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1. UVOD 

1.1. SPLOŠNO 

Krajevna skupnost Dole pri Litiji je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija (Ur. l. 

RS št. 49/2014) izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za naselje Dole, Prevale, Suhadole, Spodnje 

Jelenje, Gorenje Jelenje, Kal, Jelenska Reber, Berinjek, Zagozd, Zavrh ter Osredek, ki spada pod Občino 

Zagorje.  

S 1. 1.2 013 je vstopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/12 in 109/12), ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev 

javnih služb varstva okolja. Z njeno uveljavitvijo se je pristojnost sprejemanja in nadzora nad cenami 

prenesel na lokalno skupnost oziroma pristojne občinske organe. 

V tem elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za območje vasi 

Dole, Prevale, Suhadole, Spodnje Jelenje, Zgornje Jelenje, Kal, Jelenska Reber, Berinjek, Zagozd, Zavrh ter 

vas Osredek, ki spada v Občino Zagorje, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje uredba. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da je glavno načelo uredbe »povzročitelj plača«, kar pomeni zaračunavanje polne 

stroškovne cene uporabnikom storitev. 

V tem elaboratu je prikazan izračun obračunske cene za leto 2019 in oblikovana predračunska cena za 

leto 2020. 

 

1.2. PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO ELABORATA 

1.2.1. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD,  66/06 – 

odl. US, 33/07 – ZP Načrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v tretjem odstavku 149. 

člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne 

standarde in tehnične vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje 

javnih služb. 

1.2.2. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Ur. l. št. 87/12 in 109/12), v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj 

za Elaborat o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na 

območju Občine Litija za naselja, ki jih iz javnega vodovoda oskrbuje KS Dole pri Litiji. 

1.2.3. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija (Ur. l. RS št. 49/2014) opredeljuje način 

izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja storitev uporabnikom. 
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1.3. NAMEN IZDELAVE ELEBORATA 

Z elaboratom o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo se oblikujejo cene storitev javne službe 

varstva okolja oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda Dole z okolico krajevni skupnosti KS Dole pri Litiji. 

Elaborat je dokument oblikovanja cene storitev javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu 

občinskemu organu. 

Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo 

omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem 

vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar 

je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. 

Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

 

2. OPIS JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

Oskrba s pitno vodo obsega vzdrževanje vodovodnega sistema, vodohrana in vseh ostalih objektov, 

izgradnjo novih oziroma sanacijo (rekonstrukcijo) dotrajanih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor 

kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter redno ciklično menjavanje 

vodomerov. 

Vodovodno omrežje, s katerim upravlja izvajalec javne službe KS Dole pri Litiji, se nahaja na območju KS 

Dole pri Litiji v naseljih Dole, Prevale, Suhadole, Spodnje Jelenje, Zgornje Jelenje, Kal, Jelenska Reber, 

Berinjek, Zagozd, Zavrh ter Osredek, ki spada v Občino Zagorje. Vodovodni sistem oskrbuje približno 500 

prebivalcev.  

Omrežje vodovoda poteka v omenjenih naseljih. Vodovodno omrežje se oskrbuje iz vrtine Sopota, v 

rezervi sta še zajetji Bučavnica in Sopota. Zajetje Sopota je locirano ob cesti v dolini Sopote. Služi kot 

rezervni vodni vir v primeru okvare na vrtini. V črpališču sta dve črpalki, ki v primeru neobratovanja vrtine 

Sopota prečrpavata pitno vodo v vodohran Osredek in vodohran Gorenje Jelenje. Zajetje Bučavnica je na 

lokaciji ob cesti Dole–Šentrupert, zajetje služi kot rezervni vodni vir. V črpališču sta dve črpalki, ki v primeru 

okvare vrtine prečrpavata pitno vodo v vodohran Dole. Vrtina Sopota je glavni vodni vir in  črpališče. Z 

obratovanjem je začela v letu 2008. Podtalni objekt je lociran nad zacevljeno vrtino. Izveden je kot 

armirano-betonski vodotesni jašek notranjih dimenzij 2,0 x 4,0 x 2,0 m. Jašek je izveden iz betona C25/30, 

