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Odbor za gospodarski razvoj občine dne 12. 2. 2014 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 13. 2. 2014 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) 
 
Predlog sklepa:  
 
1. Občinski svet Laško sprejme Elaborat o oblikovanju cen e oskrbe s pitno vodo v ob čini 
Laško v predloženi vsebini. 
 
2. Občinski svet Laško potrjuje cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško: 
- Cena omrežnine:   13,69 EUR/mesec brez DDV (za DN 2 0) 
- Cena števnine:   0,997 EUR/mesec brez DDV (za DN 20 ) 
- Cena vodarine:   0,5506 EUR/m 3 brez DDV 
 
3 Občinski svet Laško potrjuje subvencijo cene oskrbe s pitno vodo za ob čane v ob čini 
Laško, ki znaša 46%: 
- Cena omrežnine:   7,39 EUR/mesec brez DDV (za DN 20 ) 
- Cena števnine:   0,997 EUR/mesec brez DDV (za DN 20 ) 
- Cena vodarine:   0,5506 EUR/m 3 brez DDV 
 
4. Občinski svet Laško sprejema sklep, da se cene oskrbe s pitno vodo v ob čini Laško 
uveljavijo s 1. 3. 2014. 
 
 
 
 
 



Obrazložitev:  
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 – v nadaljevanju Uredba), ki velja od 1. 1. 
2013, določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb. Pristojnost določanja cen se je s tem prenesla na lokalno skupnost. Skladno z uredbo 
morajo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s predpisano metodologijo v 
petnajstih mesecih po uveljavitvi te uredbe.  
 
Na odborih, kjer se je predstavilo gradivo so bile podane pobude in razmišljanja, katera smo 
upoštevali pri dopolnitvi gradiva – "Elaborata".  
 
Podajamo razširjeno obrazložitev, z namenom, da je obravnavana tematika transparentna in 
razumevajoča:  
 
 
Omrežnina: 
 
Omrežnina je del cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Po Uredbi iz 16. člena 6. 
odstavka in Elaborata tabele 3 znaša skupni strošek 965.848,42 EUR. Pretežni del tega stroška 
je strošek amortizacije, ki znaša v našem primeru 860.058,00 EUR. Višina amortizacije izhaja iz 
vrednosti vodovoda, ki je bila pripravljena na podlagi cenitve in prilog iz Uredbe. 
 
Obstoje če višina omrežnine: 
 
Obstoječa omrežnina, ki se zaračunava mesečno za gospodinjstva znaša 18,16 EUR/mesec. 
Ob določbah prejšnje veljavne zakonodaje je na to višino omrežnine bila dodeljena 50% 
subvencija. Občani plačujejo tako omrežnino v višini 9,08 EUR/mes.      
 
Predlagana višina omrežnine: 
 
Na podlagi navedb iz prvega odstavka "omrežnina" predlagamo omrežnino v polni vrednosti 
13,69 EUR/mes. Z upoštevanjem 46% subvencije na omrežnino, kakor to omogoča Uredba pa 
bi ob sprejetem predlogu gospodinjstva plačevala 7,39 EUR/mes.    
 
Iz zbranih sredstev omrežnine Občina Laško gradi vodovodne sisteme, saj ugotavljamo, da so 
potrebe po izgradnji javnega vodovoda še za območja Zg. Rečice, Rifengozda, Doblatine, 
Tovstega, Zahuma, Bukovja, del Harja, del Zidanega Mostu. Prav tako so cevi vodovoda 
Rimske Toplice – Laško še vedno iz azbesta in jih bo potrebno zamenjati. 
 
Vse navedene vrednosti so brez DDV 
 
Vodarina: 
 
Vodarino Uredba opredeljuje kot drugi del cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. V 
vodarini so zajeti vsi stroški, kakor jih opredeljuje Uredba v 8. odstavku 16. člena in so prikazani 
v Elaboratu tabela 2.  
 
Obstoje ča višina vodarine:     
 
Na podlagi Uredbe iz leta 2009, je bila v letu 2010 uveljavljena enotna cena vodarine tako za 
gospodinjstva, kakor za gospodarstvo in znaša 0,641 EUR/m3. Občinski svet Laško je s 
sklepom št.: 355-02/2010 z dne 17. 2. 2010 znižal vodarino za nepridobitne dejavnosti s 
popustom 50,67% na enotno ceno vodarine. Vodarina, ki jo danes plačujejo občani znaša 
0,3162 EUR/m3 brez DDV. 



