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Pojasnilo k postavkam, ki so na položnici: 
 
Vodarina: 
Je strošek porabe vode, ki se plačuje po porabljenih m3 vode na mesec, in se 
odčituje po števcu dvakrat letno (za gospodinjstva je 0,3162EUR/m3).* 
 
Števnina: 
Je fiksen mesečni strošek (za DN20=1,1522EUR)* in se obračunava z namenom 
zamenjave števca na 5 let. 
 
Kanalizacija: 
Je strošek namenjen za vzdrževanje meteorne kanalizacije in je vezan na porabljene 
količine vode.(0,0564EUR/m3).*   
 
Republiški vodni prispevek: 
Je strošek, ki se plačuje na podlagi porabljene količine vode. Višina republiškega 
vodnega prispevka  je odvisna od sklepa vlade RS in trenutno znaša 0,0638EUR/m3.* 
 
Taksa za obremenjevanje vode: 
Je strošek, ki se plačuje na podlagi porabljenih količin vode v mesecu, cena na enoto 
je v skladu z državnimi uredbami in znaša: 
- za gospodinjstva, ki niso na ločenem kanalizacijskem sistemu 0,5192EUR/m3 * 
- za gospodinjstva, ki imajo ločen sistem 7% zneska 0,5192EUR/m3* pomnoženo s 
porabljenimi m3 vode.  
 
Omrežnina: 
Je mesečni fiksni strošek, ki se obračunava glede na priključne dimenzije števca (DN) 
in je subvencioniran s strani občine v višini 60%. Omrežnina izhaja iz vrednosti 
vodovoda Laško in je v skladu s državnimi Pravilniki. Za DN 20 znaša mesečni strošek 
9,0790EUR.* 
 
RPV - Vodne izgube 
Je strošek, ki je odvisen od porabljene količine vode (v m3), republiškega vodnega 
prispevka in vodnih izgub. Vodne izgube za vodovod Laško znašajo 18%.  
 
Kanalizacija čiščenje: 
Je strošek, ki se plačuje po porabljenih količinah vode (v m3) za tiste objekte, ki so 
priključeni na ločen kanalizacijski sistem. Strošek na enoto znaša 0,78EUR/m3. * 
 
Kanalizacija odvajanje:  
Je strošek, ki se plačuje po porabljenih količinah vode (v m3) za tiste objekte, ki so 
priključeni na ločen kanalizacijski sistem. Strošek na enoto znaša 0,60EUR/m3.* 
 
*Vse cene so brez DDV-ja. 


