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POVZETEK 

(De)regulacija cen komunalnih storitev na nivoju povprečnih stroškov v Sloveniji je 

povzročila povečanje cen storitve oskrbe s pitno vodo. V nalogi smo to dokazali z analizo 

statističnih podatkov o cenah po občinah. Izdatki za storitev oskrbe s pitno vodo so bili v 

občinah, ki so cene spremenile po deregulaciji, značilno višji od izdatkov v občinah, kjer cene 

niso bile spremenjene. Na oblikovanje cen ima velik vpliv zakonodaja, na višino cene pa 

vpliva množica dejavnikov, ki so med seboj prepleteni in katerih vplivi na ceno se med seboj 

izključujejo. V nalogi smo z izračuni dokazali, da se cene vodarine med statističnimi regijami 

v Sloveniji značilno razlikujejo, vendar homogenih skupin statističnih regij ni smiselno 

oblikovati. Regresijska analiza je pokazala, da pridobivanje vode s črpanjem povečuje ceno 

vodarine, prav tako je tudi nadmorska višina s ceno pozitivno povezana. Gostota prebivalstva 

v občini pa ceno vodarine znižuje. 

Ključne besede: oskrba s pitno vodo, regulacija cen, monopol, gospodarske javne službe, 

vodarina. 

SUMMARY 

(De)regulation of the utility service prices on the level of average expenses in Slovenia, has 

caused the price increase in services providing drinkable water. In the thesis, this is 

demonstrated by the analysis of the statistical information on prices across municipalities. The 

expenses for the services providing drinkable water were considerably higher in the 

municipalities where the price changes occurred than in those without any price changes. The 

price formation largely depends on the legislation and the level of the price is determined by 

the number of aspects that are interrelated and their impacts on the prices are mutually 

exclusive. The calculations in the thesis prove that the prices of water rate differ greatly 

across Slovenia. However, it does not make sense to form homogenous groups of statistical 

regions. Regression analysis has shown that the acquisition of water by pumping causes the 

augmentation in water rate price. Simultaneously, there is also a positive connection between 

the price and the altitude. The density of population in the municipality, on the contrary, 

decreases the water rate price. 

Key words: drinkable water supply, price regulation, monopoly, economic public services, 

water rate price. 
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1 UVOD 

Tržna struktura, v kateri se izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo, je naravni monopol, za 

katerega so značilni naraščajoči donosi ob večanju obsega produkcije. Hkrati gre za 

življenjsko nujno potrebno dobrino, zato je njeno zagotavljanje v splošnem družbenem 

interesu. Poseganje države na področje izvajanja dejavnosti je torej nujno.  

Institucionalni okvirji, ki jih določajo lastništvo infrastrukture in njeno upravljanje, 

odgovornost za zagotavljanje storitev ter organizacijske oblike izvajanja dejavnosti, se med 

državami razlikujejo in so pomemben dejavnik višine cene vode. Poleg njih je cena odvisna 

od kakovosti storitve, ki jo lahko merimo z več kazalniki. Največji vpliv na ceno storitve pa 

imajo v primeru razdrobljenosti občin in izvajalcev v Sloveniji krajevno določeni dejavniki. 

S sprostitvijo cen oziroma z možnostjo uveljavitve cen, ki so oblikovane na nivoju vseh 

(upravičenih) stroškov, so znotraj Slovenije dani pogoji za odkrivanje dejavnikov, ki vplivajo 

na njihovo višino.  

1.1 Raziskovalni problem 

Na področju dejavnosti oskrbe s pitno vodo se srečujemo z nekonkurenčno tržno strukturo – 

monopolom, ki jo povzroča neučinkovitost trga. Potrošnik zaradi lokacije ne more izbirati 

ponudnika. Pravega nadomestka za vodo ni. Podjetja ne morejo prosto vstopati na trg, saj gre 

za dejavnost, ki je splošnega družbenega pomena. Za vstop na trg so potrebna visoka finančna 

sredstva, vodovodne sisteme je težko deliti, saj so prepleteni med občinami. Ovire za vstop na 

trg povzroča tudi ekonomija obsega, ko stroški produkcije na enoto outputa upadajo s 

povečanim obsegom produkcije. Dodatni gospodinjski potrošnik vode ne povzroči dodatnih 

stroškov. Veliko število dodatnih potrošnikov ali en velik dodatni potrošnik lahko povzroči 

potrebo po dodatnem vodnem viru. V primeru, da ga je sploh možno zagotoviti, njegova 

aktivacija povzroči visoke mejne stroške. Povpraševanje po vodi z vidika gospodinjskih 

uporabnikov je zelo neelastično. »Področja produkcije, kjer so naraščajoči donosi tako veliki, 

da je ekonomsko smotrn obstoj samo enega podjetja, se imenujejo naravni monopoli.« 

(Ferfila 2007, 77) Ko podjetje zaradi ekonomije obsega pridobi monopolni položaj, je 

določena (de)regulacija trga nujna in se kaže kot alokacijska funkcija države.  