 
Predlagana višina vodarine: 
 
Na podlagi Uredbe in stroškov iz Elaborata predlagamo enotno ceno vodarine v višini 0,5506 
EUR/m3, kar je na obstoječo enotno ceno za 0,0904 EUR/m3 nižje. V primerjavi cene vodarine z 
ostalimi občinami smo pri nas pod povprečjem. V ceni vodarine je upoštevan tudi zakonsko 
predpisan državni vodni prispevek in ovrednotene vodne izgube. Republiški vodni prispevek 
znaša 0,0638 EUR/m3 prodane vode, vodne izgube pa 0,0114 EUR/m3.     
 
Števnina: 
 
Števnina je strošek, ki je namenjen za poplačilo zamenjave in umeritve števca. Po pravilnikih je 
potrebno števec menjati na vsakih 5 let. Do sedaj so občani plačevali mesečni strošek 
zamenjave v višini 1,15 EUR. Po novi kalkulaciji in v predlogu gradiva je ta strošek na mesečni 
ravni 0,997 EUR. 
 
Ko se je na odborih v mesecu februarju 2014 obravnavala cena storitve javne oskrbe s pitno in 
problematika glede števnine, so bila stališča članov odbora, da se števnina zaračunava v 
mesečnih zneskih. 
 
 
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  

- Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško 
- Primerjava cen storitev oskrbe s pitno vodo po bližnjih občinah 
- Primerjava cene storitev na položnicah, obstoječe – nove cene 
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 I. UVOD 

 

Pivovarna Laško d.d. izvaja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na področju občine 
Laško. Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je zagotavljanje zdravstveno 
ustrezne pitne vode v zadostnih količinah ter nemotene in predvsem varne oskrbe s pitno 
vodo.   Da bi izpolnjevali gornje zahteve se trudimo že od leta 1998, ko smo z Občino Laško 
podpisali  prvo koncesijsko pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske službe, o oskrbi s 
pitno vodo. V letu 2010 smo bili na javnem razpisu ponovno izbrani kot koncesionar 
upravljanja vodovodnih sistemov za nadaljnjih 15 let. 

Omenjeno koncesijsko pogodbo izvajamo z osmimi redno zaposlenimi delavci in ostalimi 
strokovnimi sodelavci podjetja. Obseg rednega in izrednega vzdrževanja se iz leta v leto 
povečuje. Pri delu si v obdobju od aprila do novembra pomagamo s sezonskimi delavci. 
Pri investicijskih vzdrževanjih in pri odpravi večjih okvar na vodovodih si pomagamo tudi z 
zunanjimi sodelavci.  
 
 
II. OPIS DEJAVNOSTI 
 
 
Občino Laško sestavlja devet krajevnih skupnosti (Zidani most, Jurklošter, Sedraž, Rečica pri 
Laškem, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Laško, Marija Gradec, Rimske Toplice). Občina Laško 
šteje 13.409 prebivalcev, razgiban relief občine pa je površine 197460250 m2. Na javno 
vodovodno omrežje pa je priključenih 9253odjemalcev. 
Po občini je razpeljanih ca 340 km javnih vodovodov, 66 vodohranov, 28 črpališč, 225 
jaškov, vgrajenih pa je tudi 170 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti v občini Laško. V 
lanskem letu je bilo v vseh vodovodih s katerimi razpolagamo distribuirano 1.221.122 m3 . 
Upravljamo pa s sledečimi vodovodi: 
 
Vodovod Laško , se oskrbuje z vodo iz  skupin zajetij: Borovke, Ogeče, Lurd, Jepihovec, 
Jožefa, Govce, Marinkov graben, Podomevškov graben, Babe. Voda se pretaka preko 
šestnajstih črpališč in sedemnajstih vodohranov, sto sedmih  jaškov, do porabnikov. Količina 
vode, ki jo zagotavljamo znaša 85 l/s. 
Del vode se dezinficira s plinskim klorom del s klor dioksidom, del vode se  ne dezinficira. 
Skupna dolžina omrežja je ca 135km. Cevovod je iz naslednjih materialov: Duktil, PE, PVC, 
jeklo, AC. Starost omrežja od 1960  do 2013 .  
 
