
 

 

 

OBČINSKI SVET 
SODRAŽICA 
 
 
 

ZADEVA: Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na 
območju Občine Sodražica 

 
 

Občinski svet Občine Sodražica potrjuje: 

 
1. Cene za posamezno storitev so sledeče: 
- cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6958 EUR/m3 brez DDV 

- cena omrežnine čiščenja znaša 2,3616 EUR/uporabnika za DN≤20 brez DDV 

- cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2003 EUR/m3 brez DDV  

- cena  omrežnine odvajanja znaša 2,8353 EUR/uporabnika za DN≤20 brez DDV 

- cena storitve povezane z greznicami in MKČN znaša 0,3287 EUR/m3 brez DDV  

- cena praznjenja pretočne greznice ali MKČN po naročilu znaša 147,48 EUR/praznjenje 

brez DDV. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 1. 
4. 2019. 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV 
 
Trenutno so veljavne cene, ki so začele veljati v letu 2017. 
 
Izhodišče za izračun predračunske cene za leto 2019 so obračunski stroški in obračunske količine 
za leto 2018. Glede na predlagane predračunske cene za leto 2019 se spremeni cena storitve 
čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer za 0,0647 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne vode in 
cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode, in sicer za 0,0595 EUR brez DDV/m3. Trenutno 
veljavna cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,6311 EUR brez DDV/m3 porabljene 
pitne vode, predlagana cena pa 0,6958 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne vode. Trenutno 
veljavna cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1408 EUR brez DDV/m3 porabljene 
pitne vode, predlagana cena pa 0,2003 EUR brez DDV/m3 porabljene pitne vode.  Mesečni 



 

strošek za povprečno 4-člansko gospodinjstvo, ki porabi cca 10,83 m3 pitne vode se tako poveča 
za 1,47 EUR z DDV/mesec. 
 
Glede na predračunsko ceno za leto 2019 prihodki zaračunanih storitev čiščenja komunalne 
odpadne vode in storitev odvajanja komunalne odpadne vode ne pokrivajo stroškov opravljanja 
storitev. Glavna vzroka za dvig cene storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode sta: 
- višji strošek električne energije, ki bo v letu 82% višji zaradi višjih cen s strani dobavitelja,  
- višji stroški za oddajo vseh vrst odpadkov iz čistilnih naprav (blato, odpadki iz grabelj in 
peskolovov,…), 
- višji stroški tekočega vzdrževanja infrastrukture in opreme v primerjavi s stroški, ki so bili 
vkalkulirani v veljavni ceni iz leta 2017 – dokler je bila oprema in infrastruktura nova, so bili ti 
stroški nižji kot so sedaj, po nekaj letih uporabe,  
- višji stroški dela skladno s Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti: Kolektivna pogodba 
komunalnih dejavnosti, ki velja od 1.7.2015, določa, da mora delodajalec za posameznega 
delavca vplačevati znesek za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Komunala Ribnica je 
s tem pričela 1.1.2018, za vsakega zaposlenega mesečno vplača 20 EUR, kar predstavlja 
minimalni zakonski znesek vplačila. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, ki velja od 
1.7.2015, na novo določa tudi dodatek za stalnost v podjetju. Komunala je z obračunom tega 
dodatka začela s 1.2.2018, in sicer pripada delavcu dodatek za stalnost v višini 0,2 % od osnovne 
plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe pri delodajalcu.  
 
Predlog je, da se spremeni zgolj cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in storitve 
odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaračunava na m3 porabljene pitne vode, ostale cene 
(omrežnina čiščenja odpadne komunalne vode, omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode 
in storitve povezane z greznicami in MKČN) se ne spremenijo. 
 
Za podrobnejšo obrazložitev predlaganih cen je priložen »Elaborat o oblikovanju cene izvajanja 
storitev gospodarske javne službe čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju 
občine Sodražica«. 
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