1551 2,1551 1,9466 1,9466 -0,2085

Čiščenje na ČN Radovljica m
3 16 0,3997 6,3952 0,4798 7,6768 1,2816

Skupaj EUR/mesec 8,5503 9,6234 1,0731

Veljavno Predlagano

Storitev EM količina

Sprememba 

EUR/mesec  

brez DDV



  

5. PREDLOG SKLEPA 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. I. RS, št. 66/18-UPB2) ter 68. člena Poslovnika 
občinskega sveta občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/19-UPB2) predlagam v razpravo in sprejem 
naslednji sklep: 
 
 
Potrdi se cena omrežnine in storitve čiščenja komunalne odpadne vode na ČN Radovljica 
 

Cena omrežnine – za čiščenje odpadne vode (priključenost na kanalizacijo) v Radovljici 

 

 

Cena storitve–za čiščenje odpadne vode (priključenost na kanalizacijo) v Radovljici 

 

 

Cene veljajo od 01.06.2021 dalje. 
 
 
 
 
 
 
Pripravil:                                                                                                                      Direktor: 
Branko Pazlar, kom.inž.                                                                             Uroš Bučar, univ.dipl.ekon. 
 

 

 

 

 

 

 

Premer vodomera
Faktor 

omrežnine

Cena omrežnine 

za vodomer v 

EUR/mesec

Cena omrežnine 

z DDV za 

vodomer v 

EUR/mesec

DN ≤ 20 1 1,9466 2,1315

20 < DN < 40 3 5,8398 6,3946

40 ≤ DN < 50 10 19,4660 21,3153

50 ≤  DN < 65 15 29,1990 31,9729

65 ≤ DN < 80 30 58,3980 63,9458

80 ≤ DN < 100 50 97,3300 106,5764

100 ≤ DN < 150 100 194,6600 213,1527

DN = 150 200 389,3200 426,3054

Čiščenje komunalne odpadne vode
Cena čiščenja v 

EUR/m3

Cena čiščenja z 

DDV v EUR/m3

1 m
3 0,4798 0,5254



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske vode v občini Radovljica                                                                             