 
Vodovod Huda jama , se oskrbuje z vodo iz zajetja Štenge in Beli studenec. Voda 
gravitacijsko izteka iz zajetij, ter se pretaka preko jaškov in vodohrana do porabnikov. 
Količina vode, ki jo v sistemu zagotavljamo je 4l/s. Skupna dolžina omrežja je ca 13km. 
Omrežje je iz naslednjih materialov: PE, jeklo, AC. Starost omrežja je od 1958 do 2013.  
 
 Vodovod Brezno  se oskrbuje z vodo iz  vrtine H3 Kal. Od tu voda odteka preko vodohranov 
in jaškov  do porabnikov. Količina vode, ki jo zagotavljamo  0,7 l/s. 
Skupna dolžina cevovoda je ca 17km. Omrežje je zgrajeno iz naslednjih materialov: PE, 
jeklo. 
Starost omrežja je od 1982 do 2013. 
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 Vodovod Trije studenci  se oskrbuje z vodo iz zajetji Trije studenci in Globočaj, ter  na 
naslednjih virih, kateri se zaradi slabe izdatnosti praktično ne uporabljajo ( Voluš-Vrh, Voluš- 
Kujart, Trate, Male Grahovše). Količina vode, ki jo zagotavljamo znaša 3,5 l/s. V Globočaju 
se voda avtomatsko dezinficira, ter oteka v vodohrane, preko jaškov pa do porabnikov. 
Skupna dolžina cevovodov je ca 110km. Cevovodi so zgrajeni iz naslednjih materialov: 
Duktil, PE, jeklo. Starost omrežja je od 1970 do 2013. 
 
Vodovod Rimske Toplice  se oskrbuje z vodo iz zajetji Ogeče – Rimske Toplice. Količina 
vode, ki jo zagotavljamo znaša 3,6 l/s. Voda teče preko vodohranov do porabnikov. 
Skupna dolžina cevovodov je ca 25km. Omrežje je zgrajeno iz naslednjih materialov: PE, 
Duktil, AC. Starost omrežja je od 1965 do 2013. 
 
Vodovod Jurklošter Voda  se oskrbuje z vodo iz zajetja Šola, zajetje Lovski dom pa je 
rezervni vodni vir. Količina vode, ki jo zagotavljamo je 2,3 l/s. Voda teče do vodohrana in do 
porabnikov. 
Skupna dolžina cevovodov je ca 4 km. Cevovod je zgrajen iz PE in jekla.  
Starost omrežja je od 1960 do 2013. 
 
Vodovod Polana   se oskrbuje z vodo iz zajetja Polana. Količina vode, ki jo zagotavljamo je 
0,8 l/s .Voda se iz zajetja transportira  preko jaška, vodohrana pretaka do porabnikov. 
Skupna dolžina cevovodov je ca 2,5km. Cevovod je zgrajen iz naslednjih materialov: PE, 
jeklo. Starost cevovoda je od 1958 do 2013. 
 
Vodovod Šentrupert  se oskrbuje z vodo iz  zajetji Jepihovec, Breze in Konjice .Količina 
vode, ki jo zagotavljamo je 0,7 l/s. Voda se pretaka preko vodohrana, jaškov,  do porabnikov. 
Zaradi slabe izdatnosti vodnega vira je vodovod povezan z vodovodom Trije studenci, s 
katerega se lahko oskrbuje v primeru potrebe. Skupna dolžina cevovodov je ca 5 km. 
Cevovod je zgrajen iz PE in jeklo. Starost cevovoda je od 1970 do 2013. 
 
Vodovod Tovsto  se oskrbuje z vodo iz zajetja Tovsto. Količina vode, ki jo zagotavljamo je 
0,1 l/s. Iz zajetja  se voda pretaka preko jaškov in vodohrana do porabnikov. Skupna dolžina 
vodovodov je ca 5,5km. Cevovod je je zgrajen iz materiala PE in jeklo. 
Starost cevovoda je od 1984 do 2012. 
 
Vodovod Poreber  se oskrbuje z vodo iz zajetja  Poreber- Mrzlek. Količina vode, ki jo 
zagotavljamo znaša 0,48 l/s. Iz zajetja se voda  črpa v vodohran  in do porabnikov. Skupna 
dolžina cevovodov je ca 4 km. Cevovod je zgrajen iz materialov PE in jeklo. Starost 
cevovodov je od 1981 do 2013. 
 