RA 400/500-2, MA 500/560 (vodotesen beton). Debelina stene, talne in stropne plošče je 20 cm. Nad 

vrtino in za vstop v objekt sta izdelani odprtini notranjih mer 80 x 80 cm. Obe odprtini sta pokriti z 

vodotesnim pokrovom iz rebraste pločevine iz nerjavečega materiala DIN X5CrNi18.10. Na vrhnji strani 
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obeh pokrovov je izveden nastavek za zaklepanje s ključavnico. Zgornji del jaška je za 15 cm dvignjen nad 

terenom okolice. Za vstop v jašek je nameščena vstopna lestev z zgornjim montažnim delom iz 

nerjavečega materiala. Na dnu jaška je izdelano poglobitveno dno dim.: 40 x 40 cm, globine 40 cm, v 

katerega se je postavila servisna črpalka v času čiščenja objekta ali v primeru netesnosti cevovoda. 

Notranje stene in strop jaška so zaglajene z notranjim kitom in prebarvane z disperzijsko barvo. 

Za zračenje objekta sta v objektu nameščena zračnika 15 cm iz nerjavečega materiala, standard DIN 

X5CrNi18.10, ki sta locirana v spodnjem in zgornjem delu jaška, s funkcijo za izmenjavo zraka v objektu.  

Objekt nove vrtine se je obdal z varovalno al. žično ograjo višine 2,00 m, z vstopnimi vrati širine 2 x 1,5/2,0 

m za dovoz vozil.  

Do objekta že poteka dostopna makadamska cesta. Na severni strani ograjenega dela je izvedeno 

parkirišče za servisna vozila.  

Vrtina je izvrtana do globine 543,00 m n. m. Od dna cevnega jaška do kote 651,00 je vrtina zacevljena z 
jeklenimi cevmi d 219,1 mm, do globine 637,00 m n. m. z jeklenimi cevmi d 168,3 mm, do globine 583,50 
m n. m. z jeklenimi cevmi d 139,7 mm, v nadaljevanju do končne globine 543 m n. m. vrtina ni 
zacevljena. V vrtini je montirana črpalka Grundfos tip SP 17-19 z vgrajeno napravo za mehki zagon in 
protipovratnim ventilom 2 1/2”, PN25 s karakteristikami: 
P = 11 kW 
U = 3 x 400 V (f = 50 Hz) 
Q = 18 m3/h = 5 l/s 
H = 141,63 m 
 
Vklop in izklop črpalke je lahko ročni ali avtomatski. Avtomatsko delovanje je vezano na nivojska stikala v 

obstoječem vodohranu Hrib (HMIN, in HMAX) in nivojsko sondo v črpalni vrtini (HMIN).  

Izklop črpalke:  
- minimalna gladina vode v črpalni vrtini (2 m nad črpalnim delom črpalke, 637,6 m n. m.) 
- maksimalna gladina v vodohranu  
- nivo večji od minimalne gladine vode v vodohranu v času dražje tarife el. Toka 
 
Vklop črpalke: 
- minimalna gladina v vodohranu (požarna gladina vode)  
- nivo manjši od maksimalne gladine vode v vodohranu v času nižje tarife el. Toka 
 
V vrtini so montirane pocinkane jeklene cevi premera 2 1/2”. Montaža cevi je s cevnim navojem. Na vrhu 

vrtine se je izvedla montaža nosilne jeklene prirobnice DN200/65, ki se je pritrdila na prirobnico jeklene 

cevi DN 200 mm. Nosilna prirobnica je imela izvrtino 6/4” za električni napajalni kabel črpalke. Dodatna 

pričvrstitev črpalke s cevovodom je izvedena z jekleno verigo na uho, ki se je privarilo na notranjo stran 

vodnjaške cevi. Nad vodnjaško cevjo je montirano koleno, analogni manometer ½”, FF kos 65/250, 
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induktivni merilec pretoka, montažno-demontažni kos, T-kosa z odcepom za hitroizpustni ventil in 

vzporedni vodovod čez UV-napravo, zasun z ročnim kolesom, montažno-demontažni kos in T-kos z 

nadaljevanjem v smeri obeh vodohranov. Vzporedni cevovod DN 80 vzdolž UV-dezinfekcijske naprave, Q 

= 5 l/s, opremljen z dvema zasunoma z ročnim kolesom.  

