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III 

POVZETEK 

Namen magistrskega dela je bil preučiti sistem financiranja gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v Sloveniji ter ugotoviti, koliko denarja, pridobljenega iz naslova vodovodne 

omrežnine, se v praksi namenja za obnovo javne infrastrukture in kateri dejavniki vplivajo na 

odločanje občin o takšni ali drugačni namenski porabi. Ugotovili smo, da v praksi namenska 

poraba sredstev iz naslova omrežnine za uporabo vodovodne infrastrukture ni v celoti 

zagotovljena. V pretežni meri se ta sredstva sicer porabijo za vlaganje v vodovodno 

infrastrukturo, vendar se jih del porabi tudi v druge namene. Najpomembnejši dejavnik 

odločanja občin o vlaganju v obnovo vodne infrastrukture je sočasnost izpeljave projektov 

obnove druge gospodarske infrastrukture. V bodoče predlagamo, da se vzpostavi računovodska 

postavka, ki bi transparentno prikazovala porabo sredstev za obnovo, prenovo ali vzdrževanje 

ter investiranje v vodno (ali drugo gospodarsko javno) infrastrukturo. Poleg tega bi morala 

država pri reguliranju cene omrežnine bolj upoštevati razvejanost javne infrastrukture, njeno 

starost in geografsko razpršenost prebivalstva po občini. 

Ključne besede: gospodarske javne službe, javna infrastruktura, vodovodno omrežje, 

vodovodna omrežnina, namenska poraba.  

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis was to examine the system of financing the distribution of 

drinking water in Slovenia and to determine the extent in which the collected network fees are 

actually invested in the restoration of the water supply network. The purpose was also to 

determine the factors that affect the decision of municipalities regarding the purpose of use of 

those financial funds. We have found that in practice the collected financial funds (network 

fees) are not used only for the purpose of restoration of the water supply network. Although 

these funds are mostly invested (“returned”) in the water supply network, some of them are also 

spent for other purposes. The most important factor in the decision-making of municipalities 

on investing in water supply network is the simultaneous renovation of water and other 

infrastructure networks. In the future, we propose to establish an accounting item that would 

transparently show, whether the collected financial funds (network fees) were actually re-

invested in reconstruction, renovation or maintenance of water supply network (or other public 

infrastructure network). Furthermore, in regulating the price of the public service of drinking 

water supply, the state should take greater account of the diversification of public infrastructure, 

its age and the geographical dispersion of the population by municipality. 

Key words: public service operators, public infrastructure, water supply network, network fees, 

intentional use. 

UDK: 628.114(043.2) 
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1 UVOD 

Pravica do pitne vode je izrednega pomena za vsakega človeka in je primarna biološka potreba 

vsakega posameznika. Ker se je dejstvo, da je voda kot temeljni vir samoumevna in da z njo 

lahko vsak razpolaga, skozi čas spremenilo, se je Ustavi Republike Slovenije leta 2016 z 

Ustavnim zakonom o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS (Ur. l. RS, št. št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121, UZ140, UZ143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, UZ97, UZ99 in 75/16 – 

UZ70a) dodal člen, ki pravi, da ima vsak pravico do pitne vode (70.a člen Ustave RS). Poleg 

tega določa, da so vodni viri v upravljanju države, da voda ni tržno blago in da pitno vodo 

zagotavlja država prek samoupravnih lokalnih skupnosti na neposreden in neprofiten način. 

Prek gospodarskih javnih služb se javne dobrine (energetika, voda, promet …) zagotavljajo 

trajno in nemoteno. Zaradi velikega pomena, ki ga ima voda, za oskrbo prebivalstva z vodo 

poskrbijo izvajalci gospodarskih javnih služb. To so lokalne skupnosti, ki z občinskim odlokom 

urejajo njeno izvajanje (Zakon o gospodarskih javnih službah, ZJGS, Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 

– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Samo izvajanje gospodarske javne službe financirajo uporabniki, ki storitev oskrbe z vodo 

mesečno plačujejo izvajalcu javne službe. Ta pri določanju cene nima prostih rok, pač pa mora 

ceno oblikovati skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v 

nadaljevanju besedila: Uredba MEDO). Ta ureja način oblikovanja cen storitev za oskrbo s 

pitno vodo, obdelavo in zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, odvajanje in čiščenje 

komunalne in padavinske odpadne vode ter določa ukrepe, povezane z obračunom cen storitev 

za njihove uporabnike (Uredba MEDO 2012). 

Pred uveljavitvijo Uredbe MEDO je oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo urejal 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

(Ur. l. RS, št. 63/09 in 87/12), ki je predvideval samo zaračunavanje stroškov javne 

infrastrukture oz. amortizacije in zavarovanja. Nekatere občine so na tej podlagi sprejele 

poseben občinski odlok, s katerim so uredile zaračunavanje prispevka za vzdrževanje 

priključkov in menjavo vodomerov. To se je na položnicah odražalo z naslovom vzdrževalnina 

ali števčnina. Občinski odloki so tudi predvidevali način porabe teh prispevkov – v nekaterih 

primerih so bili ti prispevki namenjeni izključno za menjavo vodomera, v drugih pa izključno 

za vzdrževanje priključkov. Nekaj občin je določalo namensko porabo tako za menjavo kot tudi 

za vzdrževanje vodomerov. S sprejemom Uredbe MEDO je vprašanje vzdrževanja priključkov 

urejeno enotno za vse občine oziroma izvajalce gospodarskih javnih služb in se financira s 

posebno postavko, ki je na položnicah poimenovana kot »omrežnina« (Loncner b. l.a). 

Zaračunavanje omrežnine ima podlago v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12), ki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
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določa, da pod obvezne storitve javne službe sodi tudi vzdrževanje priključkov. Uredba o oskrbi 

s pitno vodo tudi natančno opredeljuje storitve, ki sodijo v okvir vzdrževanja priključkov, in 

sicer: redno vzdrževanje in preverjanje priključka, zagotavljanje delovanja obračunskega 

vodomera v skladu s predpisi in interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov.  

Po Uredbi MEDO pod omrežnino štejemo: 

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

strošek zavarovanja, 

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

graditvijo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 

− stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne 

službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 

− stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki 

urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 

ukrepom vodovarstvenega režima in plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo 

vode, in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti, in  

− druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem graditve ali obnove infrastrukture za 

oskrbo s pitno vodo.  

Omrežnina iz naslova oskrbe s pitno vodo spada med namenske prejemke občine, ki jih določa 

43. člen Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF, Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 

79/2001, 30/2002, 110/2002,56/2002, 127/2006,14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 

107/2010, 110/2011, 46/2013, 101/2013, 101/2013, 38/2014, 14/2015, 55/2015, 96/2015, 

80/2016, 71/2017, 13/2018). Med namenske prihodke sodijo tako tudi donacije, namenski 

prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, 

prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova 

zavarovanj. Čeprav že ZJF prihodke iz naslova omrežnine uvršča med namenske prejemke, 

morajo biti ti kot namenski opredeljeni še v odloku o proračunu občine (1. odstavek 43. člena 

ZJF). Odločitev o tem pa je prepuščena občinam. Ali in v kolikšnem deležu občine ta prihodek 

dejansko določajo kot namenski in ga kot takšnega tudi uporabljajo pa ni jasno, oziroma gre za 

problem, saj raziskav ali podatkov o tem ni (Loncner b. l.b). 

V magistrskem delu smo se osredotočili na problem, koliko se denar, pridobljen iz naslova 

omrežnine, v praksi namenja obnovi javne infrastrukture. V Sloveniji imamo namreč več kot 

19.000 km komunalnega omrežja, od tega od tega kar dobrih 1.000 km starejšega od 50 let in 

dobrih 9.000 km starega več kot 35 let (kolikor znaša predpisana amortizacijska doba zanj, več 

o tem v poglavju 4.5). Torej je več kot polovica celotnega omrežja starejšega od 35 let. Rakarjev 

(2012, 12) predlog ukrepov je, da se na področju lokalne gospodarske javne infrastrukture 

izpostavi problematiko dezinvestiranja in s tem določi obseg potrebnih investicij in rok za 

dosego cilja. Za ugodno rešitev predlaga uvedbo nove finančne kategorije: »Normirani strošek 

amortizacije«, s katero bi pridobili zagotovljene finančne vire. Javno dostopni podatki o 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999093000|RS-79|12394|3758|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000122900|RS-124|13693|5204|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001101000|RS-79|8056|4108|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002040500|RS-30|2639|1253|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13138|5389|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002062800|RS-56|5850|2759|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007021600|RS-14|1538|600|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14353|4692|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900|RS-49|6722|2428|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400|RS-38|5251|1847|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900|RS-46|5279|1756|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900|RS-101|11136|3677|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900|RS-101|11111|3675|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014053000|RS-38|4116|1522|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800|RS-14|1554|506|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015072400|RS-55|6286|2277|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015121100|RS-96|11905|3772|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016121500|RS-80|11762|3386|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017121300|RS-71|10457|3415|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202018022800|RS-13|1920|544|O|
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financiranju iz naslova omrežnine so namreč za zdaj precej nepregledni, saj ne zajemajo 

podatkov, koliko sredstev se je dejansko namenilo obnovi vodovodne infrastrukture in koliko 

sredstev so namenili drugam, zato smo ta del podrobneje raziskali v drugem (empiričnem) delu 

naloge. 

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) združuje objekte gospodarske infrastrukture, ki se delijo 

na (Prostorski informacijski sistem občin 2018): 

− prometno infrastrukturo (ceste, železnice, letališča, pristanišča); 

− energetsko infrastrukturo (plinovod, toplovod, elektrovod, javna razsvetljava); 

− komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odlagališče odpadkov); 

− elektronske komunikacije; 

− vodno infrastrukturo; 

− infrastrukturo za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja; 

− drugo javno infrastrukturo (zelene in javne površine, pokopališča, urbana oprema, ekološki 

otoki, prometna signalizacija ...). 

Po delnem pregledu javno dostopnih podatkov (poslovnih in finančnih poročil slovenskih 

občin) smo ugotovili, da občine različno razpolagajo s sredstvi, ki v občinski proračun prihajajo 

iz naslova vodovodne omrežnine. Večina sredstev je sicer namenjenih obnovi, graditvi ali 

nadgradnji komunalne in vodne infrastrukture, nekaj (preostalih) sredstev pa se namenja tudi 

za obnovo drugih infrastruktur (najpogosteje cestne infrastrukture). Včasih pa se namensko 

zbrana sredstva namensko porabijo za reševanje tekoče plačilne sposobnosti lokalnih skupnosti 

(Radek 2017). V magistrskem delu smo raziskali, koliko se v praksi iz naslova vodovodne 

omrežnine investira v komunalno infrastrukturo. 

1.2 Namen in cilji  

Namen raziskave je ugotoviti, koliko denarja, pridobljenega iz naslova vodovodne omrežnine, 

se v praksi namenja za obnovo javne infrastrukture in kateri dejavniki vplivajo na odločanje 

občin o takšni ali drugačni namenski porabi. Ugotovitev o deležu porabe teh sredstev za obnovo 

javne infrastrukture je obenem tudi pokazatelj tega, koliko ta sredstva občine nenamensko 

porabljajo. Izhajajoč iz teh ugotovitev smo skušali oblikovati priporočila za ustreznejšo 

ureditev financiranja obnove vodovodne infrastrukture.  

Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem, smo analizirali znanstveno in 

strokovno literaturo s področja javnih gospodarskih služb. Zanimalo nas je financiranje 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v povezavi z zagotavljanjem sredstev za 

vzdrževanje in obnovo vodovodnih sistemov. Poleg obstoječe literature in drugih virov smo 

analizirali tudi zakonodajo, ki je relevantna za obravnavani problem. Pri tem je prvi korak bil 

že sam izbor pravnih aktov, ki so s tega vidika bistveni. Ustrezen izbor teh je bil obenem že nek 

vmesni raziskovalni dosežek. Analizirali smo tudi občinske odloke, ki urejajo porabo prihodkov 
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občin. Drugi del naloge je empirični in je razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu smo na 

podlagi dostopnih sekundarnih podatkov analizirali namensko porabo sredstev, ki jih občine 

vsako leto zberejo iz naslova omrežnine oskrbe s pitno vodo (oskrba z vodo) kot posebnega 

prihodka občinskega proračuna. Naš cilj je bil ugotoviti, kolikšen del teh prihodkov so v 

preteklih petih letih v izbranih občinah namensko porabili za obnavljanje vodovodnega 

omrežja. Za obdobje 5 let (od 2014 do vključno 2018) smo se odločili zato, ker je bila Uredba 

MEDO, po kateri se v Sloveniji obračunavajo storitve gospodarskih javnih služb, sprejeta konec 

leta 2012 (torej so pomembni podatki od leta 2013 dalje). V drugem sklopu pa smo skušali 

ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na odločitve pristojnih občinskih organov o načinu porabe 

prihodkov iz naslova te omrežnine. S sintezo ugotovitev teoretičnega in empiričnega dela smo 

lahko odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in na podlagi tega skušali oblikovati 

priporočila za ustreznejšo ureditev financiranja obnove vodovodne infrastrukture. 

1.3 Prispevek k stroki 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kolikšen je razkorak med deležem namensko zbranih sredstev 

za obnovo vodne infrastrukture in deležem dejansko porabljenih sredstev v ta namen. Na 

podlagi ugotovitev teoretičnega in empiričnega dela naloge smo oblikovali priporočila za 

ustreznejšo ureditev tega vprašanja v prihodnje. Šlo je za prvo raziskavo o (ne)namenski porabi 

sredstev iz naslova omrežnine za oskrbo s pitno vodo od sprejema Uredbe MEDO konec leta 

2012, in to je naš prispevek k stroki. Čeprav smo se v nalogi omejili na sredstva iz naslova 

omrežnine za oskrbo s pitno vodo, predvidevamo, da je problematika podobna tudi pri porabi 

sredstev iz naslova omrežnine za odvajanje odpadne vode. Rezultati naše raziskave so 

pomembno izhodišče za izvedbo podobne raziskave na področju omrežnine iz naslova 

odvajanja komunalne odpadne vode, morda tudi na področju financiranja naložb v komunalno 

infrastrukturo v slovenskih občinah na splošno.  

1.4 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja so bila vodilo v raziskovalnem procesu in izhajajo iz opisanih 

teoretičnih izhodišč. Prva težava v zvezi s porabo vodovodne omrežnine je ta, da ni podatkov 

ali raziskav o načinu porabe sredstev, ki jih občine zberejo iz naslova omrežnine za oskrbo s 

pitno vodo. Zato smo oblikovali naslednje raziskovalno vprašanje: 

Raziskovalno vprašanje 1: Kolikšen delež sredstev, zbranih iz naslova omrežnine, so občine v 

preteklih petih letih namenjale obnovi javne infrastrukture in katere?  

ZJF določa, da so sredstva iz naslova omrežnine namenska sredstva, način porabe teh sredstev 

pa morajo občine določiti v občinskem odloku, s katerim sprejmejo proračun. Ker občine 

sredstva iz naslova omrežnine glede na dostopne podatke porabljajo v zelo različne namene, 
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nas bo v raziskavi zanimalo tudi, kateri dejavniki vse vplivajo na odločitev občin o tem. V ta 

namen smo oblikovali naslednje raziskovalno vprašanje:  

Raziskovalno vprašanje 2: Kateri dejavniki vplivajo na odločanje občin o namenski porabi 

sredstev iz naslova omrežnin? 

1.5 Metode raziskave 

Za iskanje slovenske literature so bili uporabljeni virtualna knjižnica Slovenije – COBISS, 

Google Učenjak in javno dostopni podatki na spletu. 

Pri nastajanju magistrskega dela je bilo uporabljenih več metod. S pomočjo analize literature, 

zakonodaje in drugih virov smo raziskali in predstavili osrednji raziskovalni problem: porabo 

vodovodne omrežnine za prenovo (vodovodne) javne infrastrukture v Sloveniji. Z deskriptivno 

metodo smo opisali in interpretirali najpomembnejše pojme s preučevanega področja. 

Posamezne ugotovitve smo med seboj primerjali z metodo komparacije, jih ovrednotili in jih 

primerno interpretirali. Z metodo kompilacije smo povzeli teoretske osnove, stališča, sklepe, 

spoznanja in prepričanja različnih avtorjev, ki obravnavajo področje porabe omrežnine kot vir 

financiranja obnove javne infrastrukture. V empiričnem delu smo analizirali sekundarne 

podatke. Z metodo sinteze smo povezali ugotovitve v novo celoto. Metoda sinteze je ključna 

predvsem v zadnjem, sklepnem delu naloge, v katerem smo podali končne ugotovitve in 

priporočila.  

Raziskovalna vprašanja so bila vodilo v raziskovalnem procesu in so izhajala iz opisanih 

teoretičnih izhodišč. Kot smo že povedali, je prvi problem v zvezi s porabo vodovodne 

omrežnine ta, da sploh ni podatkov ali raziskav o načinu porabe sredstev, ki jih občine zberejo 

iz naslova omrežnine za oskrbo s pitno vodo. Te podatke smo pridobili z analizo sekundarnih 

podatkov – finančnih poročil občin in na podlagi intervjujev. V raziskavo smo vključili osebe, 

ki o obravnavani problematiki vedo največ: vodje finančno računovodskih sektorjev občin, ki 

so kompetentni za vodenje evidence in razpolaganje s sredstvi iz naslova omrežnine. Na ta 

način smo odgovorili na RV1.  

S polstrukturiranim intervjujem smo skušali tudi raziskati, kaj vpliva na odločitev občin o 

načinu porabe namensko zbranih sredstev iz naslova omrežnine za oskrbo s pitno vodo. Ker v 

strokovni in znanstveni literaturi nismo zasledili podatkov o tem, kaj dejansko vpliva ali bi 

lahko vplivalo na odločanje občin o načinu porabe sredstev iz naslova vodovodne omrežnine, 

smo s polstrukturiranim intervjujem v osmih slovenskih občinah različnih velikosti (dve veliki, 

štiri srednje velike in dve majhni) evidentirali možne dejavnike za to odločitev. Na podlagi 

analize tako izvedenih intervjujev smo odgovorili na RV2.  
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1.6 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavljali smo, da iz naslova omrežnine zbran denar vsaj v nekem delu ni porabljen 

namensko.  

Največja omejitev je objektivno dejstvo, da v Republiki Sloveniji ni raziskav s področja porabe 

vodovodne omrežnine za namen javne infrastrukture. Prav tako je zelo malo literature na to 

temo.  

V naši raziskavi smo se omejili na območje Republike Slovenije, vsebinsko pa na omrežnino 

iz naslova oskrbe s pitno vodo. 
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2 OSKRBA S PITNO VODO 

Za dobro zdravje je varna, zanesljiva, cenovno dostopna in lahko dostopna oskrba z vodo 

bistvenega pomena. Že več desetletij približno milijarda ljudi v državah v razvoju nima varne 

in trajnostne oskrbe z vodo. Ocenjeno je, da je na domu potrebnih najmanj 7,5 litra vode na 

osebo na dan za pitje, pripravo hrane in osebno higieno, kar je najbolj osnovna zahteva za vodo, 

in najmanj 50 litrov na osebo na dan, da se zagotovi vsa osebna higiena, higiena živil, čiščenje 

v gospodinjstvu. Ta gospodinjska poraba vode je v primerjavi s povpraševanjem v kmetijstvu 

in ekosistemih zaostala tudi v bogatih državah, kjer poraba pitne vode na prebivalca bistveno 

presega te številke. Da bi pokrili vse te zahteve in se izognili vodnemu stresu, se strokovnjaki 

na splošno strinjajo, da potrebujemo približno 1.000 kubičnih metrov sladke vode na prebivalca 

na leto (Howard in Bartram 2003; Hunter, MacDonald in Carter 2010).  

