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ZAKAJ BO PRIŠLO DO SPREMEMBE? 

Vlada Republike Slovenije je v novembru 2012 sprejela Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gos-
podarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 
in 109/2012; v nadaljevanju: Uredba), ki natančno predpisuje na-
čin oblikovanja cen komunalnih storitev.
 
Cene komunalnih storitev so bile vrsto let pod nadzorom države. 
Cene, ki so bile oblikovane v sklopu koncesijske pogodbe, so le 
delno zagotavljale pokrivanje stroška amortizacije. Samo pri de-
javnosti oskrbe s pitno vodo se je ob ceni vodarine zaračunaval še 
fiksni del stroška, ki je bil odvisen od velikosti vgrajenega vodo-
mera in se je na računih izkazoval v dveh postavkah - priključna 
moč in števnina. Za dejavnost oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda so cene nespremenjene 
od leta 2008. Zaradi dviga stroška odlaganja pa se je cena za de-
javnost ravnanja z odpadki uskladila v letu 2013.

Višine cen za posamezno dejavnost je potrdil Občinski svet Obči-
ne Krško v začetku februarja 2015 s sklepom o predračunskih in 

zaračunanih cenah komunalnih storitev. Novo oblikovane cene 
za izvajanje teh storitev bistveno ne odstopajo od cen, ki so bile 
v veljavi.

KATERE SO KLJUČNE NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA UREDBA?

1. V ceno omrežnine so poleg stroškov javne infrastrukture 
vključeni tudi stroški zavarovalnih premij. Pri oskrbi s pitno 
vodo pa tudi obnova in vzdrževanje priključkov na javni 
vodovod, torej vsem poznana postavka - števnina. Vlagan-
ja v novogradnje na področju komunalne infrastrukture vp-
livajo na višjo amortizacijo, zaradi česar se na novo oblikuje 
omrežnina pri dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode.

2. V ceno vodarine so po novem vključeni stroški vodnega 
povračila, ki so se do sedaj izkazovali ločeno.

3. Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za po-
samezne velikosti vodomerov; med drugim se izenačita fak-
torja za vodomere DN 13 oziroma DN 15 in DN 20.

4. V večstanovanjskih stav-
bah, v katerih posamezne 
stanovanjske enote nima-
jo obračunskih vodomerov, 
se za vsako stanovanjsko 
enoto obračuna omrežni-
na za priključek s faktor-
jem omrežnine 1 (DN < / = 
20). Do sedaj se je strošek omrežnine v večstanovanjskih ob-
jektih za skupni vodomer delil po številu stanovanjskih enot.

5. Cena pri dejavnosti zbiranja in obdelave odpadkov se obli-
kuje v EUR za kg. Obračunska količina bo navedena v kg in 
izračunana iz letne količine odpadkov. Storitev bo za gos-
podinjstva zaračunana po številu stalno in začasno pri-

javljenih oseb na posameznem odjemnem mestu. Za po-
samezno osebo znaša obračunska osnova 40 litrov/mesec. 
Ista obračunska osnova se upošteva za lastnike gospodar-
skih in počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namen-
jeni občasni uporabi. Za segment gospodarstva se storitev 
zaračuna glede na prostornino posode (zabojnika) za meša-
ne komunalne odpadke in pogostost odvoza. Obračun me-
sečnega stroška odlaganja se bo izvajal na osnovi podatkov 
o dejanski količini odloženih ostankov predelave na regij-
sko odlagališče.

KAKO BO SPREMEMBA VPLIVALA 
NA GOSPODINJSTVA?

Do vključno februarja letos so bile v veljavi diferencirane cene, 
pri čemer so gospodarskih subjekti plačevali od 72 do 115 % viš-
je cene kot gospodinjstva. Cenovna prilagoditev metodologiji 
enotnih cen za gospodinjstvo, ki je priključeno na javno kanali-
zacijsko omrežje, s porabo 12 m3 in 4 člani, pomeni višjo meseč-
no obremenitev za približno tri evre. Občina Krško bo za uporab-
nike nepridobitne dejavnosti oziroma gospodinjstva zagotovila 
subvencijo za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalne in 
padavinske odpadne vode ter prevzem in ravnanje z blatom iz 
pretočnih greznic. 

Na položnici za komunalne storitve v občini Krško bo z marcem 2015, na podlagi spremenjene zakonodaje, prišlo do sprememb. Postavke na računih bodo bistve-
no bolj razčlenjene kot do sedaj. V želji po pravilni in razumljivi razlagi novosti boste uporabniki na območju občine Krško prejeli dodatno obrazložitev v obliki po-
sebnega letaka. V tem prispevku so predstavljene podlage, zaradi katerih prihaja do sprememb. Cene bodo po novem sestavljene iz spremenljivega dela (cene 
storitev), ki se zaračuna glede na porabo, in stalnega dela (omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture), ki se zaračuna neodvisno od porabe, glede na prikl-
jučno moč (npr. velikost vodomera). Sredstva omrežnine bo občina namenila investicijskemu vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture.

Novosti pri zaračunavanju komunalnih 
storitev v občini Krško

N
ar

oč
ni

k:
 K

os
ta

k 
d.

d.
, L

es
ko

vš
ka

 c
es

ta
 2

a,
 8

27
0 

Kr
šk

o

Pomembno je poudariti, da bo družba Kostak z dnem 
uskladitve cen komunalnih storitev ustvarila enak obseg 
prihodkov iz tega naslova, pri čemer bodo uporabniki ne-
pridobitne dejavnosti (gospodinjstva) zaradi metodologi-
je enotnih cen plačevali enake cene kot uporabniki prido-
bitne dejavnosti (gospodarstvo). 

Vabljeni na posvet ob Svetovnem dnevu voda 

»Vodni viri in trajnostni 
razvoj« 

v sredo, 25. marca 2015, ob 17.00,
Občina Krško, sejna soba A

Združeni narodi so 22. marec razglasili za svetovni dan voda, ki 
je namenjen predvsem opozarjanju na pomen in vpliv vode na 
naše življenje in izboljšanju našega odnosa do voda. Dan za vodo 
in voda za trajnostni razvoj je vodilna tema, ki opredeljuje leto-
šnji svetovni dan voda. Voda nam vsak dan omogoča življenje in 
razvoj. Odgovorna poraba vode in ohranjanje vodnih virov so kl-
jučnega pomena za našo prihodnost.  

Sodelovali bodo predstavniki: 
• Zveze ekoloških gibanj Slovenije (ZEG)
• Oddelka za okolje in zdravje Nacionalnega laboratorija za zdrav-

je, okolje in hrano (NLZOH)
• Občine Krško 
• podjetja Infra d.o.o.
• podjetja Kostak d.d.

Vljudno vabljeni!

 

 
 

 
 

SADIKE SADNEGA DREVJA 
OKRASNE GRMOVNICE IN DREVESA

DIŠAVNICE
ZEMELJSKE SUBSTRATE

OKRASNO LUBJE
KOŠNJO TRAVE IN OBREZOVANJE 

ZASADITEV RASTLIN
CELOVITO UREJANJE OKOLICE

BREZPLAČNO SVETOVANJE 
BREZPLAČNA DOSTAVA KUPLJENIH SADIK DO 20 KM 

Za dodatna vprašanja smo dosegljivi elektronskem naslovu kostak@kostak.si, 
na telefonski številki 07 48 17 223, kontaktna oseba Darja Modic oziroma nas obiščite na sedežu družbe. 


