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ŽUPAN 

 

Številka:         032-9/2020-11 

Datum: 5. 6. 2020 

 

 

 

      

                       OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA: Obravnava Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno 
vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje na 
Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko  

 

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Matjaž Berčon, direktor podjetja Komunala Kranj 

 

  
                           

GRADIVO: Elaborat o oblikovanju cene s storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj 

ter občinah Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in 

Jezersko (priloženo) 

 
 

                              

 
PREDLOGI SKLEPOV: 
 

Občinskemu svetu predlagamo v sprejem naslednje  
 

SKLEPE 
 

1. Potrdi se elaborat o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj 
ter občinah Medvode, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko. 

 

2. Potrdijo se naslednje cene storitve oskrbe s pitno vodo: 
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 EM CENA v EUR brez DDV 

omrežnina  mesec (DN ≤ 20) 

mesec (20 < DN < 40) 

mesec (40 ≤ DN < 50) 
mesec (50 ≤ DN < 65) 

mesec (65 ≤ DN < 80) 
mesec (80 ≤ DN < 100) 

mesec (100 ≤ DN < 

150) 
mesec (150 ≤ DN) 

7,08 

21,23 

70,77 
106,15 

212,31 
353,85 

707,69 

1.415,38 

vodarina m3 0,4616 

 
Cene storitve začnejo veljati po preteku veljavnosti cen s poračunom. 

 
3. Za obdobje enega leta se uporabljajo cene oskrbe s pitno vodo s poračunom: 

s poračunom EM CENA v EUR brez DDV 

omrežnina mesec (DN ≤ 20) 
mesec (20 < DN < 40) 

mesec (40 ≤ DN < 50) 
mesec (50 ≤ DN < 65) 

mesec (65 ≤ DN < 80) 

mesec (80 ≤ DN < 100) 
mesec (100 ≤ DN < 

150) 
mesec (150 ≤ DN) 

8,36 
25,07 

83,55 
125,33 

250,65 

417,75 
835,50 

1.671,00 

vodarina m3 0,4737 

 
4. Cene oskrbe s pitno vodo s poračunom se začnejo uporabljati naslednji mesec po 

sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o cenah odločal zadnji. 

 

 

         Nejc Smole 
         župan, 
         po pooblastilu št. 020-1/2019-1 z 

dne 9. 1. 2020 
Ivo Rep, podžupan 
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OCENA STANJA 
Sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne 
infrastrukture za oskrbo s pitno vodo določa oblikovanje enotne cene storitve gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v občinah ustanoviteljicah Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o.. 
Obstoječe cene storitev oskrbe s pitno vodo, ne pokrivajo stroškov storitev oskrbe s pitno vodo. 
 
 

PRAVNA PODLAGA 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 
- Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v 149. členu določa, da 
vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen.  
 
Metodologijo za oblikovanje cen predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 
in 78/19 – v nadaljevanju Uredba o cenah), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije. 
 
 

POSTOPEK PRIPRAVE 
Ceno storitve oskrbe s pitno vodo v skladu s 5. členom Uredbe o cenah predlaga izvajalec z 
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v 
potrditev. V skladu s Statutom Občine Medvode ceno potrdi Občinski svet. 
 
Elaborat je pripravila Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.. V skladu s 6. členom Uredbe o cenah 
izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih 
storitev presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat obravnavati Občinski svet.  
                           

 
OBRAZLOŽITEV: 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz vodarine in omrežnine. Cena 
omrežnine pokriva stroške najemnine infrastrukture za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo, 
stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obveznih menjav vodomerov, stroške obnov hišnih 
priključkov. Predvsem zaradi velikega števila obnov hišnih priključkov je bil poslovni izid za preteklo 
leto negativen. Tudi v naslednjem letu se pričakuje povečan obseg obnov hišnik priključkov in veliko 
število menjav vodomerov, ki jih je potrebno menjati na 5 let. 
 
Tabela 1: Primerjava veljavnih cen, predlaganih cen  in predlaganih cen s poračunom 

 obstoječe 

cene 

Predlagane cene Predlagane cene s 

poračunom 

omrežnina (EUR brez DDV/mesec/DN20) 5,36 7,08 8,36 

vodarina  (EUR brez DDV / m3) 0,44 0,4616 0,4737 

 

V zadnji koloni Tabele 1 so prikazane predlagane cene z upoštevanim poračunom. Poračuni so potrebni zaradi  
negativnega poslovnega izida na področju vodarine in omrežnine v letu 2019. Tudi predlagane cene so višje 

od veljavnih, predvsem zaradi zgoraj omenjenih razlogov. 
 

V spodnjih tabelah so prikazani izračuni izdatkov reprezentativnega gospodinjstva, ki se nanašajo na 
storitev oskrbe s pitno vodo, ki mesečno porabi 16 m3 vode in ki je priključeno na vodovodno 
omrežje s priključkom dimenzije DN20 
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Tabela 2: Izdatki po obstoječih cenah 

 ENOTA KOLIČINA CENA v EUR brez 

DDV 

ZNESEK v 

EUR 

ZNESEK v EUR z 

DDV 

omrežnina mesec 1 5,36 5,36 5,87 

vodarina m3 16 0,44 7,04 7,71 

SKUPAJ IZDATEK NA MESEČNI POLOŽNICI V EUR            13,58 

 
Tabela 3: Izdatki po predlaganih cenah 

 ENOTA KOLIČINA CENA v EUR brez 

DDV 

ZNESEK v 

EUR 

ZNESEK v EUR z 

DDV 

omrežnina mesec 1 7,08 7,08 7,75 

vodarina m3 16 0,4616 7,39 8,09 

SKUPAJ IZDATEK NA MESEČNI POLOŽNICI V EUR            15,84 
 

Tabela 3: Izdatki po predlaganih  cenah z upoštevanjem poračuna 

 ENOTA KOLIČINA CENA v EUR brez 
DDV 

ZNESEK v 
EUR 

ZNESEK v EUR z 
DDV 

omrežnina mesec 1 8,36 8,36 9,15 

vodarina m3 16 0,4737 7,58 8,30 

SKUPAJ IZDATEK NA MESEČNI POLOŽNICI V EUR            17,45 
 

Podrobnejša obrazložitev se nahaja v priloženem elaboratu o oblikovanju cene storitve oskrbe s 

pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in 

Jezersko, ki ga je v skladu z Uredbo o cenah pripravil izvajalec javne službe Komunala Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. 

          
 

Nejc Smole 
         župan, 
         po pooblastilu št. 020-1/2019-1 z 

dne 9. 1. 2020 
Ivo Rep, podžupan 

 