Oskrba s pitno vodo je izpeljana iz gibajočih se teles površinske vode, kot so potoki in reke, 

shranjenih vodnih virov v obliki površinskih vodnih teles, ki se zadržujejo v jezerih in 

rezervoarjih, ter v vodonosnikih podzemne vode. Površinska voda se odceja v vodonosnike 

podzemnih voda, ta, ki se premika v vodonosnikih, pa se lahko naravno pojavi na zemeljski 

površini kot izvir, arteški izvir ali kot neviden izpust v reko, jezero ali ocean (Sullivan, Agardy 

in Clark 2005). 

Viri pitne vode so (Žerovnik 2009):  

− izviri,  

− podtalnice v naplavinah,  

− podzemeljske vode v kamenicah, 

− površinske akumulacije, 

− reke. 

Oskrba s pitno vodo se omogoča s pomočjo vodovodnega sistema oz. po njem. Sestavljajo ga 

naprave za pridobivanje in pripravo vode (zajetja, vodnjaki, naprave za čiščenje in pripravo 

vode), naprave za hranjenje, transport in razdeljevanje vode (vodohrani, razbremenilniki, 

črpališča, hidroforji, vodovodno omrežje, vodovodni priključki, merilniki) ter naprave za 

prenos in zbiranje podatkov (radijske postaje, GSM/GPRS postaje, krmilniki ipd.). Vodovodni 

sistem torej sestavlja vodovodno omrežje z zajetji, črpališči, tlačnimi postajami in vodohrani 

vode. Vodovodno omrežje potem delimo na glavne, dovodne ali napajalne in razdelilne 

cevovode (primarni, sekundarni, terciarni cevovodi) (slika 1) (Žerovnik 2009; Pravilnik o 

tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov, Ur. l. RS, št. 

10/2014). V Sloveniji imamo za oskrbo s pitno vodo več kot 1000 vodovodnih sistemov, ki 

skupaj oskrbujejo več kot 90 % prebivalcev (Žerovnik 2009).  



8 

 

Slika 1: Vodovodno omrežje 

Vir: Žerovnik 2009. 

Glavni cevovod dovaja vodo v mesto in v naselja, napajalni cevovod poskrbi za transport vode 

iz glavnega cevovoda v posamezne mestne predele, razdelilni cevovod pa za dovod vode k 

porabnikom in je lahko neposredno vezan na napajalni ali glavni cevovod (Žerovnik 2009).  

Vodovodno omrežje mora zagotoviti zadostno količino transporta vode na vsa mesta porabe po 

vnaprej določenih zahtevah, zagotovljena mora biti varnost kontinuiranega, neprekinjenega 

obratovanja, prav tako pa mora delovati s čim manjšimi obratovalnimi stroški. Ustrezati mora 

torej zadostni prepustni kapaciteti, varnosti obratovanja in ekonomičnosti (Žerovnik 2009).  

Zagotavljanje zadostne količine vode pomeni najprej črpanje iz izvirov in nato preusmerjanje 

površinskih vodnih virov. 

Preusmerjanje površinskih vodnih virov posameznikov in skupnosti je lahko primeren vir pitne 

vode. To pa predpostavlja, da je površinske vode vse leto dovolj, da zadovolji potrebe 

uporabnikov in da imajo uporabniki zakonsko pravico do količine vode, ki jo preusmerjajo. 

Kadar povpraševanje po vodnih virih presega zaloge površinske vode, se dobava podzemne 

vode običajno lahko doseže z namestitvijo vodnjakov za oskrbo s podzemno vodo. V današnjih 

industrializiranih družbah morajo uporabniki običajno imeti dovoljenje za vgradnjo vodnjaka 

za črpanje podzemne vode. Glede na sposobnost vodonosnika, da proizvaja zadostno in 

uporabno količino vode, lahko uporabnik potrebuje več vrtin na različnih globinah. Zato se 

lahko katera koli geografska regija opira izključno na površinsko vodo, samo na podzemno 

vodo ali na mešanico obeh. Ključno vprašanje pri uporabi katerega koli vodnega vira za pitno 

vodo je, ali je ta vir onesnažen (Sullivan, Agardy in Clark 2005). 

Ker so vodni viri v veliki meri kemično in/ali biološko onesnaženi, večina skupnosti v 

industrijskih državah zagotavlja osnovno čiščenje vode za pitno vodo. Zbiranje, obdelavo in 
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distribucijo pitne vode večinoma zagotavljajo lokalne skupnosti (mestne ali regionalne), vendar 

pa se povečuje trend, da mesta kupijo vodo iz vodnih agencij v javni lasti in zasebnih vodnih 

podjetij. V obeh primerih je za večino prebivalstva skupnosti zagotovljena osnovna oblika 

čiščenja vode (Sullivan, Agardy in Clark 2005). 

Varna pitna voda nam omogoča življenje in je eden izmed osnovnih pogojev zdravja. V 

formalnem smislu je voda določena kot pitna, če jo nameravamo uporabljati za pitje, kuhanje, 

pripravo hrane ali za druge gospodinjske namene, in vsa voda, ki se uporablja v proizvodnji in 

prometu z živil. Ustrezati mora minimalnim predpisanim zahtevam (NIJZ 2008). 

Pitna voda je eno od najpomembnejših živil, zato je zanesljiva, varna in strogo nadzorovana 

oskrba s pitno vodo ključnega pomena za zdravje in kakovost življenja. Prav zaradi zdravja 

prebivalk in prebivalcev so zasebno oskrbo s pitno vodo v 19. stoletju začeli nadomeščati z 

javnimi sistemi. V Ljubljani deluje javni vodovodni sistem že od leta 1890. Da bi zagotovili 

strog nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnost njene uporabe, je danes 

priključitev stavb na javni sistem oskrbe s pitno vodo obvezna povsod, kjer je ta na voljo 

(Jamnik in Drevenšek 2007). 

Obvezna priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo je določena tudi v 13. členu Pravilnika 

o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12), ki navaja, da »na 

oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, 

ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo«. V 3. členu tega pravilnika pa je 

določeno, da se lahko lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo izvaja samo na območju poselitve, 

kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe in v primeru, kadar je 

vodovod v zasebni lasti.  

Upravljavci javnega vodovodnega sistema – javne službe, imajo glede na pomen pitne vode za 

vsakdanje življenje uporabnikov izjemno veliko odgovornost. Da bi zagotavljali res 

neoporečno, zdravstveno ustrezno pitno vodo, morajo izvajati in vzdrževati interni nadzor po 

načelih sistema HACCP. Upravljavec v ta namen izvaja spremljajoče higienske programe kot 

preventivne aktivnosti v vseh fazah in procesih, kjer obstaja neposreden stik s pitno vodo ali le 

morebitni posredni vpliv na zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo. 

Spoštovanje zahtev internega zdravstvenega nadzora je obvezujoče tudi za vse tiste, ki kot 

zunanji izvajalci lahko pri svojem delu posredno ali neposredno vplivajo na zdravstveno 

ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo (Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in 

uporabi objektov in naprav javnih vodovodov 2014).  

Javne službe zagotavljajo oskrbo s pitno vodo vseh stavb, v katerih se zadržujejo ljudje, pa tudi 

tistih, v katerih se pitna voda uporablja za oskrbo živali (Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 2012). 

V sklopu oskrbe s pitno vodo morajo javne službe opravljati naslednje dejavnosti (Odlok o 

oskrbi s pitno vodo, Ur. l. RS, št. 110/05, 2. člen): 
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− zagotavljati upravljanje, uporabo in vzdrževanje javnih vodovodnih omrežij, objektov in 

naprav ter vodovodnih priključkov, ki so v domeni posamezne javne službe;  

− zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja vode, njeno čiščenje in dovajanje 

gospodinjstvom in drugim uporabnikom prek sistemov za javno oskrbo s pitno vodo;  

− izvajanje meritev in spremljanje kakovostne pitne vode;  

− v okviru notranjega nadzora zagotavljati zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe pitne 

vode na osnovi načel HACCP sistema;  

− načrtovanje pridobivanja vodnih virov in rekonstrukcije v sodelovanju z občino ter širitve 

vodovodnega omrežja po celotnem območju občine; 

− opremljanje naselij s požarno vodo;  

− organizacijo prevoza pitne vode;  

− izdajati smernice, mnenja, projektne pogoje, soglasja in potrdila;  

− priključevanje novih uporabnikov na javni sistem za oskrbo s pitno vodo;  

− obveščanje uporabnikov o morebitnih prekinitvah dobave vode 

− vodenje katastra infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav, namenjenih javni oskrbi s 

pitno vodo. 

Javne službe celotno storitev oskrbe s pitno vodo zaračunavajo porabnikom enkrat mesečno, 

plačilo storitve pa je razdeljeno na omrežnino in vodarino (slika 2). Količina porabljene vode 

iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na 

priključek. Višina vodarine se usklajuje vsaj enkrat letno v skladu z rastjo cen (Tarifni pravilnik 

za oblikovanje cen oskrbe s pitno vodo, Ur. l. RS, št. 24/03). 

Vodarina je variabilni del cene javne službe. Porabnikom se praviloma obračunava mesečno, 

odvisno od količine dobavljene pitne vode (glede na dobavljeno količino pitne vode v m3). 

Vključuje stroške najema javne infrastrukture (vodovodno omrežje je v lasti občin), 

zavarovanja infrastrukture, odškodnin (za služnost, povzročeno škodo, povezano z graditvijo, 

obnovo in vzdrževanjem javne infrastrukture) ter stroške obnove in vzdrževanja priključkov na 

javni vodovod. V večstanovanjskih stavbah, v katerih 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. Po novem 

vodarina vsebuje tudi stroške vodnega povračila (državna taksa), vključno z vodnimi povračili 

za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub, ne sme pa vsebovati stroškov glob, 

sponzorstev, reprezentance in donacij. V skladu z določili Uredbe cene za istovrstne storitve 

izvajanja javnih služb ne smejo biti diferencirane, kar pomeni, da je po novem cena za vse 

porabnike v okviru javne oskrbe s pitno vodo enaka. Cene storitev gospodarskih javnih služb 

se oblikujejo skladno z določili Uredbe MEDO. 
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Slika 2: Primer plačevanja oskrbe s pitno vodo 

Vir: Hydrovod b. l. 

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

obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3. Obračunava se 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 (Uredba MEDO). 
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3 GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN JAVNA INFRASTRUKTURA 

Oskrba s pitno vodo se izvaja prek gospodarskih javnih služb, kar podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Gospodarska javna služba (v nadaljevanju: GJS) je storitev, ki jo vlada zagotavlja ljudem bodisi 

neposredno (prek javnega sektorja), bodisi prek javnih podjetij. Dejansko gre za zagotavljanje 

javnih dobrin, in sicer na tak način, da so pod enakimi pogoji dostopne vsakemu (McGregor,Jr. 

et al. 1982). Krovni zakon, ki ureja gospodarske javne službe in ki določa način in oblike 

izvajanja gospodarskih javnih služb v Sloveniji, je Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS 

2010). 

3.1 Gospodarske javne službe 

Gospodarske javne službe delujejo na področjih varstva okolja, energetike, prometa in zvez, 

komunalnega in vodnega gospodarstva in na drugih področjih gospodarske infrastrukture. 

Gospodarske javne službe delimo na državne in lokalne, pri čemer je za državne GJS odgovorna 

država, za lokalne pa so seveda odgovorne lokalne skupnosti (občine). Poleg tega pa ZGJS deli 

gospodarske javne službe na obvezne in izbirne. Obvezne so tiste, ki jih država ali lokalna 

skupnost mora zagotavljati kot javne službe, izbirne pa tiste, ki jih sicer lahko zagotavlja kot 

javne službe, ni pa nujno, da jih. 

ZGJS v 1. členu navaja, da se »z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne 

dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 

zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi 

zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu«.  

Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev ter 

nekaterih drugih virov, pri čemer republika zagotavlja sredstva iz proračuna za financiranje 

republiških gospodarskih javnih služb, lokalna skupnost pa za financiranje izbirnih lokalnih 

javnih služb (8. člen ZGJS). 

V nadaljevanju podrobneje raziščemo vir financiranja prenove javne infrastrukture. 

3.2 Splošno o javni infrastrukturi 

Infrastruktura je v slovenskem knjižnem jeziku definirana kot »temeljne naprave, objekti, zlasti 

prometni, ki omogočajo gospodarsko dejavnost določene skupnosti« (SSKJ b. l.), javna 

infrastruktura pa je tako naprej infrastruktura, ki je v lasti javnosti ali pa je namenjena javni 

uporabi. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
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Na splošno se javna infrastruktura razlikuje od zasebne ali generične infrastrukture v smislu 

politike, financiranja in tudi namena. 

Javna infrastruktura oz. gospodarska javna infrastruktura (GJI) združuje objekte in druge 

sestavine gospodarske infrastrukture, ki se delijo na (Duffy-Deno in Eberts 1989; Prostorski 

informacijski sistem občin 2018): 

− prometno infrastrukturo – ceste, železnice, električne napeljave in financiranje prometa: 

− letalsko infrastrukturo – tehnologija zračnega prometa v letalstvu, 

− železniški prevoz – sledenje, signali, elektrifikacija tirnic, 

− cestni promet – ceste, mostovi, predori; 

− kritično infrastrukturo – potrebna sredstva za vzdrževanje človeškega življenja (bolnišnice 

in druge javne ustanove, zgradbe za ogrevanja javnih prostorov ipd.); 

− energetsko infrastrukturo – prenos in skladiščenje fosilnih goriv in obnovljivih virov; 

− informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo – sistemi shranjevanja in distribucije 

informacij; 

− trajnostno urbano infrastrukturo – tehnologija, arhitektura, politika za trajnostno življenje; 

− vodno infrastrukturo – distribucija in vzdrževanje oskrbe z vodo; 

− infrastrukturo za odpadne vode in druge odpadke – odlaganje in čiščenje odpadne vode ter 

drugih odpadkov. 

Pri pregledu literature smo opazili, da različni avtorji sicer pod pojem javne infrastrukture 

prištevajo večino vseh naštetih postavk, razlike pa se pojavijo predvsem v opredelitvi javne 

infrastrukture in njene vloge. Hansen (1965) v razdeli javno infrastrukturo v dve kategoriji – 

gospodarski splošni kapital, angl. economic overhead capital (EOC) in socialni splošni kapital, 

angl. social overhead capital (SOC). EOC je usmerjen predvsem v neposredno podporo 

produktivnosti različnih dejavnosti ali gibanju gospodarskega blaga in vključuje večino javnih 

del navedenih projektov. SOC pa je namenjen za izboljšanje človeškega kapitala in sestavlja 

oz. podpira ali omogoča socialne storitve, kot so izobraževanje, javno zdravstvo, policijsko 

zaščito, domove za starejše ipd. Druge klasifikacije javne infrastrukture vključujejo naložbe 

zasebnega sektorja (Hansen 1965; Martin in Rogers 1995). Mera (1973), ki je preučevala 

gospodarske učinke javne infrastrukture na Japonskem, je razširila opredelitev Hansena in 

meni, da EOC vključuje še komunikacijske sisteme, železnice in tudi različno okoljevarstveno 

opremo, kot je oprema za zmanjševanje onesnaževanja. Mera prav tako razširja seznam naložb 

v SOC, ki po njenem mnenju vključujejo še upravne sisteme. Skupna vsem klasifikacijam javne 

infrastrukture pa je značilnost javne infrastrukture, da zagotavlja osnovo za gospodarsko 

dejavnost (Martin in Rogers 1995).  
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3.3 Lastništvo in upravljanje javne infrastrukture 

Do osemdesetih let prejšnjega stoletja je po vsem svetu prevladovala klasična oblika 

zagotavljanja financiranja na področju javne infrastrukture. Ta je bila v rokah javnega sektorja, 

torej v lasti države, predvsem zaradi izjemno visokih investicijskih stroškov in dolgoročnega 

značaja, kar pa je z vidika zasebnega sektorja seveda neprivlačno. V zadnjih nekaj desetletjih 

pa je to »klasično« obliko začelo nadomeščati partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem. 

Model javno-zasebnega partnerstva (JZP), angl. public-private partnership model (PPP), danes 

razumemo kot sredstvo za lažje vlaganje v javno infrastrukturo. To si je zamislil Ian 

Hawkesworth iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for 

Economic Co-operation and Development – OECD), kjer so javno-zasebna partnerstva 

opredeljena kot način zagotavljanja in financiranja javnih infrastrukturnih projektov, kjer je 

projektno tveganje razdeljeno med javni in zasebni sektor. V JZP obstaja dolgoročni sporazum 

med vlado in zasebnim partnerjem, kjer so cilji zagotavljanja storitev vlade usklajeni z 

dobičkom kot ciljem zasebnega partnerja. Učinkovitost poravnave je odvisna od zadostnega in 

ustreznega prenosa tveganja na zasebnega partnerja. Poleg tega vlada določa kakovost in 

količino storitve, zasebni partner pa je običajno zadolžen za načrtovanje, graditev, delno 

financiranje, delovanje in upravljanje infrastrukturnih sredstev in opravljanje storitve vladi. 

Zasebni partner tako prejme plačila bodisi od vlade, bodisi od uporabnine, zaračunane 

neposredno končnim uporabnikom, ali pa kot kombinacijo obeh (Eldrup in Schütze 2013).  

Kljub omenjeni razširjenosti JZS modela na svetovni ravni, je ta v Sloveniji še vedno v povojih, 

v praksi skoraj neuporabljen. Sicer imamo tovrstna partnerstva tudi uzakonjena z Zakonom o 

javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Ur. l. RS, št. 127/06), ki ureja namen in načela zasebnega 

vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem 

interesu, a do zasebnega vlaganja imamo zelo sumničav odnos (Tavčar 2015).  

Dušan Mramor, minister za finance (Tavčar 2015), namreč navaja, da imamo »z javno-

zasebnim partnerstvom v Sloveniji izvedenih malo projektov, pa še pri teh se je skoraj vedno 

pojavilo vprašanje, ali je bil javni denar ustrezno porabljen«. V Sloveniji glede JZP obstajajo 

pomisleki glede privatizacije javnih služb, dražjih projektov in izgub delovnih mest, medtem 

ko prakse iz tujine kažejo kot rezultat JZP boljšo infrastrukturo, prihranke pri projektih, nova 

delovna mesta, pri čemer javna služba ostane javna, dodaten »plus« pa je tudi delitev tveganj. 

Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da v Sloveniji viri financiranj prenove javne 

infrastrukture še vedno prihajajo predvsem od države, kot je bilo to pred desetletji.  

3.4 Najemnina za uporabo gospodarske javne infrastrukture – kdo jo komu plačuje in 

zakaj se ta denar porablja 

Najemnina iz naslova vodovodne omrežnine spada med namenske prejemke občine, ki jih 

določa 43. člen ZJF, vendar mora biti ta namenskost opredeljena tudi v odloku, ki ga sprejme 
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občina. ZJF v 80. členu pravi, da je najemnina, ki jo prejeme občina od javnih podjetij za 

uporabo gospodarske javne infrastrukture, prihodek v proračunu in da se ta najemnina lahko 

uporablja za nakup, graditev in vzdrževanje stvarnega premoženja občin. V praksi pa se 

pojavlja problem skrivanja (nerazkrivanja) informacij o tem, koliko sredstev je pravzaprav bilo 

namenjenih za obnovo in koliko za investicije, saj v bilančnih izkazih občin ni posebne 

postavke, ki bi opredeljevala stroške obnove v gospodarski javni infrastrukturi. V bilanci 

prihodkov in odhodkov najdemo sicer postavko »investicijsko vzdrževanje in obnova«, vendar 

ta podatek ne velja za vzdrževanje in obnovo samo gospodarskih javnih infrastruktur, ampak 

sodi sem tudi obnova in vzdrževanje drugih osnovnih sredstev občin. Če bi torej želeli 

zagotoviti namensko porabo zbranih sredstev iz naslova najemnin, bi bilo treba vzpostaviti 

novo ustrezno računovodsko postavko, ki bi transparentno prikazovala porabo sredstev za 

prenovo, obnovo, vzdrževanje in investiranje v gospodarsko javno infrastrukturo. 

Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno 

infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe, v našem primeru za 

vodovodno infrastrukturo. Strošek najemnine občinam znaša najmanj toliko, kolikor je višina 

obračunane amortizacije. Če se ob potrditvi cen izvajalcev javnih služb izkaže, da to ne bo 

pokrilo stroškov celotnega najema, lahko občina sprejme odločitev, da bo za razliko poskrbela 

s subvencijo iz občinskega proračuna (velja za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti). 

Občine morajo finančna sredstva za namen subvencije predvideti v svojem proračunu. 

Javne službe potem zaračunavajo stroške svojih storitev naprej svojim odjemalcem. 

Oblikovanje cen vseh storitev javne službe poteka skladno z Uredbo MEDO.  
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4 OMREŽNINA 

Kot smo povedali v drugem poglavju, javne službe celotno storitev oskrbe s pitno vodo 

zaračunavajo porabnikom enkrat mesečno, plačilo storitve pa je razdeljeno na omrežnino in 

vodarino. Omrežnina je v splošnem znesek, ki ga je za uporabo določenega sistema dolžan 

plačati uporabnik sistema. Omrežnina je namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne 

službe dejavnosti sistemskega in distribucijskega operaterja (Ministrstvo za infrastrukturo 

Republike Slovenije 2018). Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture, 

javne službe oskrbe s pitno vodo in javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode (2. člen Uredbe MEDO).  

Poznamo več vrst omrežnin, saj se plačujejo za posamezne dejavnosti oz. za posamezne 

dobrine, in sicer za vodo, elektriko, plin. Omrežnina je torej plačilo za uporabo 

infrastrukturnega omrežja, kot sta elektroenergetsko ali vodovodno omrežje. 

V magistrskem delu smo se osredotočili na vodovodno omrežnino, ki jo v nadaljevanju tudi 

podrobneje predstavimo.  

4.1 Vodovodno omrežje 

Vodovodno omrežje je osnovni element sistema dobave vode. Vodovod ali vodovodno omrežje 

je sistem hidroloških in hidravličnih komponent, ki zagotavljajo oskrbo z vodo. Sistem oskrbe 

z vodo običajno sestavljajo (Žerovnik 2009): 

− povodje; 

− zbirna surova voda (nad ali pod tlemi), kjer se voda nabira (v jezera, reko ali podzemne 

vode);  

− naprave za čiščenje vode. Obdelana voda se prenaša z vodovodnimi cevmi (po navadi pod 

zemljo); 

− objekte za shranjevanje vode, kot so rezervoarji za vodo ali vodni stolpi, pri manjših 

sistemih se voda lahko hrani v cisternah ali tlačnih posodah; 

− dodatne komponente za vodni pritisk, kot so črpalne postaje ipd.; 

− cevno omrežje za distribucijo vode potrošnikom in druge uporabne točke, kot so požarni 

hidranti; 

− povezave s kanalizacijo (podzemne cevi ali nadzemne jarke) običajno najdemo odvedene 

od potrošnikov vode, vendar se kanalizacijski sistem šteje za ločen sistem in ne za del 

sistema za oskrbo z vodo. 

Vodovodno omrežje mora izpolnjevati zahteve, kot je zadosten transport vodnih količin za 

končne odjemalce, varnost nenehnega obratovanja in zagotavljati čim manjše gradbene in tudi 

obratovalne stroške, povezane z elementi vodovodnega sistema (Žerovnik 2009). 
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Omrežja za oskrbo z vodo običajno vodijo javne službe. V 102. členu Tehničnega pravilnika 

javnega vodovoda, komunalnega podjetja komuna Beltinci (Ur. l. RS, št. 22/12) je vzdrževanje 

opredeljeno kot ohranjanje oz. povečanje zanesljivosti, uporabnosti in vrednosti javnega 

vodovoda, s čimer se hkrati ne posega v spremembo namembnosti, videza ali konstrukcijo 

objekta. Pred začetkom vzdrževalnih del ali obnove je po tem pravilniku treba izdelati tehnično 

dokumentacijo z (Žerovnik 2009): 

− analizo poškodb, popisom obstoječega stanja, 

− analizo vzrokov nastalih poškodb, 

− analizo obstoječega objekta, v katerem je naprava, 

− analizo obstoječih vodov obravnavanega območja, 

− predlaganimi rešitvami, 

− hidravličnim izračunom predlagane izboljšave, 

− montažno shemo, 

− popisom materiala, 

− možnimi omejitvami (promet, dostopnost do objektov). 

Vodovodno omrežje sestavljajo (Žerovnik 2009): 

− glavni cevovod, po katerem steče voda v mesto, 

− napajalni cevovod za transport vode iz glavnega cevovoda v posamezne predele v mestu, 

− razdelilni cevovod gre iz glavnega ali iz napajalnega cevovoda kot končna povezava k 

odjemniku. 

O vodovodnem omrežju lahko zasledimo tudi izrazje, kot je primarno in sekundarno omrežje 

(Žerovnik 2009), kar bi pomenilo, da v primarno sodi del cevovodov in z njimi povezani 

tehnološki objekti, vodohrani in črpališča za prenos pitne vode do sekundarnega vodovodnega 

omrežja. V sekundarno vodovodno omrežje sodijo gradbeni inženirski objekti, objekti za 

uravnavanje tlaka, omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in omrežje za vzdrževanje javnih 

površin. V tem delu tako primarno kot sekundarno vodovodno omrežje razumemo kot občinsko 

gospodarsko javno infrastrukturo. V to izjemoma ne spada vodovodni priključek stavb na 

sekundarni vodovod, ki ni del javne infrastrukture (Žerovnik 2009). 

4.2 Splošno o vodovodni omrežnini 

Vodovodna omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe 

s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 

Zaračunava se mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oz. 

priključka in je zato vsak mesec enaka, zato je za uporabnika fiksen strošek. Ta fiksen strošek 

je namenski vir, s katerim se financira razvoj ter investicije vzdrževanja omrežja (Mariborski 

vodovod 2018). 
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Ker je omrežnina odvisna od velikosti vodomera oz. priključka, je tudi tisti del cene, ki pri 

kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno 

delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov v povprečju znaša od 30 do 50 let, po tem 

obdobju pa je treba dele kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti 

kanalizacijskih sistemov je treba dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v 

nasprotnem primeru lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več 

možno normalno odvodnjavanje odpadne vode. Velik del omrežnine je torej namenjen 

amortizaciji omrežja (149. člen Zakona o varstvu okolja, Ur. l. RS, št. 39/06; Mariborski 

vodovod 2018).  

Omrežnina je torej namenski prihodek sistemskega operaterja za pokrivanje upravičenih 

stroškov, ki se nanašajo na vzdrževanje in delovanje ter razvoj (vodovodnega) sistema. 

Omrežnino mora plačati vsak končni odjemalec, višino plačila pa določa Javna agencija 

Republike Slovenije za energijo, in sicer v skladu z Aktom o določitvi metodologije za 

obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje 

upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 59/10, 52/11 in 81/12; 

Energetski zakon, Ur. l. RS, št. 27/07).  

Omrežnina se v grobem izračuna tako, da se seštejejo letni stroški za nadomestitve 

infrastrukture (amortizacija), zavarovanja infrastrukture in odškodnin zaradi infrastrukture ter 

financiranje infrastrukture (16. člen Uredbe MEDO; Mariborski vodovod 2018). Podrobnejše 

postavke omrežnine predstavljamo v nadaljevanju.  

Letni stroški se razdelijo glede na število in velikost vodomera in nato bremenijo vsakega 

uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na velikost vodomera 

oz. priključka (Mariborski vodovod 2018). 

4.3 Posamezne postavke omrežnine 

Posamezne postavke, ki jih vključuje omrežnina in se upoštevajo pri izračunu letnih stroškov 

omrežnine, so (16. člen Uredbe MEDO; Mariborski vodovod 2018): 

− stroški nadomestitve vrednosti infrastrukture (amortizacija) in vodovodnih priključkov, 

− stroški zavarovanja infrastrukture in odškodnin zaradi infrastrukture (služnost, kmetijska 

dejavnost zaradi omejitev vodovarstvenih pasov oz. zaradi obremenitve okolja), 

− stroški obnove in vzdrževanja priključkov (menjava vodomerov, vzdrževanje hidrantov, 

da se poskrbi za zdravstveno ustreznost vode) na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca 

javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 

− stroški nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki 

urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 

ukrepom vodovarstvenega režima, 

− stroški plačila za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 
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− odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, 

povezane z dolžniškim financiranjem obnove ali graditve infrastrukture javne službe 

oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi sklenjenih pogodb. 

4.4 Nosilci omrežnine 

Nosilci stroškov omrežnine so odjemna mesta na posameznem omrežju z različno kapaciteto 

priključkov, z različno močjo vodomera in različnim pretokom vode (Jecelj 2008). 

Kot navaja 17. člen Uredbe MEDO, se »omrežnina določi na letni ravni in se praviloma 

obračuna mesečno v evrih. Omrežnina se določi glede na faktorje, oblikovane po različnih 

zmogljivostih priključkov, določenih z močjo vodomera in pretokom v m3/h«, skladno s 

preglednico 1. 

Preglednica 1: Faktorji omrežnine 

Premer vodomera Faktor omrežnine 

DN ≤ 20 1 

20 DN < 40 3 

40 ≤ DN < 50 10 

50 ≤ DN < 65 15 

65 ≤ ND < 80 30 

80 ≤ DN < 100 50 

100 ≤ DN < 150 100 

150 ≤ DN 200 

Vir: povzeto po Uredba MEDO. 

Oznaka DN je metrični ekvivalent (angl. diametre nominel). Metrične oznake so skladne z 

uporabo mednarodnih standardov organizacije (ISO) in veljajo za vse vodovodne instalacije, 

zemeljski plin, kurilno olje in razne cevovode, ki se uporabljajo v stavbah. Tako enota DN 

pomeni notranji premer cevi. ISO 6708 določa nazivno velikost DN kot alfanumerično oznako 

velikosti za referenčne namene (International Organization for Standardization 1995; 

Engineering Tool Box 2016).  

Če objekt ni opremljen z vodomerom, se iz preglednice 1 za tak vodomer izračuna sorazmeren 

faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera. 

Primer: Za DN 40 s pretokom 20 m3/h se faktor omrežnine izračuna po naslednji enačbi: 

𝐹𝑂 = 20 ∗
(

m3

h
pretokDN 40)

3∗(pretokDN 13)
= 6,67. 
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Če objekt, za katerega se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, sploh ni 

opremljen z vodomerom, pa se omrežnina obračuna po faktorju omrežnine za vodomer DN 20 

(preglednica 1) (15. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur. l. RS, št. 63/09 in 87/12). 

4.5 Amortizacija 

Amortizacija je v osnovnem smislu opredeljena kot postopno zmanjševanje vrednosti osnovnih 

sredstev v produkcijskem procesu, v našem primeru vodovodne infrastrukture. Za osnovna 

sredstva, ki jih uporabljajo gospodarske javne službe za opravljanje javne dejavnosti oskrbe s 

pitno vodo, se za obračunavanje amortizacije uporablja metoda enakomernega časovnega 

odpisa in se lahko enači z amortizacijo objektov in naprav (Jecelj 2008). 

Amortizacija se obračuna za amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev, ki spadajo 

v javno infrastrukturo, in amortizacijske stopnje osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna 

infrastruktura, vendar se uporabljajo za opravljanje javne službe. Teh osnovnih sredstev je 

veliko (vsa so našteta v prilogi 1 Uredbe MEDO), mi pa bi izpostavili le naslednje: 

Preglednica 2: Amortizacija in amortizacijske stopnje osnovnih sredstev javne 

(vodovodne) infrastrukture 

Amortizacijska skupina 
Življenjska doba  

(v letih) 

Amortizacijska 

stopnja (v %) 

Omrežje vodovoda za različne materiale  33,33 3,00 

Strojna oprema vodovoda  10,00  10,00 

Merilna in regulacijska oprema vodovoda  6,67  15,00 

Oprema za pripravo vode (čiščenje in dezinfekcija) 10,00  10,00 

Oprema za vodenje in prenos podatkov  14,29  7,00 

Objekti vodovoda z vgrajeno električno napeljavo 

(zbiralniki, vodnjaki, vodna črpališča) 

40,00  2,50 

Električna oprema vodovoda (transformatorji, 

električni agregati, električne omare) 

10,00 10,00 

Vozni park 8,00 12,50 

Pisarniška oprema 8,33 12,00 

Programska oprema s tehničnim varovanjem 4,00 25,00 

Strojna oprema vodovoda 10,00 10,00 

Merilna in regulacijska oprema vodovoda  6,67 15,00 

Upravne stavbe in skladišča  60,00 1,67 

Vir: Uredba MEDO, priloga 1. 
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Strošek amortizacije se izračuna za vsako občino posebej, in sicer tako, da se upošteva 

amortizacija vseh objektov in naprav (ter drugih postavk iz zgornje preglednice 2) po 

knjigovodski vrednosti in ob upoštevanju predpisanih amortizacijskih stopenj (Jecelj 2008). 

4.6 Oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo 

Gospodarske javne službe delujejo monopolno. Modeli in mehanizmi reguliranja cen v 

preteklosti so bili postavljeni, da bi javne storitve bile učinkovite. Ravno tako so bili ti 

mehanizmi postavljeni zato, da bi zmanjšali stroške delovanja. Vendar učinkovito izvajanje 

dejavnosti ne pomeni le čim nižjih stroškov, ampak tudi kakovostno in trajno oskrbo ter splošno 

zanesljivost. Ta nepopolnost tržnih mehanizmov pa je v preteklosti povzročala stroškovno 

neučinkovitost izvajanja javnih služb. V preteklosti je bila značilna dolgoletna vodena 

omejevalna cenovna politika. Za obvladovanje prevelike inflacije so uporabljali predvsem 

nadzor cen, s katerimi se je v Republiki Sloveniji določilo makroekonomski vzdržni okvir 

regulacije cen za obdobje dveh let. V letih 2010 in 2011 se je pristojnost določanja cen prenesla 

z državne na lokalno raven (Cerkvenik 2011). 

Praksa kratkoročnega nadzora cen se je izkazala kot učinkovita, vendar protiinflacijsko ni 

dosegla velikih rezultatov (Cerkvenik 2011). 

Razlogi nadzora cen so bili (Cerkvenik 2011): 

− socialni (veljalo je prepričanje, da morajo biti komunalne storitve dostopne po nizkih 

cenah), 

− politično-ekonomski (vpliv cen komunalnih storitev na gospodarska gibanja), 

− ekonomski (omejeno ekonomsko reguliranje izvajanja javnih storitev po zakonitostih trga 

in s tem povezanem monopolnem položaju). 

Kontrolo cen je izvajala država po Zakonu o cenah (ZCen, Ur. l. RS, št. 1/91 in 63/99) in 

pozneje Zakona o kontroli cen (ZKC, Ur. l. RS, št. 63/99, 20/06 in 51/06 – UPB). Zakon o 

kontroli cen v 3. členu določa, da se na trgu svobodno določa cena med povpraševanjem in 

ponudbo ter da smejo državne ustanove koristiti nujne ukrepe nadzora, ki v najmanjši meri 

omejujejo konkurenco in se tako približajo tržnim razmeram in hkrati odpravijo razloge za 

ukrepe nadzora cen. Restrikcija cen na komunalnih področjih je temeljila na: 

makroekonomskem nadzorovanju inflacije ter makroekonomskem merilu učinkovitosti 

ponudnikov. 

V letu 2009 so se na tem področju zgodili večji premiki, ko je vlada z dogovorom o povprečnini 

občinam omogočila samostojnejše odločanje z upoštevanjem njihovih stališč. Država je s tem 

prenesla odgovornost na področju določanja cen komunalnih storitev na lokalno raven 

(Cerkvenik 2011).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-3008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0747
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2177
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Sprejet Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja je Vlada leta 2011 zamrznila in sprejela ukrep kontrole cen z Uredbo 

o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 69/2010) za obdobje enega leta. 

Razlog za to dejanje je bilo takratno povišanje cen, kar je bila logična posledica dolgoletne 

omejevalne politike na področju regulacije cen komunalnih javnih storitev. Namen Uredbe o 

določitvi najvišjih cen komunalnih storitev je bil urediti sistemski nadzor cen v skladu z 

določenimi standardi in normativi ter hkrati zagotoviti prenos odgovornosti na lokalne 

skupnosti. Na tem mestu je treba poudariti, da je bilo že v javni obravnavi omenjene uredbe 

izpostavljeno, da predlog Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev ni zagotavljal 

namenske porabe finančnih sredstev za uporabno lokalne javne infrastrukture (Cerkvenik 

2011). Leta 2012 je bila zato sprejeta Uredba MEDO. 

Uredba MEDO določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer za naslednje dejavnosti: 

− oskrbo s pitno vodo, 

− odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (odpadne vode z javnih 

površin in komunalne odpadne vode, odpadne vode s streh ter storitve, povezane s 

čiščenjem teh vod; storitve, povezane z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, 

greznicami in nepretočnimi greznicami), 

− zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (komunalni in biološki odpadki), 

− obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (komunalni in biološki odpadki) in 

− odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

Cena opravljanja storitev javnih služb se obračuna na podlagi opravljanja storitev posamezne 

javne službe, pri čemer mora izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavljati dejansko 

količino opravljenih storitev (Uredba MEDO). 

Peti člen Uredbe MEDO določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje 

posamezne občine predlaga izvajalec javne službe sam, in sicer z elaboratom o oblikovanju 

cene izvajanja storitev javne službe, ki ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

Ceno pa lahko predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran, pri čemer 

tudi ponudnik sestavi elaborat, ki pa je zasnovan nekoliko bolj ohlapno in vsebuje le sestavine, 

ki se nanašajo na prihodnje obdobje. 

V primeru, kadar imajo občine skupnega izvajalca javne službe in ne določijo enake oz. enotne 

cene za opravljanje storitev posamezne javne službe, lahko vsaka občina posebej določi ceno 

storitev, prihodki in odhodki posameznih javnih služb pa se pri tem evidentirajo ločeno in v 

skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (5. člen Uredbe MEDO). Cene za vse 

posamezne storitve, ki se izvajajo, se morajo v skladu s to uredbo na računu tudi ločeno 

prikazati (priloga 1 Uredbe MEDO). 
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Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe 

ne pokriva celotne najemnine, morajo za razliko oblikovati subvencijo iz proračuna občine (3. 

člen Uredbe MEDO). 
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5 PROBLEMATIKA DEZINVESTIRANJA V VODOVODNO INFRASTRUKTURO 

Urejene evidence javne infrastrukture predstavljajo osnovo pri opredeljevanju potreb obnov 

javne vodovodne infrastrukture. V nadaljevanju besedila obrazložimo pomembnost vodenja 

evidenc javne infrastrukture in njenega pravilnega vrednotenja, saj iz tega izhajajo podatki za 

točen obračun amortizacije. 

