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ŽUPAN OBČINE CERKNO 

12 

Datum:  7.9.2016 

 

OBČINSKI SVET OBČINE CERKNO 

 

 

ZADEVA:                                            SKLEP O CENAH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU  

OBČINE CERKNO  

GRADIVO PRIPRAVIL:   Služba za urejanje prostora in varstvo okolja  

     Služba za finance  

PRISTOJNO  DELOVNO  TELO  

OBČINSKEGA SVETA:   Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor 

 

Predlagam, da Občinski svet Občine Cerkno obravnava in sprejme Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 

na območju Občine Cerkno. 
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Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. _________), Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 
112/07, 94/14 in 75/15 ) je Občinski svet Občine Cerkno na _____ redni seji dne _________ sprejel: 

 
S K L E P 

o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno 
 

I.  
 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene: 
- vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno 
vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV): 
 

Storitev Enota mere Cena 
   

 Količina dobavljene pitne vode Na m3 dobavljene vode 
Vodarina   

 m3 0,2834 € 

 
- omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in 
vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s 
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV): 
 

Velikost  Faktor  Število Število x Cena za 

priključka omrežnine priključkov faktor faktor 

15, 20 1 1141 1141 2,4061 

25,32 3 125 375 7,2182 

40 10 2 20 24,0605 

50 15 9 135 36,0908 

65 30 1 30 72,1816 

80, 90 50 3 150 120,3027 

100, 125 100 2 200 240,6054 

150 200 1 200 481,2109 

 
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna 
minimalna odstopanja. 
 

II.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati s 1.1.2017. 
 
Št. 
Cerkno, dne  

       Župan 
Občine Cerkno 
   Jurij Kavčič 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja: 

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. ___________) in Uredbe 

o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12 in 109/12) se Občinskemu svetu Občine Cerkno predlaga sprejem cene oskrbe s pitno vodo, 

ki je oblikovana v skladu z zahtevami odloka. 

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa: 

Razlog za sprejem predlagane cene je potreba po njenem oblikovanju v skladu z zahtevami zakonodaje in 

zagotavljanju sredstev za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisanimi standardi. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa: 

Vpliv na proračun bodo prihodki iz naslova vodarine in omrežnine, katerih režijski obrat Občine Cerkno, do 

sedaj ni ustvarjal. Ocena prihodkov iz naslova oskrbe s pitno vodo znaša 159.901 EUR na leto (v prilogi 1). 

 

ŽUPAN Jurij Kavčič 
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ELABORAT O OBLIKOVANJU 

CENE OSKRBE S PITNO VODO V 

OBČINI CERKNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerkno, marec 2016 
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1. UVOD  

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

(UL RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 1. 1. 2013, določa natančna merila za 

oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti sprejemanja in nadzora cen na lokalne skupnosti. 

V skladu z Uredbo izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev 

javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

2. OPIS DEJAVNOSTI  

2.1 DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO 

V skladu z zakonodajo o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe oskrbe prebivalcev 

s pitno vodo mora Režijski obrat Občine Cerkno (v nadaljevanju režijski obrat) kot izvajalec javne službe 

zagotavljati: 

 nadzor nad delovanjem in redno vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,  

 nadzor nad izvajanjem del na vplivnem območju javnega vodovoda,  

 redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,  

 nadzor in redno vzdrževanje priključkov stavb na javni vodovod,  

 vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,  

 pripravo letnega poročila o izvajanju javne službe za preteklo leto in posredovanje ministrstvu 
najpozneje do 31. marca tekočega leta v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,  

 izdelava programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,  

 izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode in drugih nalog v skladu z zahtevami 
iz predpisov, ki urejajo pitno vodo,  

 monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja za pitno vodo,  

 monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za 
oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s 
pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,  

 označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo 
vodovarstvena območja,  

 občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,  

 izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema ter cene storitev,  

 izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

 izdelava programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov zaradi onesnaženja, 

 redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim 
stanjem stavb na območju javnega vodovoda,  

 priključevanje novih uporabnikov, 

 monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja na zajetjih za pitno vodo,  

 vodenje katastra javnega vodovoda in posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne 
infrastrukture zagotavlja Občina Cerkno v okviru storitev javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost. 

