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Postavke na računu za komunalne storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja 

 

Cenik komunalnih storitev JP Komunala d.o.o. Mozirje je oblikovan v skladu z Uredbo o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba MEDO) in je potrjen na Občinskih svetih 

Občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.  

 

Oskrba s pitno vodo 

Cena gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine: 

 Omrežnina za oskrbo s pitno vodo se obračunava mesečno glede na zmogljivost 

vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera. Vključuje stroške najema 

javne infrastrukture (omrežje je v lasti občin), zavarovanje infrastrukture, odškodnin (za 

služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo, vzdrževanjem javne 

infrastrukture) ter stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. V 

večstanovanjskih zgradbah, kjer posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih 

vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s 

faktorjem omrežnine 1 (premer vodomera 20 mm) v skladu z Uredbo MEDO. 

 Vodarina se uporabnikom, pri katerih se poraba ugotavlja z obračunskim vodomerom, 

obračunava glede na porabljeno količino pitne vode v m3. Med letom se poraba 

obračunava v mesečnih akontacijah določenih glede na dejansko porabo v preteklem 

obračunskem obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko 

porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje. 
                                                                                          

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 

Cena gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz 

omrežnine in storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode: 

 Omrežnina odvajanja se obračunava mesečno glede na zmogljivost vodovodnega 

priključka, določenega s premerom vodomera. Vključuje  stroške najema javne 

infrastrukture (kanalizacijsko omrežje je v lasti občin) in zavarovanja infrastrukture. 

 Storitev odvajanja odpadne vode se uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo 

obračuna glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. 

 Omrežnina čiščenja odpadne vode se obračunava mesečno glede na zmogljivost 

vodovodnega priključka, določenega s premerom vodomera. Vključuje stroške najema 

javne infrastrukture (čistilne naprave) in zavarovanje infrastrukture. 

 Storitev čiščenja odpadne vode se zaračuna uporabnikom, priključenim na javno 

kanalizacijo, ki se končuje s čistilno napravo. Toliko odpadne vode kolikor se je odvede, se 

je tudi prečisti. 

 Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je oblikovana v 

skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda  (Ur. l. RS, št. 80/2012, 98/2015). Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali 

fizična oseba, ki je uporabnik stavbe v kateri nastaja komunalna odpadna voda. 

Lastnikom objektov, ki si sami zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, se v skladu z Uredbo 

zaračuna okoljska dajatev v višini 50 m3/osebo/leto. 
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