Pred hitroizpustnim ventilom je montiran zasun z ročnim kolesom. Hitroizpustni ventil je nastavljen na 

vstopni tlak 14 barov. Hitroizpustni ventil je zmanjševal nihanja tlaka v omrežju v času izklopa črpalke 

oziroma ob izpadu sistema. Preko izpustnega ventila je možno izvesti praznjenje in izpiranje cevovoda. 

Napajanje črpalke, merilnika pretoka in gladine vode v vodnjaku je iz razdelilne elektroomare, ki se nahaja 

znotraj objekta. Na omari so vtičnice 24 V, 230 V in 400 V, ki so namenjene za vklop električnega orodja, 

servisne črpalke in grelnika. V objektu je izvedena razsvetljava in gretje prostora preko električnega 

grelnika. V objektu je potrebno vzdrževati minimalno temperaturo 5 0C. Merilna elektroomara je vgrajena 

na betonskem temelju na zunanji strani objekta, znotraj ograjenega dela.  

V maju 2012 pa se je v vrtini Sopota namestil  sistem z GSM-SA modulom, ki nam zagotavlja 24-urni dnevni 

nadzor nad vrtino s pitno vodo. Modul nam alarmno SMS-sporočilo pošlje v vnaprej definirano tel. številko 

(Polde: 041-679-672) v naslednjih primerih: izpad električne energije, izpad UV-luči, okvara črpalke, 

prenizek vodostaj v rezervoarju Gorenje Jelenje. 

Vodohran Gorenje Jelenje 
Vodohran je bil zgrajen leta 1985 in je lociran na travniku nad vasjo Gorenje Jelenje. Kapaciteta vodohrana 
je 60 m3. Objekt je iz AB z armaturno in vodno celico, v katero je možen dostop direktno s terena preko 
vstopnega pokrova. Venec obodnega zidu je dvignjen od tal. Voda iz vodohrana oskrbuje s pitno vodo 
uporabnike zaselka Gorenje Jelenje in ostale vodohrane.  
 
Vodohran Zagozd 
Vodohran Zagozd je bil zgrajen leta 1974 in je lociran na travniku nad vasjo Zagozd. Kapaciteta vodohrana 
je 40 m³. Objekt je iz AB z armaturno in vodno celico, v katero je možen dostop direktno s terena preko 
vstopnega pokrova. Voda iz vodohrana oskrbuje s pitno vodo uporabnike vasi Zagozd. 
 
Vodohran Zavrh 
Vodohran Zavrh je bil zgrajen leta 1974 in je lociran na travniku nad vasjo Zavrh. Kapaciteta vodohrana je 
25 m³. Objekt je iz AB z armaturno in vodno celico, v katero je možen dostop direktno s terena preko 
vstopnega pokrova. Voda iz vodohrana oskrbuje s pitno vodo uporabnike vasi Zavrh. 
 
Vodohran Osredek 
Vodohran Osredek, je bil leta 1976 obnovljen in je lociran na travniku nad vasjo Osredek. Kapaciteta 
vodohrana je 30 m³. Objekt je iz AB z armaturno in vodno celico v katero je možen dostop direktno iz 
terena preko vstopnega pokrova. Voda iz vodohrana oskrbuje s pitno vodo uporabnike vasi Osredek. 
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Vodohran Dole 
Vodohran Dole je bil zgrajen leta 1961 in je lociran v gozdu nad vasjo Dole. Kapaciteta vodohrana je 40 
m³. Objekt je iz AB z armaturno in vodno celico, v katero je možen dostop direktno s terena preko 
vstopnega pokrova. Venec obodnega zidu je dvignjen od tal. Voda iz vodohrana oskrbuje s pitno vodo 
uporabnike vasi Dole, Prevale in Suhadole, gravitacijsko pa napaja še vodohran Suhadole. 
 