2.2 OSKRBA S PITNO VODO V OBČINI CERKNO 

Režijski obrat v občini Cerkno upravlja s 25 (petindvajsetimi) vodovodnimi sistemi. 

 Vodovod Cerkno, 

 Vodovod Šebrelje,  
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 Vodovod Otalež, 

 Vodovod Planina, 

 Vodovod Zgornje Ravne,  

 Vodovod Gorje, 

 Vodovod Reka, 

 Vodovod Zakojca, 

 Vodovod Spodnje Ravne,  

 Vodovod Jazne, 

 Vodovod Lazec, 

 Vodovod Zakriž, 

 Vodovod Plužnje,  

 Vodovod Labinje,  

 Vodovod Trebenče, 

 Vodovod Bukovo,  

 Vodovod Poče,  

 Vodovod Dolenji Novaki,  

 Vodovod Čeplez,  

 Vodovod Jesenica,  

 Vodovod Gorenji Novaki,  

 Vodovod Orehek, 

 Vodovod Kojca, 

 Vodovod Žabže, 

 Vodovod Smučarskega centra Cerkno (izvaja se samo notranji nadzor). 

2.3 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OBJEKTOV NA SISTEMU JAVNEGA VODOVODA  

Ta dela obsegajo: 

 preglede in izpiranje javnega vodovodnega omrežja, 

 ugotavljanje lokacij, kjer so izgube - puščanje, 

 popravilo puščanja na vodovodnih ceveh, 

 vzdrževanje črpališč, vodohranov, razbremenilnikov in zajetij (minimalno enkrat letno čiščenje vseh 

objektov, druga redna vzdrževalna dela), 

 vzorčenje vode in kontrola stopnje preostanka klora v vodi (HACCP), 

 nadzor nad izvedbo novih  priključitev, 

 sodelovanje z inšpekcijskimi službami – ogledi na terenu,  

 košnja  oz. urejanje okolice objektov. 

3. STROŠKI STORITEV OSKRBE S PITNO VODO  

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški vodarine, med katere spadajo proizvajalni stroški, posredni stroški 

in stroški vodnih povračil, ter stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo. 

3.1 STROŠKI VODARINE  

3.1.1  PROIZVAJALNI STROŠKI 

Ti obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške 

amortizacije OS, stroške vzdrževanja javne infrastrukture, ter drugih proizvajalnih stroškov. 
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3.1.1.1 Stroški materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev 

Stroški analiz 

Stroški dezinfekcije 

Stroški električne energije črpališč 

Stroški tekočega vzdrževanja infrastrukture 

Stroški vzdrževanja hidrantne mreže 

Stroški nakupa orodji za vzdrževanja javne infrastrukture 

Stroški amortizacije opreme 

 

3.1.1.2 Stroški dela  

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po 

zakonu, stroške regresa za letni dopust, regresa za prevoz na delo, prehrano in druge stroške. 

Naziv delovnega mesta  Delež (%) 

Višji svetovalec v službi za urejanje prostora in varstvo okolja 40 

Vzdrževalec IV-II v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom 50 

Finančnik VII/I v finančno računovodski službi 40 

Komunalni delavec III v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom 10 

Višji svetovalec v finančno računovodski službi 5 

Inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu občin Idrija in Cerkno 3 

 
3.1.1.3 Stroški amortizacije podjetja  

Stroški amortizacija predstavljajo amortizacijo ročnega orodja in opreme.  

3.1.2 SPLOŠNI STROŠKI 

Med posrednimi stroški se evidentirajo poslovni dogodki, povezani z upravljalno vodstvenimi funkcijami in 

poslovnimi funkcijami namenjeni delovanju in vzdrževanju občine, ki so povezani z vsemi dejavnostmi in se jih 

ne da neposredno razdeliti – posredni stroški. 

To so stroški: 

Bančne provizije 

Financiranje objav 

Materialni stroški OU 

Tekoče vzdrževanje opreme-OU 

Nakup opreme - OU 

Skupnost občin Slovenije 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

Električna energija-poslovni prostori 

Amortizacija OS, ki ni javna infrastruktura 

 

Celotne posredne stroške delovanja občinske uprave smo razdelili na področje oskrbe s pitno vodo ter 

odvajanja in čiščenja odpadne vode, glede na število zaposlenih v občinski upravi, ki neposredno in posredno 

opravljajo dela in naloge na omenjenih področjih. 