5.1 Poraba finančnih sredstev iz naslova omrežnine  

Po pregledu javno dostopnih podatkov o razpolaganju s sredstvi iz naslove omrežnine smo 

ugotovili, da teh skoraj ni. Zasledili smo samo tri dokumente, ki se nanašajo na porabo sredstev 

iz naslova omrežnine, ki pa podajajo le grobe podatke, da občine različno razpolagajo s sredstvi, 

ki v občinski proračun prihajajo iz naslova omrežnine. Večina sredstev je sicer namenjena 

obnovi, graditvi ali nadgradnji komunalne in vodne infrastrukture, nekaj (preostalih) sredstev 

pa se namenja tudi za obnovo drugih infrastruktur.  

V občini Rogaševci so na primer leta 2016 del sredstev iz naslova omrežnine (poleg porabe za 

komunalno in vodno infrastrukturo) namenili za obnovo lokalnih cest in javnih poti, za 

sofinanciranje investicije Gasilske zveze ter za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 

podeželja in tudi malega gospodarstva ipd. (Občinski svet Rogašovci 2016). 

V občini Domžale iz naslova omrežnine intenzivno obnavljajo kanalizacijski in vodovodni 

sistem, ki je zaradi dotrajanosti cevovodov nujen za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno 

vodo in urejeno odvajanje odpadne vode. Obnove se financirajo iz sredstev občine, ki jih ta 

pridobi iz naslova omrežnin, ki jih prispevajo uporabniki. Iz naslova omrežnine so financirali 

tudi obnovo več vodohranov. Iz Javnega komunalnega podjetja Prodnik so še povedali, da so 

prihodki iz naslova omrežnine namenski »in jih občina uporablja izključno za obnove in 

rekonstrukcije vodovodnega sistema«. Omrežnina za vodovodno omrežje v Domžalah znaša 

7,4572 evrov za običajno velikost vodomera za gospodinjstva. Po podatkih iz navedene 

primerjalne analize se je obračunska cena omrežnine za vodovodni sistem pri izvajalcih javne 

službe gibala od 0,1375 do 12,6469 evrov (Ulčar 2018).  

Podobno se iz naslova omrežnine v občini Gornja Radgona financirajo stroški amortizacije ali 

najemnine javne infrastrukture, stroški zavarovanja javne infrastrukture, stroški odškodnin, 

stroški obnove in vzdrževanja priključkov, stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz 

kmetijske dejavnosti, stroški vodne pravice in stroški obresti financiranja graditve javne 

infrastrukture (Občina Gornja Radgona 2015).  

Javno dostopni podatki o financiranju iz naslova omrežnine so precej nepregledni, saj ne 

zajemajo podatkov, koliko sredstev se je dejansko namenilo obnovi vodovodne infrastrukture 

in koliko sredstev so namenili drugam, zato smo ta del podrobneje raziskali v raziskovalnem 
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delu naloge, kjer smo poleg analize letnih poročil občin opravili tudi intervjuje s predstavniki 

strokovnih služb občinskih uprav.  

5.2 Pomen vrednotenja javne infrastrukture in investiranja vanjo 

Za učinkovito odločanje in ohranitev nižjih stroškov pri vzdrževanju in obnovi ter zanesljivo 

izvajanje obnove vodovodne infrastrukture so ključnega pomena dobre evidence javne 

infrastrukture. Na podlagi evidenc točno vemo, kateri odsek omrežja ali naprave je potreben 

obnove ali vzdrževalnih del (Pergar in Polajnar 2013). Kako zelo pomembno je učinkovito 

vodenje evidenc za podporo odločanju pri graditvi, obnavljanju ali vzdrževanju ter samem 

upravljanju, skušamo opisati v nadaljevanju.  

V Sloveniji se beležijo evidence o objektih ločeno z evidencami o omrežju in napravah 

gospodarskih javnih služb. Razlika med obojimi je naslednja (Pergar in Polajnar 2013): 

− tehnično evidenco razumemo kot grafični prikaz objektov, naprav in omrežij v naravi. 

Namenjena je za spremljanje operativnega stanja in za pregled dejanske zasedenosti 

prostora.  

− V Sloveniji se evidence o katastru vodijo že od leta 1968. Znani so različni programi 

vodenja evidenc, nam najbolj znan je geografski informacijski sistem (GIS). 

− računovodska evidenca beleži osnovna sredstva v lasti javnega zavoda oz. lokalne 

skupnosti, vodena z inventurno številko. Tako v evidenci pod določenim nazivom najdemo 

nabavno vrednost sredstva, datum nabave, opredeljeno stroškovno mesto in opredeljeno 

amortizacijsko stopnjo. Podpira torej informacije o vrednosti in življenjski dobi 

gospodarske javne infrastrukture. 

Dobro naravnan sistem evidenc nam omogoči informacije o lastniški strukturi, o ocenjeni 

vrednosti gospodarske javne infrastrukture, oceni kakovosti dejanskega stanja in življenjski 

dobi gospodarske javne infrastrukture. S takimi evidencami lahko dosežemo učinkovito 

odločanje in s tem ohranimo pri vzdrževanju in obnovi nižje stroške ter zanesljivost pri 

izvajanju, saj na podlagi evidenc točno vemo, kateri odsek omrežja ali naprave je potreben 

obnove ali vzdrževalnih del (Pergar in Polajnar 2013).  

5.3 Investiranja na področju gospodarske javne infrastrukture 

Pomen vodenja evidenc izpostavlja tudi Rakar (2012, 4), ki navaja, da je amortizacija postala 

izključno računovodska kategorija. Izpostavlja tudi, da se amortizacija pravzaprav ne 

obračunava zaradi pomanjkljivih evidenc, pač pa je napačno obračunana, in sicer na podlagi 

nabavnih vrednostih omrežji, objektov in naprav. Pravilno bi bilo, da je obračunana na podlagi 

revaloriziranih nabavnih vrednosti. Dodaja še, da je napačno tudi to, da se zbrana sredstva 

amortizacije uporablja za kritje tekočih stroškov. Evidence iz leta 2011 kažejo, da je bilo 

komunalno omrežje v Republiki Sloveniji dolgo 19.338 km, od tega je bilo starega več kot 50 
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let – 1.110 km in več kot 35 let – 9.982 km. Torej je več kot polovica celotnega omrežja 

starejšega od 35 let.  

V preteklosti oz. do leta 1990 so bila sredstva, pridobljena za namensko financiranje investicij 

v javno infrastrukturo, iz povsem drugačnih virov kot danes. Ti viri so prihajali iz: amortizacije, 

prispevkov iz osebnih dohodkov, iz povračil za gospodarjenje z objekti in napravami skupne 

komunalne rabe, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnih prispevkov 

investitorjev in samoprispevkov. Po letu 2010 pa so se ta sredstva začela zbirati z najemnino 

(amortizacijo) uporabe lokalne javne infrastrukture, z okoljskimi dajatvami in komunalnimi 

prispevki (Rakar 2012). 

Zbrana sredstva, pridobljena iz naslova amortizacije, so nižja od prepotrebnih sredstev za 

obnovo vodovodnih omrežij. Rezultat tega so vsekakor v veliki meri zastarelo omrežje, 

neekonomične prekinitve obratovanja in naraščanje izgub na samem omrežju, kot prikazuje 

slika 3. 

 

Slika 3: Amortizacijska vrzel 

Vir: Rakar 2012. 

Rakarjev (2012, 12) predlog ukrepov je, da se na ravni države vzpostavi problematika 

dezinvestiranja na področju gospodarske, predvsem lokalne javne infrastrukture in s tem določi 

obseg potrebnih investicij in rok za dosego cilja. Za ugodno rešitev predlaga uvedbo nove 

finančne kategorije: »Normirani strošek amortizacije«, s katero bi pridobili zagotovljene 

finančne vire. Rakar tudi meni, da bi bilo treba uvesti nadzor nad višino nadomestila in 

namembnostjo uporabe zbranih sredstev ter v primeru neizpolnjevanja zahtev po ohranjanju 

premoženja in s tem gospodarnim ravnanjem na lokalni ravni uvesti sankcije. 
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5.4 Obračun amortizacije, subvencije in najemnine med letoma 2008 in 2012  

V preteklosti je Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 128/04) določal, da občine zaračunavajo najemnine najmanj 

v višini obračunane amortizacije osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture. Te 

evidence so občine lahko prejele ali od javnih podjetji ali iz lastnih evidenc. V bilančnih izkazih 

pa ni razvidnih podatkov oz. informacij o tem, da bi lahko preverili, ali so zneski zaračunanih 

najemnin enaki zneskom obračunanih popravkov vrednosti (odpisov) iz naslova osnovnih 

sredstev gospodarskih javnih infrastruktur občin. V letih od 2008 do 2012 je iz zbranih 

podatkov pri oceni amortizacije videti različne poskoke. Veliko podjetij je namreč uporabljalo 

amortizacijske stopnje, določene še v času Jugoslavije, pa čeprav je bil način določanja stopenj 

po določbah Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016; Ur. l. RS, št. 95/15, 74/16 – 

popr., 23/17, 57/18 in 81/18) dokaj širok. V raziskavi, kjer je bil zajet vzorec dvajsetih občin, 

je bila primerjava skupno prejete najemnine in skupne pokrite amortizacije med letoma 2009 

in 2010. V letu 2010 je bil znesek skupnih najemnin: 25.825.961 evrov in znesek skupno 

denarno pokrite amortizacije v letu 2009: 15.516.068 evrov. Torej v primerjavi z letom 2009 

za 66 % višji znesek amortizacije. Če občine niso kompenzirale manjka iz naslova subvencij, 

se je s tem pokazal rezultat sprejetega ukrepa o prepovedi odpisovanja amortizacije v breme 

občin. V letu 2010 je bil tako večji preskok pri pridobljenih zbranih sredstvih za obnovo javne 

infrastrukture. Ne ve pa se, ali je bil zbrani denar dejansko namenjen obnovi. V poslovnih 

izkazih občin je postavka investicijsko vzdrževanje in obnova skupna za vsa osnovna sredstva 

občin (Lozej 2013). 

Skozi celotni prehod iz »starega« na nov sistem obračunavanja cen so občine morale 

zagotavljati nepokrito amortizacijo. To je dejansko pomenilo, da so morale iz proračuna 

pridobiti sredstva za namen subvencije javnim podjetjem, in sicer zato, da so lahko javna 

podjetja občinam poravnala najemnino za uporabo javne infrastrukture. Ko so občine dobila ta 

sredstva povrnjena, pa so jih smele uporabiti le za obnovo gospodarske javne infrastrukture. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3751
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-3204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-3204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3901


28 

6 EMPIRIČNA RAZISKAVA: OMREŽNINA KOT VIR FINANCIRANJA 

PRENOVE JAVNE INFRASTRUKTURE 

V šestem poglavju predstavljamo raziskavo o (ne)namenski porabi vodovodne omrežnine v 

slovenskih občinah. V raziskavo smo vključili skupno osem občin.  

6.1 Predstavitev demografske strukture izbranih občin 

V nadaljevanju najprej podajamo demografske značilnosti, in sicer število prebivalcev, število 

gospodinjstev (podatke smo pridobili na spletni strani statističnega urada Republike Slovenije), 

velikost občin ter vodne vire in infrastrukturo tega področja. 

6.1.1 Mestna občina Ljubljana »V1«  

Mestna občina »V1« ima 289.832 prebivalcev in 124.998 gospodinjstev, ki prebivajo na 275 

kvadratnih kilometrih površine. Na kvadratnem kilometru občine živi povprečno 1.041,1 

prebivalca. Pod ulicami Mestne občine Ljubljana se razteza več kot 2.000 km vodovodnega in 

kanalizacijskega omrežja. Centralna čistilna naprava v tej občini je največja v Sloveniji, v 

povprečju z njo dnevno očistijo 80 tisoč kubičnih metrov odpadne vode (Vodovod-kanalizacija 

2019).  

 

Slika 4: Shema vodovodnega sistema »V1« 

Vir: Vodovod-kanalizacija 2019. 
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Za odvajanje komunalne vode so zgradili približno 830 km cevovodov, za odvajanje 

padavinske vode pa 330 km. Gre za strnjeno naseljen mestni značaj, kjer je na kanalizacijo 

priključenih več kot 93 % prebivalcev. Pitna voda se distribuira po centralnem vodovodnem 

sistemu, ki se napaja iz vodonosnika Ljubljanskega polja in vodonosnikov Ljubljanskega barja, 

v primestnih naseljih pa tudi po manjših in zasebnih vodovodih. Vodni vir centralnega 

vodovodnega sistema se izkorišča v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in 

Brest. Napaja se s podzemno vodo prek črpališč in jo prek hidropostaj, vodohranov in 

prečrpalnic pošilja po primarnem vodovodu do sekundarne mreže vodovodnih cevi in terciarnih 

hišnih priključkov do uporabnikov. Manjši vodovodni sistemi se napajajo iz lastnih, lokalnih 

vodnih virov, kjer je vodni vir podzemna voda, zajeta v obliki izvirov ali vodnjakov(SURS 

2019; Ljubljana 2019). 

Lastniška struktura javnega podjetja, ki oskrbuje to veliko občino, je razdeljena na sedem občin, 

vendar gre poudariti, da ima Mestna občina Ljubljana skoraj 88 % lastniškega deleža (SURS 

2019; Ljubljana 2019). 

6.1.2 Mestna občina Koper »V2«  

Mestna občina »V2« ima 47.539 prebivalcev in 20.400 gospodinjstev, ki prebivajo na 303,2 

km² površine. Na kvadratnem kilometru občine živi povprečno 174 prebivalcev. Vodovodni 

sistem je v oskrbi vodovoda, ki oskrbuje območje štirih občin (Rižanski vodovod Koper 2019).  

 

Slika 5: Vodovodni sistem Rižanski vodovod Koper 

Vir: Rižanski vodovod Koper 2019. 



30 

Lastništvo si tako delijo po velikosti občin, in sicer največji občini (»V2) pripada 51,87 %, sledi 

ji manjša z 27,91 % in tretja z 20,22 %; kot zadnja ostaja četrta, za katero pa lastniška struktura 

še ni opredeljena, se pa predvideva, da bo ta 2 % od največje (»V2). Javno vodovodno podjetje 

upravlja z več kot 988 kilometri vodovodnega omrežja. Ta skupen vodovodni sistem obsega 

dve vodarni za prečiščevanje vode, 30 črpališč za prečrpavanje vode, 93 vodnih zbiralnikov, 

135 razbremenilnikov, 68 reducirnih postaj za urejanje tlačnih razmer na vodovodnem omrežju, 

2.295 hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti in 2.000 drugih delov vodovodnega omrežja 

(jaški blatnikov, zračnikov, prepustov, kinet itd.). Vodni viri na področju lastniških občin in 

vsega več kot 40 tisoč odjemnih mest ne zadostujejo za potrošnjo, kar pomeni, da del (cca. 

30 %) vode odkupujejo od sosednjih držav in občin (SURS 2019; Rižanski vodovod Koper 

2019). 

6.1.3 Občina Ajdovščina »S1«  

Občina »S1« ima 19.174 prebivalcev in 7.035 gospodinjstev, ki prebivajo na 245 km² površine. 

Občine leži na primorskem delu Slovenije in ima v povprečju 77 prebivalcev na kvadratnem 

kilometru površine (Občina Ajdovščina 2015).  

 

Slika 6: Hidrografija v občini Ajdovščina 

Vir: Občina Ajdovščina 2015. 

Javno podjetje, ki deluje na področju te občine, si v lastniški strukturi delita dve občini v 

razmerju 82 % (»S1«) proti 18 %. Dolžina javnega vodovodnega omrežja v občini Ajdovščina 

je 315.261 metra. Največji in najdaljši vodotok je Vipava, ki ima dva pomembnejša pritoka, to 

sta Lokavšček in največjega Hubelj (meri 5 km). Med najpomembnejše vodne vire v Občini 
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Ajdovščina spadajo Hubelj, Pod Skukom, zajetje Budanje, Dolga Poljana in Zapuže. Vodni 

izviri se pojavljajo v približno 70 metrov širokem pasu na nadmorski višini nad 250 m. Število 

končnih odjemalcev, priključenih na javno vodovodno omrežje, je 15.856 (SURS 2019; Občina 

Ajdovščina 2015). 

6.1.4 Občina Grosuplje »S2«  

Občina »S2« ima skupno 20.284 prebivalcev, ki prebivajo na 134 kvadratnih kilometrih 

površine. Lega občine je osrednjeslovenska. Skupno število gospodinjstev znaša 7.542. Na 

območju te občine obratuje pet javnih vodovodnih sistemov, ki jih upravlja javno komunalno 

podjetje. Javno komunalno podjetje Grosuplje je v lasti treh občin, in sicer Občine Grosuplje 

(49 % lastništva), Občine Ivančna Gorica (41 % lastništva) in Občine Dobrepolje (10 % 

lastništva). Dolžina primarnega omrežja v občini Grosuplje meri 175.150 metra in ima skupno 

690 hidrantov in 4.996 vodovodnih priključkov. V letu 2017 so zamenjali vsega 640 

vodomerov. Sestava materialov vodovodnega sistema je zavedena v letnem poročilu javnega 

podjetja Grosuplje (Javno komunalno podjetje Grosuplje 2018). 

 

Slika 7: Sestava vodovodnega sistema v Občini Grosuplje 

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje 2018. 

Iz podatkov je razbrati, da je azbestno-cementnih struktur cevi v vodovodnem omrežju le 

7,19 %, 10 % polivinilkloridnih cevi, 30,48 % cevi iz modularne kritine in 48,39 % 

polietilenskih cevi.  
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Slika 8: Starostna struktura vodovodnega sistema v občini Grosuplje 

Vir: Javno komunalno podjetje Grosuplje 2018. 

Na skoraj 18 kilometrov dolgem vodovodnem omrežju zasledimo 17,39 % takega, ki je staro 

od 20 do 30 let, 23,65 % starega od 10 do 20 let, 24,06 % do 10 let in pa 34,90 % starega 30 let 

in več. 

6.1.5 Občina Tržič »S3«  

Gorenjska lega te občine s približno 15.000 prebivalci in 5.775 gospodinjstvi ima značilna 

gorata pobočja. Leži ob južnem vznožju Karavank in ima površino 155 kvadratnih kilometrov. 

Gostota poseljenosti je tu manjša, kot je v celotni državi, kjer je 98,1 prebivalca na kvadratni 

kilometer, in sicer 95,7 prebivalca na kvadratni kilometer površine. Vodni viri so v občini Tržič 

naravna danost, kar daje občini dodano vrednost. Javno vodovodno podjetje Komunala Tržič, 

d. o. o., je v 100 % lasti občine Tržič. Oskrbuje skupaj devet vodovodnih sistemov, in sicer tri 

večje, to so Črni gozd, Žegnani studenec ter Mestni vodovod in šest manjših vodovodnih 

sistemov, to so Brezje, Ljubelj, Vetrno, Preska, Jelendol in Dolina. S temi sistemi oskrbujejo 

nekaj več kot 80 % prebivalstva, to je 12.182 končnih odjemalcev na vsega 100 km 

vodovodnega omrežja. Ostala populacija, to je 20 % uporabnikov, ki niso priključeni na javni 

vodovod, ima zasebne ali vaške vodovode. Oskrbovanih vodovodnih priključkov je 2.893. 

Javno podjetje skrbi za redno vzdrževanje 24 zajetij, 7 črpališč, 34 vodohranov in 272 jaškov. 

Glavni vir vode je Tržiška Bistrica nad naseljem Jelendol v Karavankah, ta se pri Pobrežju 

izliva v Savo. Struga ima hudourniški značaj in s tem tudi velik padec. Dolga je 27 km in njeno 

porečje meri čez 140 km2 (Občina Tržič 2016). 
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Slika 9: Vodovodni sistem Komunale Tržič 

Vir: Občina Tržič 2016. 

6.1.6 Občina Postojna »S4«  

Občina, ki leži v delu Primorsko-notranjske regije, meri nekaj čez 270 kvadratnih kilometrov. 

