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Spremenjene cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj 
 
S 1. julijem 2016 so v Mestni občini Kranj začele veljati nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod, kar 
pomeni spremembe na položnicah, ki jih bodo uporabniki prejeli v mesecu avgustu 2016.  

Cene so se spremenile na osnovi veljavne zakonodaje, ki prinaša spremembe pri obračunu omrežnine za 
uporabnike v večstanovanjskih objektih in drugačna razmerja pri določitvi cen za različne velikosti vodomerov. 
Hkrati pa smo pri novih izračunih upoštevali vrednost novo izgrajenega kanalizacijskega omrežja in 
nadgrajene Centralne čistilne naprave Kranj. 

Zahteve veljavne zakonodaje o oblikovanju cen 

Cene odvajanja in čiščenja odpadnih vod morajo biti oblikovane skladno z državno Uredbo o metodologiji 
oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer sestavljene iz variabilnega 
(odvajanje in čiščenje) in fiksnega dela (omrežnina za odvajanje in čiščenje). Variabilni del se nanaša na 
izvajanje storitev odvajanja in čiščenja in se zaračuna po porabi vode. Fiksni del pa se nanaša na pokrivanje 
stroškov amortizacije oz. najema infrastrukture. Omrežnina je obračunana glede na velikost vodovodnega 
priključka (vodomera), ne glede na to, koliko vode uporabnik porabi. Tako gre pri omrežnini za odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod za enak sistem kot oskrbi z vodo. 

Pred spremembo so cene v Mestni občini Kranj veljale od leta 2009 in niso bile usklajene z veljavno uredbo, ki 
predpisuje drugačna razmerja pri določitvi cen za različne velikosti vodomerov (omrežnina) in prinaša 
pomembno spremembo za stanovalce v večstanovanjskih objektih.  

 
GLAVNE SPREMEMBE PRI CENAH, OBLIKOVANIH PO VELJAVNI UREDBI   
 

1. Pri izračunu omrežnine so upoštevane nove vrednosti komunalne infrastrukture. 
 

2. Pri izračunu omrežnine so upoštevani novi faktorji omrežnine iz Uredbe. 
 

3. Spremenil se je način obračuna omrežnine za čiščenje in omrežnine za odvajanja v večstanovanjskih 
objektih, ki imajo skupni vodomer.  
Po novem se bo vsakemu stanovanju v večstanovanjskih objektih obračunala omrežnina za vodomer 
premera DN 20, enako kot v enostanovanjskih objektih z vgrajenim vodomerom DN 20. Trenutno se 
obračun omrežnin med gospodinjstvi v eno- in večstanovanjskih objektih v Mestni občini Kranj zelo 
razlikuje. Razlike so tudi med posameznimi večstanovanjskimi objekti. V teh objektih se namreč 
zaračunani znesek omrežnin, glede na dejanski premer vodomera, porazdeli sorazmerno na stanovanja. 
Pri enakem premeru vodomera je strošek omrežnine v objektu z več stanovanji na posamezno 
stanovanje nižji kot v objektu z manj stanovanji.  

 

 

 

 



 

POSTAVKE VEZANE NA OSKRBO V PITNO VODO, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

1. Variabilni del, ki se obračuna na osnovi porabljene vode: 
 

- Vodarina: 0,48 EUR z DDV 
- Odvajanje: 0,10 EUR z DDV 
- Čiščenje: 0,54 EUR z DDV 
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: 0,05 EUR z DDV 

SKUPAJ: 1,17 EUR z DDV na m³ 

2. Fiksni del, ki se za vsako stanovanjsko enoto obračuna za vodomer DN 20: 
 

- Omrežnina za vodo: 4,60 EUR z DDV 
- Omrežnina za odvajanje: 4,34 EUR z DDV 
- Omrežnina za čiščenje: 5,69 EUR z DDV 

SKUPAJ OMREŽNINE:  14,63 EUR z DDV  
 

Vrednost komunalne infrastrukture se je povečala 

V Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Šenčur so se končali projekti izgradnje kanalizacijskih sistemov, ki 
so intenzivno potekali v zadnjih letih. Med slednjimi je bil največji projekt GORKI, ki je vključeval tudi 
nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj. 

Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega mesta, temveč je tudi pomemben del stopnje kakovosti 
bivanja, življenja občank in občanov zaradi zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter ohranjanja reke Save 
in njenega ekosistema. Zavedamo se pomena sobivanja, in dejstva, da so del življenja tudi odplake, odpadne 
vode, ki jih po porabi skrbno odvedemo, očistimo in čimbolj čiste vračamo naravi. S tem ne ohranjamo le 
vodnih virov, temveč kažemo svojo civilizacijsko razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri. 

S pridobitvijo uporabnih dovoljenj za novo izgrajena javna kanalizacijska omrežja in z rednim obratovanjem 
Centralne čistilne naprave Kranj so občine infrastrukturo prenesle v upravljanje Komunali Kranj, ki je izvajalec 
gospodarske javne službe. Za uporabo infrastrukture Komunala Kranj občinam plačuje najemnino, ki se skladno 
z zakonodajo izračuna glede na vrednost infrastrukture v občini. Z izgradnjo tako velikih investicijskih projektov 
se je v Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Šenčur vrednost infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda povečala, kar pomeni, da se je povišala tudi najemnina.  

 
OSNOVA IN PRAVNE PODLAGE 
Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 2012 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012).         
Uredba je stopila v veljavo 1.1.2013, občine bi cene morale uskladiti do 1.4.2014. V skladu z novo metodologijo 
je Komunala Kranj, kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pripravila elaborata 
za potrditev cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj. Elaborata je Svet Mestne občine 
Kranj potrdil dne 22.6.2016.  

 
DODATNE INFORMACIJE 
Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.komunala-kranj.si. Na tem mestu je tudi interaktivni izračun 
za mesečne izdatke posameznega gospodinjstva. 

Za dodatne informacije in pojasnila smo na voljo na naši brezplačni številki 080 3555 ali na eni od številk 
oddelka za obračun (04 28 11 344, 04 28 11 342, 04 28 11 347, 04 28 11 341). Pišete nam lahko tudi na 
info@komunala-kranj.si. 