 

3.1.3 STROŠKI VODNIH POVRAČIL 

To so stroški v skladu s predpisi, ki določajo vodna povračila in se praviloma obračunajo mesečno. V  

skladu z Uredbo so ti stroški vključeni v vodarino. 
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3.2 STROŠKI  OMREŽNINE 

Osnova za omrežnino so stroški: 

 amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura. Izračunava se po metodi časovnega 
amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti, zmogljivosti infrastrukture in ob upoštevanju življenjske 
dobe po prilogi 1 Uredbe. 

 
Izračun omrežnine je prikazan v spodnji tabeli: 
 

Velikost  Faktor  Število Število x Cena za 

priključka omrežnine priključkov faktor faktor 

15, 20 1 1141 1141 2,4061 

25, 32 3 125 375 7,2182 

40 10 2 20 24,0605 

50 15 9 135 36,0908 

65 30 1 30 72,1816 

80, 90 50 3 150 120,3027 

100, 125 100 2 200 240,6054 

150 200 1 200 481,2109 

          

Skupaj   1284 2251   

          

Amortizacija 64.992       

Cena za faktor 1 2,4061       

 

4. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO  

4.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 

obdobje  

Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v skladu z Uredbo, 

saj gre za prvi elaborat.  

Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2015) znaša 433.495 m3. Od 

tega je bilo merjene porabe vode 163.495 m3, nemerjene porabe pa 270.000 m3. V skladu z 2. odstavkom 18. 

člena Uredbe sledi izračun: 

NEMERJENA PORABA VODE    

Velikost  Faktor  Število Izračun 

priključka omrežnine priključkov porabe v m3 

15, 20 1 311 134.352 

25, 32 3 78 101.088 

40 10 2 8.640 

50 15 4 25.920 

Skupaj   395 270.000 
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4.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko 

obdobje  

Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje niso pripravljeni v skladu z Uredbo, 

saj gre za prvi elaborat.  

Obračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje (leto 2015) so prikazani v spodnji 

tabeli: 

  Vrsta stroška Stroški v EUR 

1. NEPOSREDNI PROIZV. STR. 80.715,71 

1.1. Stroški materiala in storitev 50.559,78 

1.2. Stroški dela 30.155,93 

      

2. Vodno povračilo  27.656,98 

      

3. SPLOŠNI STR. 14.472,99 

      

4. STROŠKI SKUPAJ 122.845,68 

      

5. Količina odvzete vode iz javnih vodovodov 433.495 

      

6. Lastna cena na m3 0,2834 

 

4.3 Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev oskrbe s pitno 

vodo za preteklo obračunsko obdobje  

Potrjena cena storitev oskrbe s pitno vodo in predračunska cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za 

celotno območje izvajanja javne službe ne obstaja. Ker gre za prvi izračun cene po veljavni Uredbi, primerjava 

ni mogoča. 

4.4 Primerjava obračunskih cen oskrbe s pitno vodo, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami 

storitve oskrbe s pitno vodo na primerljivih območjih  

Skladno z 28. členom Uredbe je Ministrstvo za okolje in prostor dne 24.10.2014 objavilo primerljiva območja 

in povprečne potrjene, obračunske in zaračunane cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja za posamezna primerljiva območja (MOP, Direktorat za vode in investicije, št. dokumenta 

35406-10/2014/113). 

Glede na število (od 3501 do 15000) in povprečno gostoto prebivalcev v občini (do 5/ha) se Občina Cerkno 

uvršča v območje z naslednjimi povprečnimi obračunskimi cenami izvajanja storitev. 

Oskrba s pitno vodo Povprečna obračunska 
cena izvajanja na 

primerljivih območjih 
(EUR/m3) 

Obračunska cena 
izvajanja v Občini Cerkno 

(EUR/m3) 

Indeks 
Občina Cerkno/ 
povprečna cena 

Izvajanje 0,7541 0,2834 0,37 
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4.5 Primerjava potrjenih cen oskrbe s pitno vodo, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami 

storitve oskrbe s pitno vodo na primerljivih območjih  

Skladno z 28. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe, z 

potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ki jih pripravi Ministrstvo, ker gre za prvi 

elaborat. 