Vodohran Suhadole 
Vodohran Suhadole je bil zgrajen leta 1975 in je lociran na travniku nad vasjo Suhadole. Kapaciteta 
vodohrana je 20 m³. Objekt je iz AB z armaturno in vodno celico, v katero je možen dostop direktno s 
terena preko vstopnega pokrova. Venec obodnega zidu je dvignjen od tal. Voda iz vodohrana Suhadole 
služi kot požarna voda v primeru naravnih nesreč za vas Suhadole.  
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3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA STORITVE OSKRBE S PITNO 

VODO 

A. Sestava cene 

V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se oblikuje in obračunava storitev oskrbe s pitno vodo. Na računu 

se ločeno prikaže zaračunana cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ki je sestavljena iz: 

 vodarine,  

 omrežnine. 

Vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in se 

uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. 

Vodarina lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in 

vključuje naslednje skupine: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela, 

 druge neposredne stroške, 

 splošne (posredne) proizvajalne stroške, 

 splošne nabavno-prodajne stroške, 

 splošne upravne stroške, 

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih 

izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 

 druge poslovne odhodke, 

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva, ki ne sme presegati 5 % od vrednosti 

poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. 

 

Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo in se 

uporabnikom obračunava glede na premer vodomera. 

 

Omrežnina vključuje: 

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 

 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 

obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javnih služb, 
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 stroške obnove in vzdrževanje priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe 

oskrbe s pitno vodo, 

 stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti, 

 plačilo za vodno pravico, 

 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, 

povezane z dolžniškim financiranjem gradnje. 

 

Cene storitve javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne. 

 

B. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo za preteklo obračunsko obdobje 

 

Predračunska količina opravljenih storitev za preteklo obdobje (leto 2018) ni pripravljena v skladu s 

cenovno uredbo, saj gre za prvi elaborat. 

 

Obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje od 1. 1.–31. 10. 2019. 

 

Oskrba s pitno vodo na območju Količina v m3 

KS Dole pri Litiji – vodovod Sopota 20158 

Skupaj 20158 

 

Število vodomerov v preteklem obračunskem obdobju od 1. 1.–31. 10. 2019,  

dejansko stanje (z več stanovanjskimi hišami). Vodomeri so razporejeni glede na velikost cevi v colah na 

števcu (v oklepaju). Glede na razporeditev v skupino je na podlagi uredbe postavljen faktor, ki služi za 

izračun. 

 

Vodomer Faktor Število vodomerov 

DN ≤ 20 (1/2) 1 194 

20 ≤ DN < 40 (3/4) 3 0 

40 ≤ DN < 50 (1/1) 10 0 

50 ≤ DN < 65 (5/4) 15 0 

65 ≤ DN < 80 (6/4) 30 0 

80 ≤ DN < 100 (7/4) 50 0 

100 ≤ DN < 150 (2/1) 100 0 
150 ≤ DN 200 0 

SKUPAJ  194 
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C. Predračunski in obračunski stroški storitev javne službe oskrbe s pitno vodo  za 

preteklo obračunsko obdobje 

 

 Predračunski stroški opravljenih storitev za preteklo obdobje (leto 2018) niso pripravljeni v skladu 

s cenovno uredbo, saj gre za prvi elaborat. 