Število prebivalcev znaša nekaj manj kot 16.000 in ima skupno 6.551 gospodinjstev. Gostota 

poseljenosti je 53,87 prebivalca na kvadratni kilometer. Javno komunalno podjetje Kovod 

Postojna je v lasti dveh občin, in sicer občine Pivka (30 % lastništva) in občine Postojna (70 % 

lastništva) in oskrbuje nekje 21.000 končnih uporabnikov. Distribucija vode poteka prek 16-ih 

črpališč; dve večji črpališči, vodarno Malni pri Planini in Korotan. Iz centralnega črpališča 

Malni pri Planini se načrpa večji del vode, to je 75 %, sledi mu črpališče Korotan z 18 %, 7 % 

pa pokrijejo ostala črpališča iz višje ležečih virov Nanosa. Podjetje skrbi za vzdrževanje 37 

vodohranov in 5.330 vodomerov, od tega 3.680 v občini Postojna. Skupna dolžina cevovodov 

na področju Občine Pivka in Občine Postojna znaša 285.790 kilometrov. Povprečna starost 

vodovodnega sistema je ocenjena na 25 let (SURS 2019; Javno podjetje Kovod Postojna 2019). 
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Slika 10: Potek vodovodnega omrežja 

Vir: Dobra voda za vse 2019. 

6.1.7 Občina Vojnik »M1«  

Občina Vojnik leži v Savinjski regiji Republike Slovenije, ima 75 kvadratnih kilometrov 

površine. Šteje 8.720 prebivalcev, kar pomeni, da je gostota poseljenosti približno 115 

prebivalcev na kvadratni kilometer površine. Statistični urad Republike Slovenije beleži v tej 

občini 3.274 gospodinjstev. Natančnega podatka o dolžini vodovodnega sistema po javno 

dostopnih podatkih za samo občino Vojnik ni. Zasledimo pa število vodovodnih priključkov, 

in sicer 2.538. Za vodovodne sisteme občine Vojnik ureja in skrbi Vodovod-kanalizacija, javno 

podjetje (VO-KA Celje). Vodovodno omrežje občine Vojnik je le del sistema, za katerega skrbi 

to javno podjetje, saj poleg Vojnika oskrbuje še prebivalce Mestne občine Celje, občin: Štore, 

Žalec, Velenja in Dobrna, kar je vsega skupaj 65.000 prebivalcev. Skupna dolžina 

oskrbovanega vodovodnega sistema tako meri 900 km. V občini Vojnik beležijo, da je na javni 

vodovodni sistem priključenih do 81 % prebivalcev (Vodovod kanalizacija Celje 2018). 

Lastništvo javnega podjetja VO-KA Celje se deli na štiri občine, in sicer kot največja lastnica 

je Mestna občina Celje s 90,7-odstotnim deležem, nato ji sledi Občina Vojnik s 5,2 % in pa 

Občina Štore z 2,7 % ter Občina Dobrna z 1,4 % lastništva. Podjetje skrbi za 39 vodnih zajetij, 

33 črpališč, sedem vodarn, 72 vodohranov, 50 razbremenilnikov, osem vodnjakov, dve zbirni 
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komori in eno klorirno postajo. Skupaj vzdržuje 212 objektov za oskrbo z vodo. Kot zanimivost 

velja izpostaviti, da od leta 2013 VO-KA Celje upravlja tudi z 336 km javnih cest v Mestni 

Občini Celje, to je 80 km pločnikov, 20 km kolesarskih poti in 28 kvadratnih kilometrov javnih 

površin (SURS 2019; Vodovod kanalizacija Celje 2018). 

6.1.8 Občina Divača »M2«  

V raziskavi izbrana najmanjša občina po številu prebivalstva je Občina Divača. Leži na 

primorsko-kraškem delu Slovenije in ima le nekaj manj kot 4.000 prebivalcev in skupaj 1.724 

gospodinjstev na površini 145 km2. Gostota poseljenosti je tukaj 28 prebivalcev na kvadratni 

kilometer površine. Vodni viri so na območju Krasa, in sicer pri Brestovici pri Komnu. 

Najizdatnejši vodni vir iz tega vodovarstvenega območja so Klariči, poleg tega pa so še vodni 

viri: Sušet, Raša in Mlačevo. Večji del prebivalstva oskrbuje centralni vodovodni sistem, ki ga 

upravlja javno podjetje Kraški vodovod Sežana, d. o. o. Poleg centralnega vodovodnega sistem 

pa v tem okolišu Kraški vodovod Sežana obvladuje še vodovodne sisteme Brestovica, Barka in 

Nanoški vodovod. Zabeleženih je 3.567 končnih uporabnikov, priključenih na javni vodovodni 

sistem. Manjši del populacije v občini Divača se napaja iz lastnih vodovodnih sistemov, to pa 

so Misliče–Vatovlje, Vareje, Gornje Ležeče, Kozjane in Podgrad (Občina Divača 2014). 

 

Slika 11: Vodni viri občine Divača 

Vir: Občina Divača 2014. 

Poleg občine Divača Kraški vodovod Sežana z vodo oskrbuje še štiri druge občine, ki si javno 

podjetje delijo pa naslednji lastniški strukturi: Občina Sežana 49,68 %, Občina Divača 15,99 %, 
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Občina Komen 14,99 %, Občina Hrpelje-Kozina 17,17 % in občina Miren-Kostanjevica 

2,17 % (SURS 2019; Občina Divača 2014). 

6.2 Predstavitev in analiza javnih podjetij 

V tem poglavju predstavljamo javna komunalna podjetja, in sicer Javno komunalno podjetje 

Ljubljana, Javno komunalno podjetje Rižanski vodovod Koper, Javno komunalno podjetje 

Tržič, Javno komunalno podjetje Postojna, Javno komunalno podjetje Ajdovščina in Javno 

komunalno podjetje Sežana. 

6.2.1 Javno komunalno podjetje Ljubljana 

Javno komunalno podjetje Ljubljana se je do nedavnega imenovalo JP Vodovod-kanalizacija, 

d. o. o., vendar se je 18. aprila 2019 pripojilo družbi Snaga, d. o. o., in se danes imenuje Javno 

podjetje Vodovod kanalizacija Snaga, d. o. o., oz. skrajšano JP VOKA Snaga, d. o. o. (Javni 

holding Ljubljana 2019). 

VOKA je del javnega holdinga Ljubljana, d. o. o. Združuje tri javna podjetja, in sicer Javno 

podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d. o. o., in 

Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga, d. o. o., ki skrbijo za nemoteno in kakovostno 

opravljanje storitev gospodarskih javnih služb (prav tam).  

Lastniška struktura Javnega holdinga Ljubljana, d. o. o., je sestavljena iz sedmih družbenikov, 

prikazanih na sliki 12. 

 

Slika 12: Lastniška struktura Javnega holdinga Ljubljana 

Vir: Javni holding Ljubljana 2019. 

Osnovni kapital podjetja JP VOKA Snaga, d. o. o., znaša slabih 95 milijonov evrov. Družbo 

vodi direktor Krištof Mlakar s 346 zaposlenimi. Podjetje je bilo pravno formalno ustanovljeno 
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leta 1994. Njegovi začetki segajo že sto let pred tem, ko je na 27 km dolgo vodovodno omrežje 

bilo priključenih okrog 606 hiš. Danes je oskrbovanih okoli 330 tisoč končnih uporabnikov. 

VO-KA skrbi in vzdržuje sedem lokalnih vodovodnih sistemov v Mestni občini Ljubljana: 

Lipoglav, Trebeljevo, Šmarna gora, Ravno Brdo; Rakitna v občini Brezovica; v Občini 

Škofljica: Želimlje in Pijava Gorica. Poleg lokalnih vodovodnih sistemov skrbi še za centralni 

vodovodni sistem, ki oskrbuje Mestno občino Ljubljana in sosednje občine, to so: Dol pri 

Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Škofljica in Brezovica (Javni holding Ljubljana 2019). 

Družba skrbi za 1.152 skupne dolžine vodovodnega omrežja in za 42.835 vodovodnih 

priključkov. V letu 2018 je bilo načrpane nekaj več kot 30 milijonov m3 vode. V letnem poročilu 

2018 VO-KA navaja, da je podjetje imelo stroške iz naslova najemnin za uporabo občinske 

javne infrastrukture v znesku 7.279.213 evrov, da je bilo izvedenih obnovitev v obsegu 

10.671.697, kar je za 30 % preseglo njihove načrte. Večji del teh sredstev, to je nekaj čez 8 

milijonov, je bilo namenjenih za oskrbovanje omrežja, slabe 0,8 milijona za objekte in opremo, 

1,3 milijona pa za delovno opremo (Vodovod kanalizacija Ljubljana 2018; Javni holding 

Ljubljana 2019; JP VOKA Snaga 2019). 

6.2.2 Javno komunalno podjetje Rižanski vodovod Koper 

Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper, d. o. o., – s.r.l., s 106 zaposlenimi 

vodi direktor Martin Pregelj. Družba je bila ustanovljena (prvi začetki segajo v leto 1935) leta 

1996 z namenom opravljanja dejavnosti lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 

Ključne naloge družbe so tako pridobivanje pitne vode, čiščenje in dovajanje vode 

uporabnikom, prevozi vode, kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov, 

opremljanje naselij s požarno vodo ter vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav končnih 

uporabnikov. Podjetje je v lasti štirih obalnih občin, vendar je lastniška struktura še vedno 

opredeljena s tremi obalnimi občinami oz. Občina Ankaran v razdelitvi v letnem poročilu še ni 

vključena (Rižanski vodovod Koper 2018). 

Celotni kapital družbe znaša 13.747.659 evrov. Na vodovodno omrežje, dolgo 1.002 km, je 

danes priključenih 99,5 % prebivalcev obalne regije. V Mestni občini Koper je dolžina 

vodovodnega priključka 506,708 metra z 22.051 vodomeri. Na nekaterih odsekih je vodovodno 

omrežje staro tudi več kot 80 let. Objekti vodovodnega sistema, za katerega skrbi in ga vzdržuje 

to javno podjetje, so: dve vodarni, 30 črpališč, 88 vodovodnih zbiralnikov, 132 

razbremenilnikov, 82 reduciranih postaj za urejanje tlačnih razmer na vodovodnem omrežju, 

3.128 hidrantov in čez 2,3 tisoč drugih delov vodovodnega omrežja, kot so zračniki, jaški 

blatnikov idr. (Rižanski vodovod Koper 2018). 
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Slika 13: Lastniška struktura Rižanskega vodovoda Koper 

Vir: Rižanski vodovod Koper 2018. 

Podjetje vodi skupni program obnov in pa ločeno po občinah program obnov. Skupne 

obnovitvene investicije po občinah so v letu 2017 znašale 434.994 evrov. Po skupnem 

programu pa 986.223 evrov. Med obnovami najdemo tudi nekaj investicij, financiranih iz 

sredstev javnega podjetja, in sicer v skupnem seštevku slabih 100 tisoč evrov ter obnovo 

vodovodov v znesku 282.256. Letni odhodek družbe je iz naslova najemnine za javno 

infrastrukturo znašal 2.086.595 evrov in se po občinah deli glede na lastniško strukturo. To 

pomeni, da je Rižanski vodovod Koper plačeval najemnine občinam v letu 2017 po naslednji 

finančni shemi (Rižanski vodovod Koper 2018): 

− Mestni občina Koper 1.155,275 evrov, 

− Občini Izola 450.350 evrov, 

− Občini Piran 621.625 evrov. 

Javo podjetje v sodelovanju z občinskimi službami pripravi predlog obnov in investicij v 

vodovodni sistem. Na podlagi predloga se z občinami sklene pogodba o zagotovitvi sredstev iz 

proračuna občine. Pogodbe za posamezne občine so bile sklenjen v naslednji finančni shemi 

(preglednica 3) (Rižanski vodovod Koper 2018). 

Preglednica 3: Finančna sredstva posameznih občin 

Občina Leto 2017 Leto 2108 

Koper 838.245 EUR 803.000 EUR 

Izola ?? 424.185 EUR 

Piran 580.000 EUR 424.185 EUR 

Vir: Rižanski vodovod Koper 2018. 

V letnem poročilu 2017 je zaznati problematiko vodnih izgub in zato je nesporno dejstvo, da bi 

z učinkovito obnovo najbolj dotrajanih vodovodov podjetje prihranilo. Je pa nesporno dejstvo 

tudi to, da občine kot lastnice javne infrastrukture in podjetij določajo politiko prednostnih 

nalog oz. kaj naj se pravzaprav obnavlja ali gradi (Rižanski vodovod Koper 2018). 

51,87%

20,22%

27,91%

Občina Koper 51,87%

Občina Izola 20,22%

Občina Piran 27,91%
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6.2.3 Javno komunalno podjetje Tržič 

Javno podjetje Komunala Tržič, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2004. Začetki podjetja segajo 

v leto 1959. Danes je Komunala Tržič v večinski lasti Občine Tržič pod vodstvom direktorja 

Primoža Bajžlja. Skupni kapital podjetja v letu 2017 znaša 2.566.722 evrov, zaposlenih je 63 

oseb. To je srednje velika družba in med njenimi osrednjimi gospodarskimi dejavnostmi je 

oskrba s pitno vodo, obdelava, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov, odvajanje in 

čiščenje komunalne odpadne vode, skrb za pogrebne dejavnosti in vzdrževanje cest (Komunala 

Tržič 2018). 

Priključenih uporabnikov na vodovodnem omrežju je približno 80 % populacije občine Tržič, 

to je 12.132 uporabnikov. Ostala populacija je priključena na zasebne vodovode. Skupaj je bilo 

v letu 2017 evidentiranih 2.628 vodovodnih priključkov, in vode je bilo prodane 667 tisoč m3 

(prav tam) 

Javno komunalno podjetje Tržič je v letu 2017 izvedlo investicijska vzdrževalna dela v znesku 

36 tisoč evrov in redna vzdrževalna dela, v katera sodi urejanje črpališč, vodohranov, košnja 

trave, odčitavanje vodomerov, izvajanje nadzora nad količino klora, izvajanje nadzora 

električnih in strojnih instalacij. Drugi obnovitvenih investicij v letnem poročilu 2017 in 2016 

ne zasledimo. Strošek najema občinske infrastrukture po dejavnostih znaša skupaj 944.261 

evrov, najemnina za oskrbo s pitno vodo pa 380.936 evrov. Ostali del stroškov najemnin so od 

pokopaliških dejavnosti, čiščenja/odvajanja odpadne vode in od zbiranja odpadkov (Komunala 

Tržič 2017; Komunala Tržič 2018). 

6.2.4 Javno komunalno podjetje Postojna 

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o., Postojna ima 1.410.466,00 

evrov osnovnega kapitala. Družbo si delita dve občini, in sicer Občina Postojna s 70 % 

lastništvom in Občina Pivka s 30 % lastništva. Osrednja dejavnost podjetja je oskrba s pitno 

vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Dolžina vodovodnega omrežja v obeh občinah 

znaša 280 km. Po teh ceveh preteče na letni ravni 1,5 milijona m3 vode. Iz osrednjega črpališča 

v Malnih pri Planini načrpajo 75 % vse vode, 18 % iz Korotana, razliko 7 % pa načrpajo iz višje 

ležečih virov Nanosa. Tudi v javnem podjetju Kovod ugotavljajo težko obvladljive vodne 

izgube. Nagibajo se k nadaljevanju obnove dotrajanih odsekov in si želijo nadaljevati programe 

za preprečevanje vodnih izgub, da pa: »Z načinom vračanja amortizacijskih sredstev (občini!) 

ne dosegamo izboljšave stanja na omrežju in ne obvladujemo tveganja staranja omrežja in 

zmanjševanja izgub.« (Javno podjetje Kovod Postojna 2019) 
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Preglednica 4: Načrt in izvedba obnov v podjetju Kovod 

 Realizacija Plan 

 2015 2016 2017 2018 2018 2019 

PO Obnova (km) 0,750 1,425 23,400 8,4 3,4 3,4 

PI Obnova (km) 0,955 0,900 15,300 5,3 2,0 2,0 

PO Novogradnja (km) 0,265 0,205 0 1,5 / / 

PI Novogradnja (km) 0,300 0,210 0 4,0 / / 

Vir: povzeto po Javno podjetje Kovod Postojna 2019. 

JP Kovod je v odhodkih imelo stroške najemnine za vodovodno javno infrastrukturo za Občino 

Postojna 202.674 evrov, za Občino Pivka pa 172.761 evrov (skupaj: 375.435 evrov). V letu 

2018 se je tako v Občini Postojna obnovilo 8,4 km vodovoda, v Občini Pivka pa 5,3 km (Javno 

podjetje Kovod Postojna 2019). 

6.2.5 Javno komunalno podjetje Ajdovščina 

Komunalno-stanovanjska družba, d. o. o., Ajdovščina (KSD, d. o. o., Ajdovščina) je srednje 

velika družba, ki jo vodi direktor Egon Stopar. Celotni kapital je v letu 2017 znašal 2.691.956 

evrov, od tega je osnovni kapital 1.724.493 evrov (ki si ga delita 82 % Občina Ajdovščina, 

18 % pa Občina Vipava). Zaposlenih je bilo 88. Posebnost te družbe je, da poleg osnovnih 

dejavnosti, kot so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, 

vzdrževanje javnih površin (parkov in zelenic) in pogrebne dejavnosti, vzdržuje še lokalne ceste 

in pa upravlja z večstanovanjskimi stavbami, poslovnimi prostori, stanovanji in tržnico. V 

občini Ajdovščina preteče cca. 2.540.134 m3 vode na 315.261 metrih vodovodnega omrežja, ki 

ima 15.856 priključkov. V finančnem pregledu poslovanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo 

(2017) je podjetje imelo prihodkov iz naslova vodovodne omrežnine 1.040.460 evrov – ti naj 

bi poleg stroškov po Uredbi MEDO pokrili stroške najemnine za uporabo infrastrukture v lasti 

občine in pa vzdrževanje vodovodnih priključkov v lastni končnega uporabnika. Strošek za 

javno infrastrukturo pa je znašal 1.047.839 (7.379 evrov manj). Podjetje še vedno opaža večje 

okvare na ceveh iz azbestnega cementa in polietilenskih tlačnih ceveh predvsem v starem 

mestnem jedru Ajdovščine. Da bi povzeli finančno shemo o tem, koliko sredstev je bilo 

namenjenih za obnovo vodovodnega sistema pa iz letnega poročila 2017 ni moč razbrati 

(Komunalno-stanovanjska družba Ajdovščina 2018). 

6.2.6 Javno komunalno podjetje Sežana 

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana, d. o. o., (ustanovljeno leta 2007) sodi med majhna 

podjetja, ima 55 zaposlenih. Podjetje vodi direktor Primož Turšič. Iz brošure, izdane ob 50. 

obletnici Kraškega vodovoda, najdemo podatke o graditvi vodovodnega omrežja v letih od 

1948, do koder sežejo začetki Sežanskega vodovoda, pa do leta 1998. Do danes je bilo za 
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celotno regijo zgrajenega vodovodnega omrežja z vštetimi priključki v celoti 565,791 metra. 

Vodovod obvladuje vsega 12.162 odjemnih mest (Kraški vodovod Sežana 1998).  

Gospodarsko družbo si deli pet občin po naslednji strukturi (slika 14). 

 

Slika 14: Lastniška struktura javnega komunalnega podjetja Sežana 

Vir: Kraški vodovod Sežana 2018. 

Dejavnost družbe je oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. V 

letu 2018 je bilo prodano skupno 2.104.283 m3 vode za celotno področje, ki ga oskrbuje javno 

podjetje, od tega za območje Divače 208.419 m3. 