4.6 Primerjava obračunske cene javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo, za katero se oblikuje cena, s 

primerljivimi območji 

Glede na število (od 3501 do 15000) in povprečno gostoto prebivalcev v občini (do 5/ha) se Občina Cerkno 

uvršča v območje z naslednjimi povprečnimi obračunskimi cenami izvajanja storitev. 

Oskrba s pitno vodo Povprečna obračunska 
cena izvajanja na 

primerljivih območjih 
(EUR/mesec za faktor 1) 

Obračunska cena 
izvajanja v Občini Cerkno 
(EUR/ mesec za faktor 1) 

Indeks 
Občina Cerkno/ 
povprečna cena 

Javna infrastruktura  6,1111 2,4061 0,39 

 

4.7 Primerjava izvajalca oskrbe s pitno vodo s povprečjem panoge oskrbe s pitno vodo, za katero se 

oblikuje cena  

Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge, še ni možna ker gre za prvi elaborat. 

4.8 Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za obračunsko 

obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

Predračunska količina in predračunski stroški izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za prihodnje obračunsko 

obdobje so enaki obračunskim za leto 2015. 

4.9 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo 

obračunsko obdobje in obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

 Vodovod Cerkno, 

 Vodovod Šebrelje,  

 Vodovod Otalež, 

 Vodovod Planina, 

 Vodovod Zgornje Ravne,  

 Vodovod Gorje, 

 Vodovod Reka, 

 Vodovod Zakojca, 

 Vodovod Spodnje Ravne,  

 Vodovod Jazne, 

 Vodovod Lazec, 

 Vodovod Zakriž, 

 Vodovod Plužnje,  

 Vodovod Labinje,  

 Vodovod Trebenče, 

 Vodovod Bukovo,  

 Vodovod Poče,  

 Vodovod Dolenji Novaki,  

 Vodovod Čeplez,  

 Vodovod Jesenica,  
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 Vodovod Gorenji Novaki,  

 Vodovod Orehek, 

 Vodovod Kojca, 

 Vodovod Žabže, 

 Vodovod Smučarskega centra Cerkno (izvaja se samo notranji nadzor), 

 Uporaba vozil in opreme za vzdrževanje vodovoda. 

 
4.10 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za leto 2015 in obračunsko 

obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

Režijski obrat Občine Cerkno ne opravlja posebnih (tržnih) storitev. 

4.11 Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo obračunsko obdobje in 

obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

V preteklem obračunskem obdobju režijski obrat Občine Cerkno ni opravljal posebnih (tržnih) storitev  in jih 

ne planira ustvarjati v tekočem obračunskem obdobju. 

4.12 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje in 

obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

Niso posebej specificirani, ker gre za prvi elaborat po Uredbi. 

4.13 Število zaposlenih za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje in 

obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

V preteklem obračunskem obdobju so bili za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo v okviru rednega 

delovnega časa zaposleni delavci, kot je podano v preglednici. V letu 2016 ni predvidena sprememba števila 

zaposlenih. 

DELOVNO MESTO DELEŽ v % 

Višji svetovalec v službi za urejanje prostora in varstvo okolja 40 

Višji svetovalec v finančno računovodski službi 5 

Finančnik VII/I v finančno računovodski službi 40 

Inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu občin Idrija in Cerkno 3 

Vzdrževalec IV-II v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim obratom 50 

Komunalni delavec III v službi za gospodarstvo in gospodarske javne službe z režijskim 

obratom 

10 

 

4.14 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na 

uporabnike javne infrastrukture  

Strošek amortizacije oz. najema osnovnih sredstev javne infrastrukture, ki se v celoti prenese na uporabnike, 

znaša na dan 31.12.2015 64.992 EUR. 
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4.15 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe oskrbe s pitno 

vodo, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev  

Javna infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo je izkoriščena 100%.  Izvajalec 

javne službe ne izvaja posebnih storitev. 

4.16 Izračun predračunske cene storitev oskrbe s pitno vodo za obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 

2016 in izračun predračunske cene omrežnine za obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31 .12. 2016 

Predračunske cene storitev in omrežnine oskrbe s pitno vodo za obračunsko obdobje 1. 1. 2016 – 31.12.2016, 

so enake obračunanim za leto 2015. 

4.17 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah  
1. Neposredne proizvajalne stroške materiala in storitev razporejamo na ustrezne postavke in stroškovna 

mesta neposredno. 