Vodovod Šmohor  se oskrbuje z vodo iz zajetja Gozdnik. Količina vode, ki jo zagotavljamo je 
0,42 l/s. Iz zajetja se voda  pretaka do porabnikov in vodohrana. Skupna dolžina cevovodov 
je ca 4,5km. Cevovod je zgrajen iz materialov PE in jeklo. Starost cevovodov je od 1976 do 
2012. 
 
Vodovod Zidani most  se oskrbuje z vodo iz zajetja K1 Kopitnik. Količina vode, ki jo 
zagotavljamo znaš 0,98 l/s. Od tu voda teče preko jaškov v vodohran  Zidani most. Skupna 
dolžina vodovoda je ca 8 km. Cevovod je zgrajen iz materialov PE in jeklo. Starost 
cevovodov je od 1970 do 2013. 
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Upravljavec vodovodov v okviru javne službe zagotav lja   
 

• Uporabo vode vsem uporabnikom javne službe, ki so v skladu s predpisi in standardi, 
ki urejajo oskrbo s pitno vodo. 

• Redno vzdrževanje javnega vodovodnega sistema. 
• Redno vzdrževanje na javnem vodovodu nameščenega hidrantnega omrežja. 
• Redno vzdrževanje priključkov in števcev javnega vodovodnega omrežja. 
• Obveščanje uporabnikov javne službe o morebitnih problemih na omrežju. 
• Vodenje evidenc v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo. 
• Poročanje v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo. 
• Izdelava programa oskrbe s pitno vodo v skladu z oskrbo s pitno vodo. 
• Izvajanje notranjega nadzora v skladu z veljavnimi predpisi. 
• Monitoring mikrobiološkega in kemijskega stanja voda. 
• Monitoring količin iz zajetja odvzete vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za 

oskrbo s pitno vodo. 
• Označevanje vodovarstvenih področji in izvajanje drugih ukrepov v skladu s predpisi, 

ki urejajo vodovarstvena področja. 
• Občasno hidravlično modeliranje vodovodnega sistema. 
• Izvajanje meritev vodovodnega omrežja in lociranje okvar na njem. 
• Izdelava programa ukrepov ob priliki izrednih razmer na omrežju. 
• Priključevanje novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje. 

 
 
 
 
III. KALKULACIJA CENE OSKRBE S PITNO VODO 
 
 

Oblikovanje cen po uredbi o metodologiji cen storit ev obvezne ob činske gospodarske 
javne službe oskrbe z pitno vodo 

Elaborat je oblikovan na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, v 
nadaljevanju Uredba). Po novi Uredbi izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe, predlaga ceno storitve za območje občine in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. Pred uveljavitvijo nove cene mora svoje mnenje o skladnosti 
oblikovanja cene in ustreznosti elaborata podati strokovna služba občine. Občina določi 
potrjeno ceno storitve javne službe in morebitno subvencijo. Občina s cenikom določi 
zaračunano ceno, ki jo objavi  na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način.  

Ceno storitve javne službe oskrbe s pitno vodo sestavljata vodarina, ki vključuje stroške 
opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in omrežnina ali strošek javne 
infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. 
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Vodarina vklju čuje 

• Neposredni stroški materiala in storitev. 
• Neposredni stroški dela. 
• Drugi neposredni stroški. 
• Splošni proizvodnji stroški. 
• Splošni nabavno-prodajni stroški. 
• Splošno upravni stroški. 
• Obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe. 
• Neposredni stroški prodaje. 
• Stroški vodnega povračila za pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih 

izgub v skladu s predpisi. 
• Drugi poslovni odhodki. 
• Donos iz 16. Točke 2člena te uredbe. 

 

 

 

Omrežnina vklju čuje 

• Stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura. 

• Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe. 
• Stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe. 
• Stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog javne 

službe oskrbe s pitno vodo. 
• Stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s 

predpisi. 
• Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode. 
• Odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 

stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne 
službe oskrbe s pitno vodo.  
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Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo 

 

1. Predračunska in obra čunska koli čina opravljenih storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo za preteklo obra čunsko obdobje. 

Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje 2013 je znašala za 
vse vodovode s katerimi upravljamo 1.221.122m3. 