Iz letnega poročila 2018 zasledimo podatek o najemu infrastrukture po naslednji finančni shemi 

(slika 15). 

 

Slika 15: Najem infrastrukture glede na finančno shemo 

Vir: Kraški vodovod Sežana 2018. 

Občin Sežana 49,68%

Občina Divača 15,99%

Občina Komen 14,99%

Občina Hrpelje-Kozina 17,17

Občina Miren-Kostanjevica 2,17
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Iz slike je razvidna najemnina za vodovodno infrastrukturo občine Divača v znesku 984.770 

evrov. V letnem poročilu 2018 povzamemo informacije o tem, da je bilo izvedenih investicij 

za vzdrževanje vodovodnega sistema v višini 81.829,75 evrov sredstev. V ta znesek so všteti 

stroški, ki so nastali za nadgradnjo telemetrijskega nadzora katodne zaščite v Brestovici pri 

Rodiku, menjava varovalne ograje v vodohranu v Sežani, zamenjava motorja črpalke v vodarni 

Sela na Krasu, izdelava projekta za črpališče Klariči in investicija v rezervni kablovod za 

črpališče Klariči (Kraški vodovod Sežana 2018). 

6.3 Opis vzorca 

Raziskovalni vzorec je obsegal štirinajst intervjuvancev. Vzorec je bil namenski, saj smo v 

raziskavo vključili osebe, ki o obravnavani problematiki vedo največ, so kompetentne za 

vodenje evidenc gospodarske javne infrastrukture ali drugih evidenc in razpolaganje s sredstvi 

iz naslova vodovodne omrežnine. Opravili smo osem polstrukturiranih intervjujev na občinah 

in pet na komunalnih podjetjih. Pred tem smo opravili intervju z revizorjem g. Matejem 

Loncnerjem. Na občinah smo bili pretežno v uradih gospodarskih javnih služb in finančnih 

uradih. Večja kot je občina, bolj specifično se zadeve vodijo. Primer majhnih občin pa je 

pokazal, da se s problematiko ukvarjajo službe, ki poleg gospodarskih javnih zadev opravljajo 

tudi druge zadeve, kot so recimo družbene zadeve na družbenih uradih. V javnih komunalnih 

podjetjih nas je v enem primeru sprejel direktor družbe, v večini pa smo opravili intervju z vodji 

finančnega sektorja ali vodjo investicij. V enem smo imeli možnost opraviti intervju tako z 

vodjo finančno-računovodskega sektorja kot tudi z vodjo investicijskega sektorja. V rezultatih 

in analizi intervjujev ne opredelimo kdo so intervjuvanci saj so ti želeli ostati anonimni. 

6.4 Opis uporabljenih tehnik zbiranja podatkov  

V raziskavi smo za zbiranje empiričnih podatkov uporabili metodo triangulacije. Tako smo 

opravili intervjuje s pristojnimi osebami na občinah, intervjuje s pristojnimi osebami na 

komunalnih podjetjih in intervju s strokovnjakom. Vprašanja za polstrukturirane intervjuje smo 

zasnovali na podlagi pregleda literature o javnih službah, cenah omrežnine in razpolaganju s 

sredstvi iz naslova omrežnine, na podlagi javno dostopnih podatkov občin ali komunalnih 

podjetij o načinu porabe sredstev iz naslova omrežnine in na podlagi intervjuja z revizorjem. 

Intervjuvancu smo najprej predstavili namen in cilje raziskave.  

Uvodno smo intervju začeli z vprašanjem o lastništvu vodovodne infrastrukture in o evidenci 

gospodarske javne infrastrukture. Pomemben nam je bil podatek, ali občine vodijo natančno 

evidenco o starosti vodovodne infrastrukture (cevi). Nato smo pogovor nadaljevali z 

vprašanjem, koliko je obnov v vodovodno omrežje (dovolj ali premalo); koliko je bilo v zadnjih 

petih letih obnov (v metrih), ali obstaja natančna evidenca in ali vedo, kakšen delež sredstev se 

je za obnovo namenjalo. Pozanimali smo se tudi, ali je v občinskem odloku kako posebej 
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opredeljena poraba teh sredstev in ali je v poslovnih poročilih mogoče izslediti natančen 

podatek, koliko je bilo zbranih sredstev iz naslova najemnin (vodovodne infrastrukture) in 

koliko je bilo iz teh sredstev namenjenega za obnovo javne infrastrukture in za katero. Vprašali 

smo še, katere javne infrastrukture se financirajo iz naslova najemnin (vodovodnih omrežnin) 

kot obnova ali pa celo novogradnja oz. ali se ta denar namenja v prometno (ceste, železnice …), 

energetsko, komunalno elektronsko infrastrukturo ter drugo javno infrastrukturo (zelene in 

javne površine, pokopališča, urbana oprema, prometna signalizacija, ekološki otoki idr.). Ne 

nazadnje nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na odločanje občin o namenski porabi 

sredstev, pridobljenih iz naslova vodovodnih omrežnin. Omenjena vprašanja so bila kot 

opomnik, saj njihovo zaporedje ni bilo nujno vedno enako, ampak smo vrstni red prilagajali 

toku pogovora z intervjuvancem. 

V izvedbo intervjujev je bilo treba vložiti veliko truda in iznajdljivosti, saj so se zaposleni na 

občinah in komunalnih podjetjih v osnovi intervjuju poskusili izogniti. Ko smo dobili privolitev 

in stik z intervjuvancem, smo se popolnoma prilagodili pogojem za sestanek – tako datumsko 

kot tudi z uro. Na intervjuje smo se pripravljali skoraj ves mesec marec (v smislu datumskih 

uskladitev), vendar smo jih uspeli strniti v vsega približno tri tedne in jih končali v mesecu 

maju. To se je izkazalo kot prednost, ker smo s tem ohranili svežino informacij in je bilo 

odgovore vprašancev lažje primerjati. Slabost pri naši raziskavi je bila geografska razpršenost, 

naše ciljne točke so bili različni kraji po Sloveniji. Kot pozitivno izkušnjo lahko štejemo stik, 

ki ga intervju ponuja, in sicer čeprav se sogovornik na začetku ni strinjal ali pa ni bil navdušen 

nad srečanjem, se je med samim intervjujem izkazalo drugače. Popolnoma vsi vprašanci razen 

enega so nam z veseljem odgovarjali na vprašanja in predviden čas, predvideli smo 40 minut, 

se je velikokrat razpotegnil tudi na 60 minut, razen v enem primeru. Ob koncu intervjuja so vsi 

intervjuvanci izrazili pripravljenost za morebitna dodatna pojasnila po elektronski pošti ali 

telefonsko. Noben od intervjuvancev pa ni želel, da bi se izpostavilo njegovo ime, naziv ali 

delovno mesto. 

6.5 Rezultati intervjujev in analiza  

Prvi intervju smo izvedli z notranjim revizorjem, g. Matejem Loncnerjem, uni. dipl. ekon., ki 

je strokovnjak na področju računovodstva v javnih komunalnih podjetjih. Opozoril nas je na to, 

da so v katastru občin dostopni podatki o tem, koliko kilometrov vodovodnega omrežja je 

starega 50 let ali več in ga je zato treba obnoviti. Njegov predlog je bil, da pregledamo, koliko 

občine vlagajo iz zneskovnega in dolžinskega vidika v vodovodno infrastrukturo, to 

primerjamo s podatki v letnih poročilih komunalnih podjetij in s podatkom o celotni dolžini 

vodovodnega sistema v vsaki občini. Izpostavil je tudi, da lokalne skupnosti ne spremljajo 

namenskosti podrobno, saj prihodke iz naslova najemnin uvrščajo v integriran proračun. V 

integriran proračun pa štejemo vse prihodke, kot so najemnina, DDV, evropska sredstva 

(kohezijska sredstva) itd. Menil je še, da bomo težko dobili natančen podatek o tem, koliko 

sredstev, pridobljenih iz naslova najemnin (vodovodnih), gre v javno infrastrukturo in v katero. 



44 

V praksi namreč, ko občine obnavljajo del ceste/pločnika, obenem obnovijo še vodovodno 

infrastrukturo, telekomunikacijsko, komunalno omrežje ipd. Poudaril je, da tudi če bomo 

ugotovili, da občine dejansko vlagajo v javno infrastrukturo iz naslova najemnin, se ti 

obnovljeni metri bistveno razlikujejo od neke normalne vrednosti, ki bi omogočala ohranjanje 

infrastrukture na dolgi rok, saj gre za premalo ovrednoteno javno infrastrukturo. To je ponazoril 

s primerom: če je treba obnoviti 4 km vodovodnih cevi, se občine običajno odločijo za sanacijo 

samo dveh kilometrov. Predlagal nam je tudi, da preverimo, koliko je bilo prihodkov iz naslova 

vodovodnih omrežnin – najemnin na občini in koliko je bilo obračunane 

amortizacije/najemnine v komunalnih podjetij. Smiselno bi bilo tudi pri komunalnih podjetjih 

preveriti podatek, koliko je bilo obnovitev v kilometrih in ga nato primerjati z obnovitvenimi 

in razširitvenimi investicijami občin na tem področju. 

Velike občine – Mestna občina Koper in Mestna občina Ljubljana 

VOKA Ljubljana – danes JP Vodovod-kanalizacija je med obravnavanimi komunalnimi 

podjetji specifično zato, ker je edini primer, ko lastništvo javne infrastrukture ni bilo preneseno 

na občino, ampak je javno podjetje (gospodarska javna služba) lastnik dobrih 80 % te 

infrastrukture, preostalih 20 % pa imajo v lasti ostale občine (različno). Namreč, ko so se v letu 

2010 izvajali prepisi lastništva, so pri njih upoštevali, da je VOKA (obsega Brezovico, Dol, 

Dobrovo, Polhov Gradec, Škofljico) v preteklosti večinoma sama investirala na področju 

oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja, zato je omenjena infrastruktura ostala v lasti 

VOKE. Posledično pretežni del vrnjenih sredstev (amortizacija oz. najemnina) ostane v 

podjetju samem. Le manjši del, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana (MOL), se vrača v MOL. 

Sogovornik pove, da je njihov poslovni načrt narejen na podlagi lastne amortizacije. Omeni 

tudi, da je za občino Ljubljana cena omrežnine nizka (cca 3 evre), saj gre za izredno nasičeno 

naseljeno mesto. 

Intervjuvanec pojasni, da je VOKA razdeljena na dve dejavnosti, in sicer proces oskrbe s pitno 

vodo ter proces odvajanja in čiščenja odpadne vode. Pojasni, da se ves denar, pridobljen iz 

naslova amortizacije, nameni v obnovo vodovodnega omrežja, in da se zaveda, da pri kolegih v 

drugih občinah ni vedno tako. Imen oz. krajev ne želi izpostaviti. Pove, da so v preteklosti 

zagotovo zanemarjali obnovo in da je je bilo po njegovem mnenju premalo. Leta 2015 po 

sprejetju Uredbe MEDO so se na zbornici komunalnega gospodarstva oglasili z zamislijo, da 

bi se uredba nekoliko popravila, in sicer v smeri, da se sredstva, zbrana iz naslova najemnin, ne 

bi več zbirala v integralni proračun. Občina bi se tako diskrecijsko opredelila, kam in koliko 

sredstev bo namenila (v vodo, odpadno vodo, odpadke, kanalizacijo). Podal je primer okoljske 

dajatve, ki mora biti namensko porabljena. Kot zanimivost pove, da je infrastruktura v lasti 

MOL mlada, kar pomeni, da do zdaj še ni bila potrebna obnove. Tako so lahko sredstva, 

pridobljena iz naslova najemnin, namenili za dograditev infrastrukture, kot je npr. podaljšanje 

omrežja. Izpostavi še problematiko zakonodaje, ki ne dovoli, da se financira nek nov projekt, 

dovoli pa, da se obnavlja obstoječe stanje, dograjuje ali razširi nek sistem. V ponazoritev 
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intervjuvanec poda dva primera iz prakse, in sicer: Primer 1: Na lokalnem sistemu je bilo treba 

uvesti dezinfekcijo, in to so definirali kot dograditev na obstoječem sistemu (ne obnova). Od 

lastnika so tako zahtevali sredstva, ta je sredstva tudi zagotovil. Primer 2: Ob rednih 

vzdrževalnih delih v vodohranu so ugotovili, da ta pušča, kar je zahtevalo obnovo. Jasno je bilo, 

da je vzdrževanje (stroškovno gledano) domena upravljavca, medtem ko je investicijsko 

vzdrževanje v delu izkopa/izolacije/zasutja in ureditvi odvodnjavanja domena lastnika. V tem 

primeru je MOL refundiral sredstva, saj je šlo za dograditev. Enako bi bilo, če bi šlo za širitev 

ali obnovo. Tukaj izpostavi dejstvo, da je sodelovanje med njimi in občinami izredno dobro in 

s tem oceni komunikacijo kot pozitivno. Pri vprašanju, ali se obnavlja dovolj, meni, da ne oz. 

da se ne obnavlja, kjer ni potrebno (puščanje/izlitje) oz. kar je skrito in ne kliče po popravilu. 

Na vprašanje, ali je dovolj informacij o tem, koliko obnove je potrebne, meni, da zagotovo 

upravljavci vedo, kakšne so te potrebe. Obenem poudari, da evidence sicer so, vendar se 

dogajajo tudi napake. Imeli so primer, ko so bili prepričani, da je bila na nekem odseku 

uporabljena litoželezna cev, nato pa se je pri izkopu izkazalo, da gre za plastično cev. Na kratko 

pove, da se danes plastičnih cevi ne uporablja več, saj je njihova življenjska doba kratka (do 33 

let), zato se namesto njih uporabljajo materiali, kot so PHD, PE, armiran poliester in modularna 

litina. Dinamika obnove (dejavnik vpliva) gre skladno s sočasno obnovo druge javne 

infrastrukture (parkov, ulic, peš con itd.). Vedno se preveri vsa javna infrastruktura in se 

izpostavi infrastrukturo, ki zahteva amortizacijo in to se tudi obnovi. Opiše primer, ko so nekje 

želeli obnoviti vodovodno infrastrukturo, ampak ker se je z obnovitvenimi deli mudilo, se je 

lastnica (občina) odločila, da se vodovodne infrastrukture ne obnovi (nevidnost potreb 

neposredno dela upravljavcu težave pri zagotavljanju sredstev). Pa čeprav je VOKA poudarila, 

da je obnova potrebna, to ni zaleglo. Meni, da bi v praksi lahko odnos med občino in 

komunalnim podjetjem primerjali s hierarhičnim odnosom mati – hči. 

V Mestni občini Koper s ponosom povedo, da se je v preteklosti veliko naredilo na področju 

komunalne infrastrukture. V zadnjih šestnajstih letih je bilo v ta namen vloženih že približno 

42 milijona evrov. Komunikacija oz. sodelovanje z javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper 

je dobro. Kot takšno ocenijo tudi sodelovanje med ostalimi tremi občinami Ankaran, Piran in 

Izola. Povedo tudi, da so evidence o prejetih najemninah v proračunu Mestne občine Koper 

skupne oz. seštete v integralnem proračunu, in sicer od dveh javnih podjetij, to je Rižanski 

vodovod Koper in Marjetica Koper (javno komunalno podjetje). Dodajo še, da je v proračunu 

opredeljena namenska poraba sredstev, in sicer da se sredstva, pridobljena iz naslova najemnin, 

namensko porabljajo za vlaganje v stvarno premoženje. Razložijo, da občine vsako leto z 

javnim podjetjem Rižanski vodovod Koper (RVK) sklenejo pogodbo o najemu, uporabi in 

vzdrževanju javne infrastrukture oz. o programu obnove vodne infrastrukture, ki zajema skupni 

program obnove (za vse štiri lastnice) vodne infrastrukture in obnovitvene investicije. Tako 

RVK pripravi obračun amortizacije, ki določa dokončno višino najemnine in je npr. v letu 2015 

znašala 1.857.217,86 evrov. Razdeljena je bila na tri občine (Ankaran kot novoustanovljena 

občina še ni spadal v to razdelitev) in je za Mestno občino Koper znašala 963.338,90 evrov. 

Povedo še, da je vsako leto investicij v vodovodno infrastrukturo bistveno več, kot je prejetih 
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sredstev iz naslova vodovodnih najemnin. V obdobju zadnjih petnajstih let je občina poskrbela 

za več kot 3.300 novih priključkov in s tem priključila na kanalizacijsko omrežje 8.000 

prebivalcev. Ne glede na to pa menijo, da finančnih sredstev glede na starost vodovodne 

infrastrukture in potreb po obnovi ni dovolj. Zagotovo bi bilo investicij v samo obnovo veliko 

več, če bi za to bilo več pridobljenih sredstev. Intervjuvanec pove, da je v fazi zaključevanja 

projekt (ta bi naj bil končan leta 2023) o graditvi kanalizacijskega omrežja in da bo za to 

namenjenih okrog 17 milijonov evrov. Na občini se bodo potegovali tudi za nepovratna 

evropska sredstva prek evropskega strukturnega in investicijskega sklada; od tam pričakujejo 

skoraj 8 milijonov evrov kohezijskih sredstev. Poudari še, da bo z graditvijo kanalizacijskega 

omrežja sočasno potekala tudi obnova vodovodnega omrežja. Ravno ta sočasnost graditve 

infrastrukture je po njegovem mnenju izredno pomembna, saj se tako poskrbi za racionalno 

porabo sredstev. Izrazi mnenje, da je ta način boljši, racionalnejši. Nikakor namreč ne pride v 

poštev, da bi se delalo npr. ulico s pločnikom, čez dve leti pa na istem odseku obnavljalo 

vodovodno omrežje. Na občini se zavedajo, da je za javno podjetje pomembno, da bi se v čim 

večji meri zmanjšalo vodne izgube, da ne bi bilo puščanj.  

Srednje občine – Ajdovščina, Postojna, Tržič in Grosuplje 

Vse štiri srednje velike občine imajo lastništvo nad javno (vodovodno) infrastrukturo. 