 

 Obračunski stroški opravljenih storite za preteklo obdobje leto 2019 

 

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN IZVAJANJE STORITEV V EUR 

  

a) Neposredni stroški materiala 5.157,13 

Stroški materiala za vodovod 900,21 

Stroški materiala – klor, voda 828,25 

Stroški električne energije 3.428,67 

  

b) Neposredni stroški storitev 2.712,15 

Stroški vzdrževanja vodovodnega sistema 2.712,15 

  

c) Neposredni stroški dela  

Plačila po podjemnih pogodbah 6.111.96 

  
d)  Vodno povračilo 1.574,84 
  

      SKUPAJ 15.556,08 

 

 Obračunski stroški omrežnine v skladu z metodologijo za preteklo obdobje 2018 niso bili izdelani, 

saj gre za prvi elaborat. 

 

Storitve se še vedno obračunavajo skladno s cenikom, ki ga je svet KS Dole pri Litiji potrdil s sklepom na 

seji  20. 1. 2017. Cena vodarine je 0,70 € za m3 in omrežnina 7 EUR. 

 

D. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in izračunane cene za preteklo 

obračunsko obdobje 

Predračunske in obračunske cene za preteklo obračunsko obdobje niso bile pripravljene skladno s 

cenovno uredbo, zato odmikov ne ugotavljamo in ne pojasnjujemo. 
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E. Primerjava cene vode med predračunsko ceno vode KS Dole pri Litiji za leto 2020 in 

obračunsko ceno vode 2018, ki jo obračunava Komunalno  stanovanjsko podjetje Litija. 

Omrežnina je pri KSP Litija 8,2698, medtem ko je predračunska izračunana cena nižja in znaša 6,4265 EUR. 

Vodarina je višja v izračunani predračunski ceni v KS Dole in znaša 0,7717 EUR, v KSP Litija je nižja in znaša 

0,7410 EUR. 

 

 
Omrežnina 
EUR/mesec 

Vodarina EUR/m3 

KSP Litija 8,2698 0,7410 

KS Dole pri Litiji 6,4265 0,7717 

 

F. Predračunska količina opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje za leto 

2020  

 Prodaja vode: 

KS Dole pri Litiji Skupaj m3 

Plan 2020 20.158 

 

 Število in dimenzija vodomerov v prihodnjem obračunskem obdobju 
Število vodomerov, ki so podlaga za izračun omrežnine javne službe oskrbe s pitno vodo v 

prihodnjem obračunskem obdobju (stanje na dan 31. 10. 2019) 

Vodomer Faktor Število vodomerov 

DN ≤ 20 (1/2) 1 194 

20 ≤ DN < 40 (3/4) 3 0 

40 ≤ DN < 50 (1/1) 10 0 

50 ≤ DN < 65 (5/4) 15 0 

65 ≤ DN < 80 (6/4) 30 0 

80 ≤ DN < 100 (7/4) 50 0 

100 ≤ DN < 150 (2/1) 100 0 
150 ≤ DN 200 0 

SKUPAJ  194 
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G. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za prihodnje 

obračunsko obdobje za leto 2020  

     Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v 

tekočem obračunskem obdobju (ocena). 

 Predračunski stroški izvajanja storitve – vodarina 

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN IZVAJANJE STORITEV V EUR 

  

d) Neposredni stroški materiala 5.157,13 

Stroški materiala za vodovod 900,21 

Stroški materiala – klor, voda 828,25 

Stroški električne energije 3.428,67 

  

e) Neposredni stroški storitev 2.712,15 

Stroški vzdrževanja vodovodnega sistema 2.712,15 

  

f) Neposredni stroški dela  

Plačila po podjemnih pogodbah 6.111.96 

  
d)  Vodno povračilo 1.574,84 
  

      SKUPAJ 15.556,08 

 

 Predračunski stroški javne infrastrukture – omrežnina 

OMREŽNINA       V EUR 

  

Amortizacija infrastrukture 13.975,73 

Stroški zavarovanja infrastrukture 0,00 

Stroški obnove javne infrastrukture  755,81 

Drugi odhodki 229,31 

SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE 14.960,85 
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H. Število zaposlenih za izvajanje storitev 

V KS Dole pri Litiji imamo sklenjeni podjemni pogodbi z dvema sodelavcema, ki delujeta v okviru HACCAP-

skupine in skrbita za vzdrževanje javnega vodovoda, nekaj dela pa opravi zunanji izvajalec, ki deluje v 

okviru KS Dole.  

I. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo, ki se uporablja za opravljanje javne 

službe oskrbe s pitno vodo 

Vsa infrastruktura je v lasti KS Dole pri Litiji, zato se ne plačuje nobene najemnine za uporabo 

infrastrukture v proračun Občine Litija. Obračunava le amortizacijo, skladno z amortizacijskimi stopnjami, 

določenimi s cenovno uredbo. 
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J. Izračun predračunske cene 

Cena storitve – vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitve in je izračunana tako, da se 

načrtovani stroški opravljanja storitve delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. 

 Vodarina 

Predvideni stroški izvajanja dejavnosti (material in storitev)                                                         15.556,08 € 

Predvidena poraba vode                                                                                                                            20.158 m3 

CENA na m3 – predračunska cena                                                                                                        0,7717 €/m3 

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in je namenjena oskrbi s pitno vodo 

na območju KS Dole pri Litiji. Za posameznega uporabnika se določi glede na velikost obračunskega 

vodomera na priključku. Pri več stanovanjskih stavbah se za vsako stanovanjsko enoto obračuna 

omrežnina priključka DN ≤ 20. 

 Omrežnina 

Vodomer Faktor 
Število 

vodomerov 

Omrežnina za vodo 
oskrbo skupaj na leto v 

EUR 

Omrežnina-voda na mesec v EUR – 
predračunska cena 

DN ≤ 20 1 194 14.960,85 6,4265 

20 ≤ DN < 40 3 0 0 19,2795 

40 ≤ DN < 50 10 0 0 64,2650 

50 ≤ DN < 65 15 0 0 96,3975 

65 ≤ DN < 80 30 0 0 192,7950 

80 ≤ DN < 100 50 0 0 321,3250 

100 ≤ DN < 150 100 0 0 642,6500 

150 ≤ DN 200 0 0 1.285,3000 

SKUPAJ  194 14.960,85  

 

Vse cene so izračunane v EUR brez DDV. 

K. Primerjava trenutno veljavne cene s predračunsko ceno javne službe oskrbe s pitno 

vodo 

 Vodarina v €/m3 

 

Postavka na računu Trenutno veljavna cena Predračunska cena Odstotek povišanja 

   

Vodarina 0,70 0,7717 10,24% 
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 Omrežnina 

Primerjave obračunske cene omrežnine in predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje za 

leto 2020 ni mogoče narediti, saj obračunska cena omrežnine za preteklo obdobje (leto 2018) ni bila 

narejena.  

 Predlagana povprečna cena oziroma predračunska cena za naslednje obdobje za leto 2020 za 

porabljen m3 vode skupaj z omrežnino znaša 1,5139€/m3 pri predvideni letni skupni porabi vode 

20.158m3. 

 

L.   Zaključek 

Uredba v 6. členu zahteva, da izvajalec vsako leto za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med 

potrjeno (predračunsko) ceno in obračunsko (dejansko) ceno opravljenih storitev. Ugotovljeno razliko, 

v kolikor ta ne presega 10 % od potrjene cene, se mora upoštevati pri izračunu predračunske cene za 

naslednje obdobje. Če ugotovljena razlika presega 10 % potrjene (predračunske) cene, mora izvajalec 

poslati elaborat pristojnemu organu, ta pa mora začeti postopek potrjevanja. 

Ta elaborat je izdelan z namenom oblikovanja predračunske cene izvajanja storitve javne službe 

oskrbe s pitno vodo za leto 2020. 

Pri izdelavi elaborata so sodelovali člani Sveta KS Dole pri Litiji Robert Cimerman, Martin Sevšek, Irena 

Bostič ter Simon Tekavec, zunanji sodelavec HACCAP-skupine po podjemni pogodbi. 

 

 

        Irena Bostič,  
        Predsednica Sveta KS Dole pri Litiji 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