 

2. Predračunski in obra čunski stroški izvajanja storitve posamezne javne sl užbe 
za preteklo obra čunsko obdobje . 

Obračunski stroški oskrbe s pitno vodo so v letu 2013 znašali 580.499€ in so razvidni iz 
priložene tabele. 

 
 
 

3. Pojasnilo odmikov obra čunske cene od predra čunske in od potrjene cene 
storitev . 

Predračunska cena opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje ni pripravljena v 
skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obvezne javne službe, saj gre za 
prvi elaborat. Potrjene cene, ki se sedaj obračunavajo pa veljajo od leta 2010. 

 

4. Primerjava obra čunskih cen posamezne javne službe, za kater se obli kuje cena, 
z obračunskimi cenami storitev javne službe primerjalnih o bmočjih. 

            Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna 
območja  skladno z uredbo. 

 

5. Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe,  za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitve javne službe na primerlj ivih obmo čjih. 

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna 
območja skladno z uredbo. V prilogi pa se nahajajo primerjave cen vodovodnih storitev 
za okoliške primerljive občine. 
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6. Primerjavo obra čunske cene javne infrastrukture javne službe, za ka tero se 
oblikuje cena,  s primerljivimi obmo čji. 

Trenutno te analize še ni mogoče narediti, ker še niso bila opredeljena primerjalna 
območja  skladno z uredbo. 

7. Primerjavo izvajalca javne službe s povpre čjem panoge tiste javne službe, za 
katero se oblikuje cena. 
 
Tabela 1: Primerjava izvajalca javnih služb 
 
Kazalnik Povprečje panoge E36 Pivovarna Laško d.d. 
Pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti 

1,35 0,07 

Gospodarnost poslovanja 1,01 1,11 
Povprečna mesečna plače € 1.504 2.215 
 
 
 

8. Predračunska koli čina opravljenih storitev javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje . 

V prihodnjem obračunskem obdobju je predvidena distribucija 1.222.000 m3 vode . 

9. Predračunski stroški izvajanja storitve posamezne javne sl užbe za prihodnje 
obračunsko obdobje. 

Predračunski stroški za leto 2014 so razvidni iz priložene tabele. 

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za i zvajanje storitve javne službe. 

Lastna osnovna sredstva z nabavno vrednostjo  na dan 31.12.2013 v višini 709.780€, 
sedanja vrednost pa znaša 505.860€ 

 

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo 
in prihodnje časovno obdobje 
 

Prikazana je samo storitev vodooskrbe (glej tabele v nadaljevanju). 
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12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanj em posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obra čunsko obdobje. 
 

Prihodki, ki smo jih ustvarili s posebnimi storitvami na vodovodu je v preteklem letu 
znašal 89.354€. Za leto 2014 pa so predvideni prihodki v višini 90.000€. 

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sred stva za preteklo in 
prihodnje obra čunsko obdobje. 
 
Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za leto 2013 znaša 2 % 
 

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posame zne javne službe za preteklo leto 
in za leto 2014 
 
V preteklem letu je bilo v enoti vodovoda zaposlenih 8 delavcev. Poleg omenjenih 
delavcev so na nalogah vodovoda delovali posamezni strokovni sodelavci podjetja. 
Tako znaša št. zaposlenih iz registra opravljenih ur 10,3 delavca. V poletnih mesecih 
pa smo si pomagali še z sezonsko delovno silo. V letu 2014 planiramo zaposliti še 
enega delavca. 
 

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukt uro in podatek o njenem deležu, 
ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture. 
 
Višina najemnine za leto 2013 je planirana v višini 860.058€. Delež, ki se prenese na 
uporabnike znaša 54%. 
 

16. Stopnja izkoriš čenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvaja nju javne 
službe, in stopnja izkoriš čenosti javne infrastrukture. 
 
Javna infrastruktura s katero upravljamo je izkoriščena 100%. 
 

17. Izračun predra čunske cene storitve posamezne javne službe za priho dnje 
obračunsko obdobje in izra čun predra čunske cene javne infrastrukture ali 
omrežnine za prihodnje obra čunsko obdobje 
 
Izračuni se nahajajo v prilogi. 
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Izračun cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2013 i n predra čunske cene za 
leto 2014 - Vodarina 

V tabeli 2 so prikazani stroški vodarine skladno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 16. člen, odstavek 8.  