Lastništvo so urejali v letu 2010. Vse štiri občine imajo poleg javnih vodovodov tudi nekaj 

zasebnih vodovodov. Pri vprašanju, kje vidijo problematiko pri obnovi vodovodne 

infrastrukture, na Občini Grosuplje in Občini Ajdovščina odgovorijo, da problematike ni ali pa, 

da ne obstaja, saj imajo za njihove potrebe dobro vzpostavljene evidence in da s komunalnimi 

podjetji dobro sodelujejo. Ravno tako povedo, da je vlaganja v infrastrukturo bistveno več, kot 

je namenjenih sredstev iz naslova vodovodnih omrežnin in da na tem področju ne zaznavajo 

pomanjkanja. Na občini Postojna povedo, da sicer je vlaganj v obnove več, kot je pridobljenih 

sredstev iz naslova vodovodnih omrežnin, vendar je ta znesek sredstev bistveno premajhen, da 

bi lahko zagotovili zadostno in dolgoživo vodovodno infrastrukturo. Menijo, da so evidence 

dobro vzpostavljene in da tukaj večjih težav ni opaziti. V Tržiču je situacija nekoliko drugačna; 

sogovornik izpostavi, da je za njimi uspešno izpeljan projekt iz leta 2012 v vrednosti 23 

milijonov evrov, s katerim so obnovili večji del kanalizacijskega in vodovodnega sistema. Pri 

sogovorniku je zaznati občutek velikega uspeha in občutek, da so bile na tem področju vse 

potrebe izpolnjene. Glede evidenc o javni infrastrukturi občine povedo, da so načeloma dobre, 

da pa se prenos novih lastniških struktur odvija po njihovem mnenju prepočasi in se posledično 

tudi cene omrežnin zvišujejo prepočasi. Na vprašanje, koliko dejanskih obnov v vodovodno 

infrastrukturo je v občinah oz. če je teh dovolj ali premalo, nam na Občini Tržič povedo, da jih 

je bilo v preteklem obdobju (obdobje kohezijskega projekta) veliko. Dodajo še, da če projekta 

oz. kohezijskih sredstev v vrednosti 18 milijonov evrov ne bi bilo, bi bilo teh vlaganj veliko 

premalo. Na Občini Postojna so mnenja, da veliko vlagajo v vodovodno infrastrukturo in 

poudarijo, da sredstva ne gredo samo iz naslova vodovodnih omrežnin, ampak da so tudi oni 
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imeli kohezijska sredstva (projekt kanalizacija) v višini 14 milijonov evrov, in da se je hkrati s 

kanalizacijskim omrežjem urejala tudi vodovodna infrastruktura. Ne gre pa prezreti dejstva, da 

je Občina Postojna razpršena občina in je zato ne moremo primerjati z občino, ki ima nasičeno 

prebivalstvo. V razpršeni občini je posledično veliko več cevi (dolžine) in s tem potrebnih 

obnov. Meni tudi, da je vodovodna omrežnina glede na potrebe obnov v občini veliko prenizko 

zaračunana. Na občini Grosuplje so nekoliko bolj skopi z odgovori in povedo, da je obnov 

dovolj glede na potrebe. Vendar pa ta občina ni tako razpršeno naseljena in je morda tudi to 

razlog za obvladovanje obnov. Tudi v Ajdovščini jih pri vlaganju v kanalizacijski in vodovodni 

sistemu rešujejo evropska sredstva. Mnenja so, da so sredstva, pridobljena iz naslova najemnin, 

za obnovo javne (vodovodne) infrastrukture bistveno premajhna. Na vprašanje, kako imajo 

občine namensko porabo sredstev urejeno v odlokih ali pogodbenih razmerjih med njimi in 

njihovimi upravljavci, izvemo, da je v preteklosti občina Ajdovščina bila med redkimi občinami 

(in edina med občinami, vključenimi v raziskavo), ki je imela v občinskem odloku opredeljeno 

namensko porabo tako zbranih sredstev za obnovo vodovodne infrastrukture. Pozneje (leta 

2016) so odlok spremenili in zdaj se sredstva zbirajo v integralni proračun. Občina Grosuplje 

ima recimo opredeljeno v krovni pogodbi, da gre za namenski prihodek občine in da se prihodek 

lahko uporablja le za investicijsko vzdrževanje in nadomestitvene investicije na področju 

gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo).  

Vse srednje občine povedo, da gredo sredstva iz naslova najemnin za vodovodno infrastrukturo 

v integralni proračun in da je sledljivost porabe teh sredstev slaba. Vendar vse štiri občine 

povedo tudi, da sredstev, pridobljenih iz naslova omrežnin (najemnih vodovodnih 

infrastruktur), nikdar ne namenjajo v šolstvo ali zdravstvo oz. za druge namene, pač pa se ta 

sredstva namenjajo le v vodovodno infrastrukturo, ni pa nujno, da le v obnovo. Na vprašanje, 

katera javna infrastruktura se financira iz naslova vodovodnih omrežnin (in s tem postavimo 

vprašanje na nekoliko drugačen način, kot je prejšnje), so odgovori naslednji. Občini 

Ajdovščina in Grosuplje odgovorita, da se sredstva med sabo prelivajo oz. da ne gre trditi 

(Grosuplje), da gre vedno res vse v vodovodni sistem, da gre tudi za prelivanje v kanalizacijski 

sistem in da če se pojavi neka večja potreba oz. poraba na kanalizacijskem sistemu, se sredstva 

iz naslova vodovodnih omrežnin namenijo tja. Pritegnila nas je razlaga občine Postojna, ki 

pritrdi, da se ta pridobljena sredstva namenjajo za vodovodno infrastrukturo, vendar doda, da 

gre velikokrat za rekonstrukcijo, ne le obnovo. Razloži še, da obnova pomeni zamenjavo cevi 

z enakim materialom in premerom cevi. Vendar se v praksi pogosto zgodi, da položijo drugačen 

premer cevi in vsekakor tudi iz boljšega materiala. Ko občine pridobijo kohezijska sredstva za 

obnovo vodovodnega sistema, ta sredstva niso namenjena za razširitve-rekonstrukcije, ampak 

za obnovo. Občina Tržič pove, da se trenutne potrebe kažejo v obnovi cestnih infrastruktur in 

zato trenutno vlagajo več v to infrastrukturo kot vodovodno iz sredstev od prejetih najemnin. 

Vsekakor je razlog za to, da se navezujejo na pretekle projekte in s tem na veliko uresničenih 

obnov v preteklosti. Glede dejavnikov, ki vplivajo na odločitve o porabi sredstev iz naslova 

najemnin, so odgovori občin enotni. Obnavlja se sočasno z drugimi projekti, kar pomeni, da ko 

se dela rekonstrukcija cest, krožišč, parkovne ureditve ipd., se preveri še stanje vodovodnega 
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sistema. Tudi ko se dela telekomunikacijo omrežje, plinsko napeljavo, kanalizacijsko omrežje 

idr., vedno hkrati uredijo celotno javno infrastrukturo. 

Majhne občine – Divača in Vojnik 

Sogovornici iz Občine Divača in Občine Vojnik nam podata informacije glede lastništva, in 

sicer da je bilo to urejeno leta 2010. Na občini Vojnik povedo, da z upravljavcem vodovodnega 

sistema odlično sodelujejo, da je evidenca o javni infrastrukturi odlična in da posebnih težav 

pri obnovi vodovodne infrastrukture ni zaznati. V nasprotju s tem na Občini Divača izpostavijo 

problematiko pomanjkanja obnov vodovodne infrastrukture in problematiko dviga cen 

gradbenih storitev na tržišču, ki jo je zaznati od letošnjega leta (2019). V Občini Divača obnov 

pravzaprav ni, saj zanje ni razpoložljivih sredstev. Trenutno čakajo na evropska sredstva v 

vrednosti cca 3,9 milijona evrov in s tem računajo na vsaj nekaj vložka v vodovodni sistem. 

Dejansko gre za projekt graditve novih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov. Na Občini 

Divača potrdijo, da je trend opuščanja obnavljanja že dolgoletna praksa, in dodajo, da je velik 

problem geografska razpršenost v občini. Povedo tudi, da so do danes dajali poudarek obnovi 

šol, vrtcev, igrišč, cestne infrastrukture, prometne povezave ipd. skratka vsega, kar je očem bolj 

vidno. Vodovodne cevi so skrite in če ne puščajo, jih ne popravljajo. Večina je starih tudi 

približno 100 let. Ceno omrežnine subvencionirajo. Če bi želeli kaj obnavljati, bi morali 

omrežnino zvišati za 500 %, pa še to ne bi bilo dovolj. Na vprašanje, zakaj so cene omrežnine 

tako nizke, nam ogovorijo, da si nihče ne želi občinske uprave, ki bi vsakega občana udarila po 

žepu zaradi vodovodnih cevi. Težko je občanom približati to problematiko. Noben župan ne bi 

bil ponovno izvoljen, če bi kaj takega naredil. Mnenja so tudi, da bi morala država podpirati 

majhne občine, kot je Divača, in da Uredba MEDO in s tem povezani zakoni niso pravični.  

Občina Vojnik ima v odloku opredeljeno, da je najemnina namenski prihodek najemodajalk, ki 

se jo mora uporabiti samo za graditev, nadomestne investicije, obnovitvene investicije skladno 

s pogodbo in nakup nove javne infrastrukture. V primeru presežnih sredstev se ta lahko 

uporabijo samo za druge gospodarske javne službe po pogodbi. Sogovornica z občine Vojnik 

pove, da se najemnino obračunava na način kompenziranja. Pove, da je na ta način kontrolirana 

poraba, in sicer na vsaki kompenzaciji je jasno zavedeno, da gre za kompenzacijo –za 

pokrivanje iz naslova najemnin za obnovo javne infrastrukture. Pokaže nekaj primerov in hkrati 

pove, da je eden od razlogov tudi ta, da če denarja ni (vidnega), tudi ne pride do interesov, želje 

po potrošnji v druge investicije (nenamenskost). Bili so tudi primeri, ko se kakšno leto 

vodovodnega sistema ni obnavljalo, pa se tega denarja ni porabilo v druge namene, ampak se 

je čakalo na drugo leto in s tem na prihajajoče investicije. Obe občini pritrdita, da gredo sredstva 

iz naslova najemnin za vodovodno infrastrukturo v integriran proračun. Skratka, Občina Vojnik 

se zaveda potreb po obnovi vodovodne infrastrukture in se tega načeloma drži in to obvladuje, 

medtem ko je Občina Divača kot izredno razpršena občina v težkem položaju in obnov ne 

zagotavlja. Vsekakor intervjuvanci iz obeh občin povedo, da je obnov premalo za ohranjanje 

dolgoživosti vodovodnega sistema. Na Občini Vojnik menijo, da je sočasnost tisti dejavnik, ki 
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vpliva na namensko porabo sredstev, pridobljenih iz naslova najemnin. Kot že omenjeno, ko 

potekajo neke investicije, ki se dotikajo vodovodnega sistema, se ta takrat preveri in po potrebi 

obnovi. Vsekakor pa se obnavlja na mestih puščanja in izlitja, gre torej za intervencije. 

Upravljavci/javna podjetja: Komunalno stanovanjska družba, d. o. o., Ajdovščina, KOVOD 

Postojna, Komunala Tržič, Kraški vodovod Sežana in Rižanski vodovod Koper 

Za polstrukturirane intervjuje pri javnih podjetjih smo vprašalnik smiselno prilagodili. Srečanja 

za intervju na javnih podjetjih so bila veliko krajša kot na občinah in so trajala v povprečju 20 

minut. Nismo jih spraševali po odlokih in lastništvu, temveč je bil naš namen preveriti 

informacije, ki smo jih prejeli od občinskih služb, in primerjati ter ovrednotiti morebitne razlike. 

Naše vodilo pri izvedbi intervjuja je bilo ves čas raziskovalno vprašanje, kolikšen delež 

sredstev, zbranih iz naslova omrežnin, so občine v preteklih petih letih namenjale obnovi javne 

infrastrukture in kateri dejavniki vplivajo na odločanje občin o namenski porabi teh sredstev. 

Zanimal nas je torej vidik komunalnih podjetij. 

Vsa javna podjetja izpostavijo problem dejanskega nadzora nad javno infrastrukturo, saj so s 

prenosom lastništva javne infrastrukture na občine ta nadzor izgubile. Povedo tudi, da je v 

komunikaciji med njimi kot upravljavci te infrastrukture in občinami kot lastnicami čutiti 

hierarhični odnos, da je pa komunikacija v osnovi dobra. Vsa javna podjetja se trudijo, da bi 

bilo obnov čim več. Vsa so enotna pri tem, da je teh obnov glede na potrebe premalo. Obnove 

so namreč zelo pomembne pri zmanjšanju vodnih izgub. Več je obnov, manj je vodnih izgub 

in s tem povezanih stroškov.  

V javnem podjetju Ajdovščina na primer povedo, da je letnih obnov (za obdobje zadnjih petih 

let) v povprečju od 2 do 3 kilometre za cca 450 kilometrov primarnega in sekundarnega 

vodovodnega omrežja. Direktorjev optimalni predlog bi bil vsaj šest kilometrov vodovodnega 

omrežja na letni ravni. Pritrdijo pa podatku, da se dejansko veliko obnavlja iz naslova projektov, 

to je investicij v kanalizacijsko omrežje, posledično pa pride tudi do obnov vodovodnega 

sistema. Ker je veliko novogradenj oz. investicijskih vzdrževanj v vodovodni sistem, se težko 

pritožujejo nad tem, da je v vodovodnem sistemu premalo vložka. Je pa res, da sredstva iz 

naslova najemnin (amortizacije) ne gredo izključno v obnovo, ampak poleg investicijskega 

vzdrževanja tudi v novogradnje. Podatki o višini najemnine za komunalno infrastrukturo in 

vlaganja v obnovo vodovodov občine Ajdovščina za obdobje petih let so naslednji (preglednica 

5). 
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Preglednica 5: Višina najemnine za komunalno infrastrukturo in vlaganja v obnovo 

vodovodov občine Ajdovščina 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Višina najemnine 319.028,70 350.168,26 365.267,86 501.235,75 555.897,17 

vlaganja v obnove vodovodov 232.069,32 109.608,09 170.915,91 42.310,25 53.009,22 

vlaganja v novogradnje vodov, 

projekt dok., vaški vod. 
4.437,60 30.922,38 187.158,76 64.719,77 37.425,06 

dolžine obnov, vodovodov (m) 1352 3348 3628 732 1027 

Razlika – vlaganja v 

novogradnje kanalizacije 
82.521,78 209.637,79 7.193,19 394.205,73 465.462,89 

Vir: Komunalno-stanovanjska družba Ajdovščina 2018. 

V Javnem podjetju Postojna so nam povedali, da je tudi pri njih na področju vodovodne 

infrastrukture veliko narejenega predvsem zahvaljujoč izvedenim projektom v kanalizacijska 

omrežja. V zadnjih dveh letih se je prenovilo 60 kilometrov (za občino Postojna in Pivka) 

komunalne infrastrukture, kar pa glede na potrebe ni dovolj. Sogovornik pove, da bi z 

upoštevanjem 50-letne amortizacijske dobe moralo biti v občini Postojna letno obnovljenih vsaj 

3,5 km vodovodnih cevi od skupno 178 km vodovodnih cevi, (to je 178 : 50 = 3,56). Pove nam, 

da se je v obdobju 2017–2019 na področju Postojne obnovilo 20 do 30 km, pred tem pa je bilo 

obnov bistveno pod 3,5 km na letni ravni. Podatki s spodnje preglednice 6 prikazujejo, koliko 

je bilo dejanskih obnov v Občini Postojna.  

Preglednica 6: Število obnov v občini Postojna 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Obnova km 2,347 0,75 1,425 23,4 8,4 

Novogradnja km 0,018 0,265 0 1,5  

Vir: Javno podjetje Kovod Postojna 2019. 

Od Javnega podjetja Postojna izvemo tudi, da pride velikokrat do zamenjav še ne izrabljenih 

vodovodnih cevi, kjer recimo ni puščanja, vendar, ker se že dela neka prenova na določenem 

odseku (cestišča ali parka ipd.) in je že blizu amortizacijska dobe, je potem tudi vodovodna 

infrastruktura zamenjana. Če bi v javnem podjetju imeli možnost odločati, bi vsekakor 

zamenjali najprej cevi, kjer je več puščanj in s tem več vodnih izgub. Za primerjavo: od Občine 

Postojna smo dobili podatek, da se je v zadnjih treh letih obnovilo in nadgradilo obstoječi 

vodovodni sistem in objekte (vodarna, vodohran in zajetje), da je bila zgrajena kanalizacija in 

nova čistilna naprava ter da so bili obnovljeni razni odseki kanalizacije in vodovoda v skupni 

vrednosti štirih milijonov evrov. Dobili smo podatke o vrednostih, namenjenih za obnovo za 

obdobje 2016–2018. 
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Preglednica 7: Sredstva, namenjena obnovam v občini Postojna 

Leto 2016 2017 2018 

Vodovod 62.393,36 EUR 227.435,27 EUR 87.311,53 EUR 

Kanalizacija 0 0 2.658,55 EUR 

Čistilna naprava 24.294,17 EUR 9.779,91 EUR 14.794,54 EUR 

Vir: Javno podjetje Kovod Postojna 2019. 

Od Občine Postojna smo pridobili tudi podatek o vrednosti obračunane amortizacije, to je 

najemnine. 

Preglednica 8: Vrednosti obračunane amortizacije v občini Postojna 

Leto 2016 2017 2018 

Vodovod 223.980,77 EUR 217.566,64 EUR 207.568,57 EUR 

Vir: Javno podjetje Kovod Postojna 2019. 

V Javnem podjetju Tržič so izrazili veliko zadovoljstvo nad investicijami, ki so bile narejene iz 

naslova projekta »Zbiranje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič«. 

Projekt, ki se je začel 29. novembra 2007, je obsegal graditev:  

− 34 km voda, šest vodohranov, objekt za črpališče pitne vode in tri čistilne naprave za pitno 

vodo; 

− 12,4 km kanalizacije, sedem zadrževalnih bazenov in dve črpališči odpadnih voda; 

− centralna čistilna naprava Tržič; njen sistem vključuje usedanje biološkega blata, 

nitrifikacijo, denitrifikacijo, delno aerobno stabilizacijo blata, kemično odstranjevanje 

fosforja in dezinfekcijo izpusta.  

V Javnem podjetju Tržič povedo, da je bilo v splošnem za občino Tržič in komunalno 

opremljenost veliko narejenega, zagotovo pa ne bi bilo tako, če ne bi prejeli 18 milijonov evrov 

kohezijskih sredstev. Samo s sredstvi od omrežnin ne bi mogli opraviti toliko investicij. Od 

skupno cca 100 km vodovodnega omrežja ga je bilo v obdobju 2014–2018 obnovljenega 820 

m. Novo zgrajenega vodovoda v enakem obdobju pa je bilo 1.567 m. V preglednici 9 je 

razvidno, da so odhodki nekoliko višji od prihodkov. 
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Preglednica 9: Sredstva javnega podjetja Tržič 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Odhodki za oskrbo z vodo – 

skupaj 
243.214,60 450.326,26 453.239,35 241.394,62 123.651,26 

Vlaganja v investicijsko 

vzdrževanje 
61.319,35 148.482,56 107.495,51 203.890,79 64.194,15 

Vodovodne: 

Izboljšave/rekonstrukcija/komu

nalno opremljanje/in drugo 

181.895,25 301.843,70 345.743,84 37.503,83 59.457,11 

Prihodki od najemnin – oskrba 

z vodo 
298.941,27 384.333,36 384.333,36 349.474,08 374.746,36 

Vir: Občina Tržič 2016. 

Javno podjetje Sežana pove, da ima občina Divača 80,6 km vodovodnega omrežja in da bi ga 

bilo treba obnavljati 2 % letno, to je vsaj 1,5 km vodovodnega omrežja na letni ravni. Iz prakse 

je opaziti veliko več vlaganja v prometno infrastrukturo (ceste in krožišča) kot pa v vodovodno 

omrežje. V občini Divača obnavljajo le v primeru puščanj. Sogovornik pove, da npr. Občina 

Sežana prejme približno 300 tisoč evrov sredstev iz naslova vodovodnih najemnin in da ima 

Kraški vodovod le za 100 tisoč evrov obnov. Tako za preostalih 200 tisoč evrov niso prepričani, 

ali grejo v obnovo ali za druge namene. Intervjuvanec poda primer občine Komen, in sicer da 

je v omenjeni občini bilo veliko obnov v preteklih nekaj letih, saj je ta občina na evropskem 

razpisu prejela kohezijska sredstva, namenjena za investicije v kanalizacijsko omrežje. Občina 

Komen ima cca 3600 prebivalcev in 103,3 km vodovodnega omrežja. V zadnjih petih letih je 

bilo tako več investicij v 8200 metrov vodovodnega omrežja. Z novo javno infrastrukturo si je 

občina kot lastnik povečala osnovna sredstva, kar je bila tudi podlaga za dvig cen. Nasprotno 

je v občini Divača, ki nima novih vložkov in zato nima razloga, s katerim bi upravičila dvig 

cen. Dobili smo naslednje podatke (preglednica 10). 

