
 
 

 

Spremenjene cene  
storitev odvajanja in čiščenja  

odpadnih voda v občini Preddvor 
 
Za uporabnike, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje na območju občine Preddvor, bodo   s                       
1. januarjem 2017 začele veljati nove cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  
 
Cene v občini Preddvor so že od 1. 10. 2014 oblikovane na način, ki ga določa državna Uredba o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uredba MEDO). Ker pa cene niso zagotavljale pokritja stroškov dejavnosti odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, je bila sprememba ter potrditev novih cen nujna. Občina je za namen 
subvencioniranja cene in z namenom, da bi bila podražitev za občane čim nižja, v proračunu namenila 
posebna namenska sredstva. V leto 2016 je bilo v ta namen zagotovljenih 53.000 EUR, za prihodnje 
obdobje pa še dodatnih 80.000 EUR. 
 
Višina omrežnine je odvisna od vrednosti infrastrukture; višja kot je vrednost infrastrukture, višja je 
njena amortizacija ter posledično cena omrežnine. Amortizacija se obračuna v višini, ki jo predpisuje 
zakonodaja (Uredba MEDO). Komunala Kranj upravlja z infrastrukturo, ki je v lasti občine, za kar 
občini mesečno plačuje nadomestilo v višini najemnine infrastrukture, ki mora biti obračunana 
najmanj v višini njene amortizacije. Amortizacija se obračuna na celotno vrednost investicije (tudi za 
Evropska sredstva). Sredstva za plačilo najemnine infrastrukture se zagotavljajo iz obračunane 
omrežnine, ki jo plačajo uporabniki. Najemnina je torej prihodek občine, ki je lastnica infrastrukture. 
 
Na območju občine Preddvor se odpadne vode odvajajo po dveh kanalizacijskih sistemih, ki se 

zaključujeta s Čistilno napravo Bašelj in Centralno čistilno napravo Preddvor.  

 
Novozgrajena infrastruktura na področju dejavnosti odvajanja in čiščenja, predvsem kanalizacijsko 

omrežje Bela-Breg-Tupaliče in črpališča, pomenijo višje stroške obratovanja omrežja ter najemnine 

(amortizacije), hkrati pa tudi več priključenih uporabnikov in večjo količino odvedene ter očiščene 

odpadne vode.  

Vodarina, odvajanje in čiščenje predstavljajo storitve in so odvisne od porabe pitne vode 
posameznega uporabnika. 
Omrežnine voda, odvajanje in čiščenje so stalne postavke na računu, ne glede na to koliko vode 
uporabnik porabi. Zaračunajo se odvisno od velikosti vodomera. 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se obračuna vsem 
uporabnikom.  
 
  



 
 

Pregled cen odvajanja in čiščenja pred in po spremembi v občini Preddvor za uporabnike, ki so 
priključeni na javno kanalizacijo 
 

     

STORITEV enota 
cene pred 

spremembo* 

nove 
potrjene 

cene 

subvencija 
občine 

nove 
zaračunane 

cene 

odvajanje EUR/m3 0,2445 0,1654 0 0,1654 

omrežnina odvajanje EUR/mesec/DN20 4,56 13,88 5,55 8,33 

čiščenje EUR/m3 0,4571 0,5856 0 0,5856 

omrežnina čiščenje EUR/mesec/DN20 6,77 8,48 3,39 5,09 

*vse navedene cene ne vključujejo DDV 
     

Primer mesečnih izdatkov povezanih z vodo za štiričlansko gospodinjstvo  
z vodomerom velikosti DN 20 in referenčno porabo vode 16 m³ 

 

Obračunane postavke pred spremembo Obračunane postavke po spremembi 

Postavka 
Vrednost v 
EUR z DDV 

Postavka 
Vrednost v 
EUR z DDV 

vodarina (16 m³) 7,71 vodarina (16 m³) 7,71 

omrežnina voda (DN 20) 4,60 omrežnina voda (DN 20) 4,60 

odvajanje (16 m³) 4,28 odvajanje (16 m³) 2,90 

omrežnina odvajanje (DN 20) 4,99 omrežnina odvajanje (DN 20) 9,12* 

čiščenje (16 m³) 8,01 čiščenje (16 m³) 10,26 

omrežnina čiščenje (DN 20) 7,41 omrežnina čiščenje (DN 20) 5,57* 

okoljska dajatev (16 m³) 0,84 okoljska dajatev (16 m³) 0,84 

Skupaj 37,84 Skupaj 41,00 

*Ceni omrežnine odvajanja in čiščenja vključujeta subvencijo občine in veljata samo za gospodinjske 

uporabnike in izvajalce nepridobitnih dejavnosti. 

Za uporabnike, ki odpadne vode odvajajo v greznice ali male komunalne čistilne naprave, se cene 

niso spremenile. Z veljavno državno uredbo o cenah so bile usklajene s 1. 10.2014 in razdeljene na 

variabilni in fiksni del.    

Novi cenik je objavljen na spletni strani www.komunala-kranj.si, kjer boste našli tudi dodatna 
pojasnila in potrjene elaborate v rubriki Ravnanje z odpadnimi vodami ter v rubriki Za uporabnike, 
kjer je v objavi Nova oblika računa podrobno razložen celoten račun Komunale Kranj.   
 

http://www.komunala-kranj.si/