Prikazani zneski v tabeli so v EUR, brez vključenega DDV.  

Tabela 2: Izračun cene storitve vodarine 

NEPOSREDNI STROŠKI Leto 2013 Plan 2014 
Stroški materiala 169.508 169.508 
Stroški storitev 192.520 192.520 
Stroški dela 187.529 187.529 
Drugi neposredni stroški 8.042 8.042 
   
POSREDNI PROIZVODNI STROŠKI   
Stroški materiala 2.454 2.454 
Stroški storitev 9.852 9.852 
Stroški amortizacije 17.425 17.425 
   
SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE   
Stroški materiala 1.830 1.830 
Stroški storitev 22.034 22.034 
Stroški dela 43.846 43.846 
Stroški amortizacije 418 418 
Drugi stroški 200 200 
   
Donos 14.195 14.195 
   
   
SKUPAJ 669.853 669.853 
   
SKUPAJ PRIHODKI 89.354 90.000 
   
NETO STROŠKI 580.499 579.853 
   
KOLIČINA DISTRIBUIRANE VODE M3 1.221.122 1.222.000 
   
RVP Vodne izgube po m3 0,0114 0,0100 
   
CENA VODE PO M3 0,4868 0,4845 
 

Cena vode po izračunu znaša 0,4868 € brez vodnega povračila in je za vse uporabnike 
enaka. Tako plačujejo direktni zavezanci vodo po 0,4868 €, saj plačujejo vodno povračilo 
direktno ministrstvu. Za ostale porabnike pa plačuje vodno povračilo občina iz stroška 
vodarine v višini 0,0638 € tako znaša cena m3 vode 0,5506 €. 
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Izračun cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2013 i n predra čunske cene za 
leto 2014 – Omrežnina 
 
Tabela 3: Stroški omrežnine 
 

Omrežnina vklju čuje  Leto 2013 € Plan 2014 € 
Stroški ali amortizacija osnovnih sredstev in naprav, ki so 
javna infrastruktura 

860.058,00 
 

860.058,00 
 

Stroški odškodnin,ki vključujejo odškodnine za služnost, 
povzročeno škodo, povezano z gradnjo in vzdrževanjem 

   /    / 

Stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod 
v obsegu nalog izvajalca javne službe v skladu s predpisi 

 
103.402,85 

 
110.000,00 

Stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske 
dejavnosti 

    /        / 

Plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi    / / 
Odhodki financiranja v okviru omrežnine, ki vključujejo 
obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim 
financiranjem gradnje in obnove  

 
2.387,57 

 
2.400,00 

Skupni stroški za omrežnino  965.848,42 972.458,00 
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Stroški obnove in vzdrževanja priklju čkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca 
javne službe v skladu s predpisi 

Tabela 4: Izračun vzdrževalnih del 

  
Ocenjeni 
strošek 

Z pridobitvijo vodnih dovoljenj, bo potrebno za potrebe izvajanja 
monitoringa,  urediti na zato določenih lokacijah merilna mesta, katera bo 
potrebno gradbeno dograditi, opremiti z električno energijo, strojno opremiti, 
ter jih povezati z telemetrijo. 17.000,00 € 
Elektrificirati VH Rimske Toplice (Ogeče), ter urediti dostopno pot 5.000,00 € 
Pod Gradom Stopinšek – Landero  10.000,00 € 
Kolarnica navezava na črpališče Marija Gradec  5.000,00 € 
Valvazorjev trg mimo banke  10.000,00 € 
Lahomno od rastlinjaka mimo Vudrag      5.000,00 € 
Urejanje lastništva Štenge  15.000,00 € 
Ureditev cevovoda od Šole do bencinskega servisa v Jurkloštru 15.000,00 € 
Obnova cevovoda od podjetja Apnenec do Železniške postaje v Zidanem 
Mostu. 21.402,85 € 
SKUPNI STROŠEK 103.402,85 € 
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V tabeli 5 je prikazan izra čun stroškov menjave vodomera DN 20 - števnina. Znes ek je 
v EUR, brez vklju čenega DDV. 