Preglednica 10: Podatki po občinah 

Občine Vsi cevovodi v m 
Obnovljeno po letu 

2013 

Vodovodne cevi 

starejše od 40 let 

Divača 80.684 2.820 30 % 

Hrpelje-Kozina 128.939 2.004 60 % 

Komen 103.403 8.973 20 % 

Miren-Kostanjevica 44.771 2.002 40 % 

Sežana 207.994 3.820 20 % 

Skupaj 565.791 19.619  

Vir: Kraški vodovod Sežana 2019. 

Ponovno ugotovimo, da je največ vlaganj v vodovodno omrežja tam, kjer občine pridobijo 

kohezijska sredstva. 
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Rižanski vodovod Koper nam pove, da je komunikacija med obalnimi občinami dobra, da je 

sodelovanje med vsemi štirimi lastnicami izredno pomembno in da se vsako leto pripravi 

predlog investicij z občinskimi službami in o investicijskem vlaganju v vodovodni sistem. 

Predlog mora biti sprejet na skupščini in pozneje potrjen od lastnic (občin). Pri pregledu letnih 

poročil javnega podjetja smo pri podatkih o tem, koliko je letnih obnov oz. koliko sredstev je 

namenjenih za investicije, nekoliko zmedeni, saj se podatki zbirajo po skupnih obnovah, torej 

je vložek vseh štirih obalnih občinah in pa tudi po občinah zabeležen ločeno. Iz pridobljenih 

podatkov se ne da najbolje razumeti, kaj sodi med vlaganja v tuja osnovna sredstva iz investicij 

v lastni režiji (tega je na letni ravni za obdobje med 2014 in 2018 od 300 tisoč do 600 tisoč 

evrov). Odgovori na vprašanja pa so skopi, zato spodaj prikazujemo naslednje zbrane podatke, 

in sicer, koliko je bilo v občini Koper obnovljene vodovodne infrastrukture v letih od 2014 do 

2018: 

− 2014 – 7.995,47 km, 

− 2105 – 10.685,50 km, 

− 2016 – 563,82 km,  

− 2017 – 2.269,59 km, 

− 2018 – 1.963,90 km. 

Poudarek damo na investicije v hidravlične izboljšave v letu 2015 v skupnem znesku 4.499.927 

evrov. Iz letnih poročil javnega podjetja povzamemo skupne obnove po letih (preglednica 11). 

Preglednica 11: Infrastrukturi namenjena sredstva 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Znesek skupnih projektov  173.496 800.580 434.994 591.505 

Investicije/obnovitvene investicije 

za Mestno občino Koper v zneskih 

 / 485.000 491.348 440.056 

Vir: Rižanski vodovod Koper 2018. 

Javno podjetje Rižanski vodovod Koper namenja Občini Koper letno okrog 800 tisoč evrov 

najemnine za javno infrastrukturo. 

6.6 Ugotovitve raziskave 

Na podlagi opravljenih intervjujev in analize številčnih podatkov smo ugotovili zanimive stvari.  

V občini Ljubljana se ves denar, pridobljen iz naslova omrežnin, namenja obnovi vodovodnega 

omrežja, čeprav v zadnjih letih zaradi mlade vodovodne infrastrukture večjih potreb po obnovi 

ni bilo. Tako so lahko sredstva, pridobljena iz naslova omrežnin, namenili za dograditev 

infrastrukture, kot je podaljšanje omrežja. V občini Koper se je v preteklosti veliko naredilo na 

področju komunalne infrastrukture; v zadnjih šestnajstih letih je bilo v ta namen vloženih 

približno 42 milijonov evrov. Sredstva, pridobljena iz naslova omrežnin, se torej namensko 
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porabljajo za vlaganje v stvarno premoženje. Ugotovili smo tudi, da je v Občini Koper vsako 

leto investicij v vodovodno infrastrukturo bistveno več, kot je prejetih sredstev, teh pa glede na 

starost vodovodne infrastrukture in potreb po obnovi vseeno ni dovolj. 

V občinah Postojna in Ajdovščina se vsa sredstva iz naslova omrežnin namenijo v vodovodno 

infrastrukturo, pri čemer pa menijo, da je ta znesek sredstev bistveno premajhen, da bi se 

zagotovilo zadostno in dolgoživo vodovodno infrastrukturo. V te obnove morajo vlagati več, 

zato sredstva ne gredo samo iz naslova vodovodnih omrežnin, ampak tudi iz kohezijskih 

sredstev. Sredstva, pridobljena iz kohezijskega sklada, tako rešujejo večji del naših izbranih 

občin. Na Občini Postojna so za projekt kanalizacija prejeli cca 14 milijonov evrov, s katerimi 

se je hkrati s kanalizacijskim omrežjem urejala tudi vodovodna infrastruktura. Tudi v Občini 

Tržič je uspešno izpeljan projekt iz leta 2012 v vrednosti 23 milijonov evrov dejansko bil 

namenjen obnovi večjega dela kanalizacijskega in vodovodnega sistema. Opažamo, da se 

trenutne potrebe kažejo v obnovi cestnih infrastruktur in zato občine zdaj vlagajo več v to 

infrastrukturo kot v vodovodno. 

Pomembna vmesna ugotovitev raziskave je, da pri obnovah vodovodne infrastrukture (pa tudi 

druge infrastrukture) v vseh občinah velja načelo hkratnosti oziroma sočasnosti izvajanja 

urejanja javne infrastrukture. Ko občine pridobijo kohezijska sredstva za namen 

obnove/graditve kanalizacijskega omrežja, stremijo k temu, da se sočasno obnovi tudi 

vodovodno ali telekomunikacijo omrežje. Glede namenske uporabe lahko na podlagi 

opravljenih intervjujev na občinah sklepamo, da se vsa sredstva iz naslova omrežnin namenijo 

za obnovo vodovodne infrastrukture oz. za investicijsko vzdrževanje in nadomestne investicije 

na področju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo. Vendar pa je ponekod teh sredstev 

iz naslova omrežnin glede na potrebe bistveno premalo. V občini Divača obnov pravzaprav ni, 

saj zanje ni razpoložljivih sredstev. Pri obnovah gre samo za »krpanje« najnujnejšega oz. gre 

za popravilo kakšnega puščanja. Trenutno čakajo na evropska sredstva v vrednosti cca 3,9 

milijona evrov in s tem računajo na vsaj nekaj vložka v vodovodni sistem.  

Informacije o namenski porabi sredstev iz naslova omrežnin smo pridobili tudi od 

upravljavcev/javnih podjetij, in sicer so to: Komunalno-stanovanjska družba, d. o. o., 

Ajdovščina, Kovod Postojna, Komunala Tržič, Kraški vodovod Sežana in Rižanski vodovod 

Koper. Ugotavljamo, da so v javnem podjetju Ajdovščina v zadnjih petih letih z najemnino 

pridobili dobrih 2.200.000 evrov sredstev, od tega so jih dobrih 600.000 evrov namenili v 

obnove in novogradnje vodovodnih sistemov, kar znaša slabih 30 %.  

V javnem podjetju Postojna so v zadnjih treh letih iz naslova najemnin prejeli 650.000 evrov, 

od tega so jih za obnovo vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav namenili 430.000 evrov, kar 

znaša dobrih 70 %. 
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V javnem podjetju Tržič so v zadnjih petih letih z najemnino pridobili dobrih 1.800.000 evrov 

sredstev, od tega so jih dobrih 1.500.000 evrov namenili za investicijsko vzdrževanje, 

rekonstrukcije vodovoda in komunalno opremo, kar znaša dobrih 80 %. 

Javno podjetje Sežana iz naslova omrežnin prejme približno 300 tisoč evrov letno, od tega se 

za vodovod nameni le 100 tisoč evrov zaradi obnov. Za preostalih 200 tisoč evrov niso 

prepričani, ali gre v obnove ali v druge namene. Na podlagi tega dejstva lahko zapišemo, da so 

za obnovo vodovodne infrastrukture namenili cca. 30 % ali več sredstev iz naslova omrežnine. 

Od javnega podjetja Ljubljana in Koper konkretnih podatkov nismo uspeli pridobiti.  

Očitno je, da ugotovitve, pridobljene od občin in komunalnih podjetij, med seboj niso skladne. 

Prav tako niso skladne s podatki, ki so javno dostopni na spletnih straneh javnih podjetij. Zdi 

se, da javna podjetja ne želijo preveč neposredno pokazati svojega nezadovoljstva glede obnove 

javne gospodarske vodne infrastrukture. 

6.7 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Če povzamemo ugotovitve raziskave, vidimo, da se odgovori med ustanovami občin in javnimi 

podjetji razlikujejo. Odgovori niso skladni. Občine trdijo, da se v javno vodovodno 

infrastrukturo vlaga veliko, ali pa lahko rečemo celo več kot je sredstev, pridobljenih iz naslova 

vodovodnih omrežnin. Istočasno občine, ki so pridobile kohezijska sredstva, hitijo razlagati, da 

kako veliko se je vložilo v javno infrastrukturo, rade izpostavijo oz. poudarijo pridobljene 

milijone evrov in sliši se res veliko. Vendar ne gre enačiti vlaganja v obnovo s finančnimi 

sredstvi, pridobljenimi od EU, in finančnimi sredstvi, pridobljenimi od vodovodne omrežnine. 

Na to nas opozorijo popolnoma vsa javna podjetja. Javna podjetja so menja, da bi obnove 

morale potekati po programu, ki ga pripravi javno podjetje samo, vendar v praksi ni tako. Drži, 

da ga javno podjetje pripravi, ampak vedno skladno z dogovorom z občinskimi službami, kar 

pomeni, da je izvedba podrejena projektom, ki jih vodi občina in načelu sočasnosti/hkratnosti. 

Jasno je, da je občina v odnosu mati – hči tista, ki javnemu podjetju nakazuje potrebe glede na 

projekte, ki jih vodi občina, kar pomeni, da tako potrebe po investicijah/obnovah od javnih 

podjetij zaostajajo, niso uslišane ali so konstantno na čakanju. Upravljavci podjetij pritrdijo, da 

so zaračunane vodovodne omrežnine prenizke, da bi zagotavljale dolgoživost vodovodnega 

omrežja.  

Potrebo po višje zaračunanih omrežninah je zaznati največ v manjših občinah, odličen primer 

je Občina Divača, kjer gre za majhno število prebivalcev, razpršeno poseljenih ob izredno 

razvejani vodovodni infrastrukturi. To pomeni, da bi v primeru Divače za potrebe obnove 

vodovodnega omrežja ali njegovo vzdrževanja morala biti omrežnina zaračunana v 

desetkratniku zdajšnje, kar je nerealno oz. neizvedljivo. Dejstvo je, da noben župan ne bi bil 

ponovno izvoljen, če bi svojim prebivalcem zaračunal tako visok znesek za vodo. Zgodil bi se 
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medijski linč, pravijo. Ugotavljamo, da je za upravljavce in nas, ki delamo raziskavo, izredno 

moteč dejavnik nesledljivost porabe sredstev, pridobljenih iz naslova omrežnine. Če se še tako 

trudimo, pri občinah ni bilo mogoče izračunati, kako natančno so se sredstva porabljala, saj se 

zlivajo v integralni proračun. Odgovore občin, da je obnov veliko in še več, kot je pridobljenih 

sredstev, utemeljimo z razlago, da občine na projekte obnov gledajo veliko širše kot upravljavci. 

To bi pomenilo, da občina projekt nekaj milijonov vidi kot celoto, kot obnovo ceste, pločnika, 

plinskega voda, vodovodnega omrežja, komunalnega omrežja, ureditev parkovnih površin itd. 

Javno podjetje pa obnovo vidi kot popravilo, s katerim se izogne izgubi vode in s tem finančni 

prihranek. Javno podjetje si tako želi, da bi se obnovil odsek ceste, ki je po programu obnove 

občine še daleč, ali pa da bi obnovo izpeljali na območju, ki je ljudem skrito ali neopazno. 

Navadno občine želijo vidne obnove, tako da lahko na prihajajočih volitvah kaj pokažejo. Skrite 

cevi ljudi ne motijo, ravno tako ne vodne izgube, medtem ko razpokano cestišče ali neurejeno 

telekomunikacijsko omrežje zbujata nezadovoljstvo. 

Če na kratko povzamemo odgovore na raziskovalna vprašanja: 

RV1: »Kolikšen delež sredstev, zbranih iz naslova omrežnine, so občine v preteklih petih letih 

namenjale obnovi javne infrastrukture in katere?« Odgovor je, da preučevane občine v 

povprečju namenijo veliko večino sredstev za obnovo javne infrastrukture, največ v vodovodno 

in komunalno. 

RV2: »Kateri dejavniki vplivajo na odločanje občin o namenski porabi sredstev iz naslova 

omrežnin?« Tu je odgovor, da je ključni dejavnik, ki vpliva na odločanje o namenski porabi 

sredstev iz naslova omrežnine, sama potreba po investiciji posamezne infrastrukture ter 

smiselno, racionalno in paralelno vlaganje v infrastrukturo, ki je v neposredni bližini. 
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7 SKLEP 

V magistrski nalogi smo preučevali, koliko se denar, pridobljen iz naslova vodovodne 

omrežnine, v praksi namenja obnovi vodovodne javne infrastrukture. Javno dostopni podatki o 

financiranju iz naslova omrežnine so namreč za zdaj precej nepregledni, saj ne zajemajo 

podatkov, koliko sredstev se dejansko namenja za obnovo vodovodne infrastrukture in koliko 

sredstev gre v druge namene. Preučevani problem nam je bil izziv, saj imamo v Sloveniji še 

veliko komunalnega omrežja, starejšega od 50 let in več oz. evidence javne infrastrukture 

kažejo na dejstvo, da je polovica celotnega omrežja v RS starejšega od 35 let. Zanimalo nas je, 

kje tiči težava ne obnavljanja oziroma zakaj je teh obnov premalo. Najemnina iz naslova 

vodovodne omrežnine spada med namenske prihodke občine, ki jih določa 43. člen ZJF. Ta 

namenskost pa mora biti opredeljena v odloku, ki ga sprejme občina. V ZJF je v 80. členu 

opredeljeno, da je najemnina, ki jo od javnih podjetij prejeme občina za uporabo gospodarske 

javne infrastrukture, prihodek občine in da se ta prihodek lahko uporablja za nakup, graditev in 

vzdrževanje stvarnega premoženja občine. V bilanci prihodkov in odhodkov občin pa težko 

matematično dobimo rezultat, ali je prihodek občin iz naslova vodovodne najemnine enak 

odhodku za obnovo vodovodne javne infrastrukture, saj se ti prihodki ne vodijo ločeno, pač pa 

gre za integralni proračun. Z raziskavo v občinah in komunalnih podjetjih smo skušali to vrzel 

zapolniti. Vendar pa podatki, pridobljeni od javnih podjetij, niso v celoti skladni s podatki, 

pridobljenimi od občin. Vsekakor lahko ugotovimo, da je pri obnovah vodovodne infrastrukture 

temeljno vodilo sočasna obnova (hkrati z obnovo npr. ceste), čeprav amortizacijska doba npr. 

še ni potekla. Ugotovimo lahko tudi, da je problematika investiranja v obnovo povezana z 

geografskimi značilnostmi občine (razvejanost javne infrastrukture). V geografsko bolj 

razpršenih občinah, kot je npr. Divača, je vzdrževanje in obnavljanje te infrastrukture bistveno 

zahtevnejše kot npr. v mestnih občinah, kot je npr. Mestna občina Ljubljana. Glede zadostne 

višine finančnih sredstev za obnovo pa se mnenja predstavnikov občin razlikujejo od mnenj 

predstavnikov komunalnih podjetij. Ti menijo, kar dokazujejo tudi s številkami, da je sredstev, 

zbranih iz naslova omrežnin, več kakor pa vlaganj v obnovo vodovodne infrastrukture in da 

torej poraba teh sredstev ni v celoti namenska. Po drugi strani so predstavniki občin menili, da 

je na tem področju vse v najlepšem redu, oziroma da vlagajo v obnovo vodovodne 

infrastrukture bistveno več sredstev, kot jih prejmejo iz naslova najemnin za uporabo javne 

vodovodne infrastrukture. Pri tem velja omeniti, da so v večini občin sredstva za obnovo 

vodovodne infrastrukture pridobili pretežno iz evropskih projektov – če teh ne bi bilo, bi bilo 

stanje na tem področju veliko slabše.  

Ugotovimo lahko, da v praksi namenska poraba sredstev iz naslova najemnine za uporabo 

vodovodne infrastrukture ni v celoti zagotovljena. V pretežni meri se ta sredstva porabijo za 

vlaganje v vodovodno infrastrukturo, vendar se jih del porabi tudi v druge namene (vlaganje v 

drugo infrastrukturo). Če bi želeli torej doseči namensko porabo sredstev iz naslova vodovodnih 

najemnin, bi morali vzpostaviti računovodsko postavko, ki bi transparentno prikazovala porabo 
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sredstev za obnovo, prenovo ali vzdrževanje ter investiranje v točno določeno gospodarsko 

javno infrastrukturo. 

Strošek najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture znaša najmanj toliko, kolikor je višina 

obračunane amortizacije. Oblikovanje cen vseh storitev javne službe poteka skladno z Uredbo 

MEDO. Ta uredba pa predvideva enako metodologijo oblikovanja cen, ne glede na velikost 

občin, starost javne infrastrukture in geografske značilnosti občin. V zvezi s tem menimo, da bi 

morala država vsaj v nekem deležu prevzeti sorazmerno subvencioniranje najemnin, saj je v 

tem trenutku finančno breme občin previsoko. Država ne bi smela enačiti velike, srednje in 

majhne lokalne skupnosti, pač pa bi morala bolj upoštevati razvejanost javne infrastrukture in 

razseljenost prebivalstva po občini. Menimo tudi, da bi bilo treba uvesti večji nadzor nad 

obnavljanjem vodovodne infrastrukture, in sicer tako, da bi se z letnimi poročili vsako leto 

izvajal nadzor nad obnovami javne infrastrukture. S tem bi v določeni meri preprečili občinam 

pretirano vmešavanje v projekte obnov in hkrati upravljavcem pri odločanju o tem omogočili 

več suverenosti. 
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PRILOGA 

Priloga 1: Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba MEDO), priloga 2 

 





Priloga 1 

 

UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA, 

PRILOGA 2 

Obvezen izpis postavk na računu za storitve javnih služb iz 1. člena uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12) za: 

 

1. oskrbo s pitno vodo:  

1.1 oskrba s pitno vodo vključuje:  

1.1.1 omrežnino,  

1.1.2 vodarino,  

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:  

2.1 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

vključuje:  

2.1.1 omrežnino,  

2.1.2 ceno storitve,  

2.1.3 okoljsko dajatev,  

2.2 odvajanje padavinske odpadne vode s streh vključuje:  

2.2.1 omrežnino,  

2.2.2 ceno storitve,  

2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami, vključujejo:  

2.3.1 omrežnino,  

2.3.2 ceno storitve,  

2.3.3 okoljsko dajatev,  

2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin 

vključuje:  

2.4.1 omrežnino,  

2.4.2 ceno storitve,  

2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh vključuje:  

2.5.1 omrežnino,  

2.5.2 ceno storitve,  

3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:  

3.1 zbiranje komunalnih odpadkov* vključuje:  

3.1.1 ceno javne infrastrukture,  

3.1.2 ceno storitve,  

3.2 zbiranje bioloških odpadkov** vključuje:  

3.2.1 ceno javne infrastrukture,  

3.2.2 ceno storitve,  
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4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:  

4.1 obdelava komunalnih odpadkov vključuje:  

4.1.1 ceno javne infrastrukture,  

4.1.2 ceno storitve,  

5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:  

5.1 odlaganje komunalnih odpadkov vključuje:  

5.1.1 ceno javne infrastrukture,  

5.1.2 ceno storitve.  

 

*cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prvega odstavka 22. člena te uredbe  

**cena storitev iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka 22. člena te uredbe 