2. Celotne posredne stroške delovanja občinske uprave smo razdelili na področje oskrbe s pitno vodo ter 

odvajanja in čiščenja odpadne vode, glede na število zaposlenih v občinski upravi, ki neposredno in 

posredno opravljajo dela in naloge na omenjenih področij. 

3. Prihodkov iz naslova obračuna omrežnine in vodarine do leta 2015 ni bilo. S pričetkom obračunavanja pa 
jih bomo razporejali na ustrezna stroškovna mesta neposredno. 

4.18  Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 35. 

Niso posebej specificirana. 
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Priloga 1: 
 

PLANIRANI PRIHODKI Z NASLOVA VODARINE IN OMREŽNINE ZA LETO 2016 
    

1. VODARINA    

    

Količina odvzete vode iz javnih vodovodov v 
m3 433.495   

      

Lastna cena na m3 v eur 0,2834   

      

PRIHODKI V EUR 122.852   

VODNA POVRAČILA V EUR 27.657   

ČISTI PRIHODKI VODARINE v EUR 95.196   

    

2. OMREŽNINA    

    

Velikost  Število Cena na Skupaj 

priključka priključkov mesec na priključek na leto 

15, 20 1141 2,4061 32.944,32 

25, 32 125 7,2182 10.827,30 

40 2 24,0605 577,45 

50 9 36,0908 3.897,81 

65 1 72,1816 866,18 

80, 90 3 112,3027 4.042,90 

100, 125 2 240,6054 5.774,53 

150 1 481,2109 5.774,53 

SKUPAJ ZA LETO 2016     64.705,02 

 

Cene ne vključujejo DDV. 
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Priloga 2: 

PRIMERJAVA MESEČNEGA IZDATKA GOSPODINJSTVA ZA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO PRI MERJENI 
PORABI 
      

Število oseb 
 
 

Povprečna količina 
porabljene vode na 

mesec  m3 

Cena pitne vode 
EUR/m3 

 

Omrežnina za 
priključek DN 

20 v EUR 

Skupaj 
mesečni 

izdatek v EUR  

1 4 0,2834 2,4061 3,54  

2 8 0,2834 2,4061 4,67  

3 12 0,2834 2,4061 5,81  

4 16 0,2834 2,4061 6,94  

5 20 0,2834 2,4061 8,07  

6 24 0,2834 2,4061 9,21  
      

      

PRIMERJAVA MESEČNEGA IZDATKA GOSPODINJSTVA ZA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO PRI NEMERJENI 
PORABI 
      

Velikost  
priključka 

 
 

Faktor  
omrežnine 

 
 

Količina vode v m3 
glede na DN priključka 

 
 

Cena pitne 
vode 

EUR/m3 
 

Omrežnina za 
priključek v 

EUR 
 

Skupaj 
mesečni 
izdatek v 

EUR 

15, 20 1 36 0,2834 2,4061 12,61 

25, 32 3 108 0,2834 7,2182 37,83 

40 10 360 0,2834 24,0605 126,08 

50 15 540 0,2834 36,0908 189,13 

65 30 1080 0,2834 72,1816 378,25 

80, 90 50 1800 0,2834 120,3027 630,42 

100, 125 100 3600 0,2834 240,6054 1.260,85 

150 200 7200 0,2834 481,2109 2.521,69 

Cene ne vključujejo DDV. 
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  PRIMERJAVA TRENUTNO VELJAVNIH CEN OSKRBE S PITNO VODO SEPTEMBER 2016 

 

 

 

     

OBČINA 
 
 
 

 

VODARINA V 
EUR NA M3 

brez DDV 
 
 

OMREŽNINA V 
EUR ZA DN 20 

NA MESEC brez 
DDV 

 

STROŠEK NA 
MESEC Z DDV 

ZA PORABO 16 
M3 

 

STROŠEK NA M3 z 
DDV 

 
 
 

Cerkno 0,2834 2,4061 7,60 0,47 

Železniki 0,4335 2,6627 10,51 0,66 

Kobarid 0,4423 2,5012 10,49 0,66 

Tolmin 0,4664 2,7785 11,21 0,70 

Bovec 0,5335 1,8623 11,39 0,71 

Gorenja vas - Poljane 0,6069 4,4540 15,51 0,97 

Idrija 0,9672 5,8144 23,31 1,46 

Žiri 0,3947 1,7664 8,85 0,55 