Tabela 5: Izračun stroškov menjave vodomera DN 20 

Kalkulacija cene števnine DN 20       

DN št. 
Vodomerov 

cena 
servisa 

skupaj 
cena 

20 2755 14,5 39947,5 
Letni strošek servisa €  7989,5  

    
Kilometrina letno    

Kilometri cena /€ Skupaj €  
10000 0,36 3600  

    
Strošek dela    

Število ur Cena ure/ € Skupaj €  
1848 11 20328  

    
    

Strošek drobnega montažnega 
materiala    

  1050  
    

Skupni strošek  32967,5  
    

Mesečna števnina  0,997  

 

Izračun omrežnine na osnovi Uredbe (Ur. l. RS, št. 87/12 ,109/12) 

Tabela 6/1: Izračun omrežnine po vodomerih 

Dejavnost Letni strošek 
infrastrukture v €  Parameter 

Vodooskrba 965.848,42 Amortizacija (EUR) 
Gospodinjstva 46 Subvencija (%) 
Gospodarstvo 0 Subvencija (%) 
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Tabela 6/2: Izračun omrežnine po vodomerih 

             

Dejavnost infrastr. v 
€            

Vodooskrba 965.848            
Gospodinjstva 46 Subvencija (%)          
Gospodarstvo 0 Subvencija (%)          

Izračun 
omrežnine  za 

dejavnost 
vodooskrbe     Amortizacija 

Letni 
strošek 

Sub
venc
ija 

Mesečn
i 

strošek 
Mesečni 
strošek 

Mesečni 
strošek 

Letni 
strošek 

Letni 
prihodek 

     v omrežnine v 
omrežni

ne omrežnine 
subvenc

ije subvencije omrežnine 

DN Skupaj 
Faktor 

omrežn. d x e % EUR 
po dN 

vodomera % 

po dN 
vodome

ra 
po dN 

vodomera 

po dN 
vodome

ra v EUR v EUR 
<=20 3.593 1,00 3.593,00 61,12 590.286,34 164,29 46,0 13,69 7,39 6,30 271.531,71 318.754,62 

20<DN>40 92 3,00 276,00 4,69 45.343,45 492,86 0,00 41,07 41,07 0,00 0,00 45.343,45 
40<=DN<50 6 10,00 60,00 1,02 9.857,27 1.642,88 0,00 136,91 136,91 0,00 0,00 9.857,27 
50<=DN<65 16 15,00 240,00 4,08 39.429,09 2.464,32 0,00 205,36 205,36 0,00 0,00 39.429,09 
65<=DN<80 2 30,00 60,00 1,02 9.857,27 4.928,64 0,00 410,72 410,72 0,00 0,00 9.857,27 
80<=DN<100 13 50,00 650,00 11,06 106.787,12 8.214,39 0,00 684,53 684,53 0,00 0,00 106.787,12 

100<=DN<150 6 100,00 600,00 10,21 98.572,73 16.428,79 0,00 
1.369,0

7 1.369,07 0,00 0,00 98.572,73 

150<=DN 2 200,00 400,00 6,80 65.715,15 32.857,58 0,00 
2.738,1

3 2.738,13 0,00 0,00 65.715,15 
skupaj 3.730  5.879,00 100,0 965.848,42 67.193,74     271.531,71 694.316,71 

 



Primerjava cene storitev na položnicah; obstoje če - nove cene

Novo brez DDV
Položnice gospodinjstva
Omrežnina 7,39 1 7,39
Vodarina 0,5506 12 6,6072
Števnina 0,997 1 0,997
Skupaj novo 14,9942

Staro brez DDV
Položnice gospodinjstva
Omrežnina 9,08 1 9,08
Vodarina 0,3162 12 3,7944
Izgube 0,0114 12 0,1368
RVP 0,063 12 0,756
Števnina 1,1522 1 1,1522
Skupaj staro 14,9194



Primerjava cen storitev oskrbe s pitno vodo po bliž njih ob činah za DN 20
Občina Vodarina(EUR) Omrežnina(EUR)

brez DDV brez DDV
Celje 0,43 5,19
Radeče 0,6458 3,1543
Žalec 0,4871 4,4168
Rogaška 0,569 6,142
Šmarje 0,569 6,142
Konjice 1,0196 4,34
Trbovlje 0,6499 4,5975
Velenje 0,5836 4,8192
Mozirje 0,673 5,0812
Sevnica 0,604
Šentjur 0,7761 3,1329