V večini držav OECD se dejavnost oskrbe s pitno vodo izvaja v okviru občin, ekonomski 

regulator pa je država ali občina (OECD 2003, 85). Lastnina infrastrukture je v večini javna. 

Slovenski pravni red uvršča dejavnost oskrbe s pitno vodo med storitve obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja. Cene teh storitev so pod nadzorom države, ki 

določa metodologijo za njihovo oblikovanje. V zadnjih dvajsetih letih je bilo povečevanje cen 

omejeno na različne načine ali celo zamrznjeno. Niso se upoštevale značilnosti posameznih 

občin oziroma vodovodnih sistemov, ki določajo stroške storitve. Leta 2008 je prišlo do 
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bistvene spremembe v načinu oblikovanja cene. S sprejetjem Pravilnika o oblikovanju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 79/2008) 

je bilo tako prvič predvideno, da se cene teh storitev oblikujejo posebej za kritje stroškov 

amortizacije javne infrastrukture (cena omrežnine) in posebej za kritje stroškov izvajanja 

storitve (cena izvajanja). Nekaterim komunalnim podjetjem je do popolne zamrznitve cen 

avgusta 2010 uspelo zadostiti pogojem Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur. l. 

RS, št. 32/2009) in cene povišati oziroma jih oblikovati na prej opisan način. Približno 

polovica občin pa je konec leta 2012 še vedno imela enotne cene vode. 

Prihodki od prodaje vode v večini slovenskih občin v letu 2012 niso pokrivali stroškov te 

dejavnosti. Ta problem se ponekod vleče že celo desetletje. Dokler se je infrastruktura v 

poslovnih knjigah komunalnih podjetij (do konca leta 2009) računovodsko izkazovala kot 

sredstva v upravljanju, to je kot osnovna sredstva v aktivi bilance stanja in kot obveznost do 

lastnika v pasivi bilance, je bilo možno za pokrivanje izgube zmanjševati obveznosti do teh 

sredstev. Po prenosu infrastrukture v knjige občin, pa občine komunalnim podjetjem 

nakazujejo subvencije za pokrivanje izgub oziroma se izguba te dejavnosti ob ugotavljanju 

poslovnega izida podjetja izravna z dobičkom od drugih dejavnosti, ki jih izvaja komunalno 

podjetje. Komunalna podjetja v Sloveniji pretežno izvajajo več dejavnosti obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, kot tudi drugih tržnih dejavnosti. O monopolnih 

dobičkih pri tej dejavnosti, razen redkih izjem, ni možno govoriti. Velik problem, ki se kaže v 

Sloveniji na tem področju, je pomanjkanje virov sredstev za obnovitvene investicije osnovne 

javne infrastrukture. 

Januarja 2013 je pričela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012) (Uredba MEDO), ki 

pristojnost potrjevanja cen prenaša na raven občin. Cene naj bi se oblikovale na ravni 

upravičenih stroškov, razen v primeru subvencioniranja cen. Cene je bilo potrebno v skladu z 

uredbo oblikovati najkasneje do aprila 2014. Omejitev glede višine cene občinski svetniki 

večkrat utemeljujejo z neučinkovitostjo izvajalca, ki pa jo je težko dokazati, saj stroške 

izvajanja dejavnosti določa cela vrsta dejavnikov, ki so značilni za posamezne občine. 

V magistrski nalogi želimo ugotoviti, kako je deregulacija cen storitve oskrbe s pitno vodo 

vplivala na spremembo cen, kateri so dejavniki, ki vplivajo na višino cen ter ali je možno cene 

vodarine primerjati med občinami v Sloveniji.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je analizirati oblikovanje cen storitve oskrbe s pitno vodo in izdatke 

gospodinjstev za pitno vodo iz različnih občin v Sloveniji pred deregulacijo cen in po njej ter 

ugotoviti, ali je možno določiti dejavnike, ki vplivajo na ceno vodarine. 
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Cilji raziskave so s pomočjo preizkušanja domnev analizirati vpliv deregulacije cen v letih 

2008 in 2013 na oblikovanje cene storitve oskrbe s pitno vodo in izdatke gospodinjstev za 

pitno vodo ter s pomočjo korelacijske in regresijske analize proučiti dejavnike, ki vplivajo na 

višino cene vodarine. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza, ki jo želimo v magistrski nalogi preveriti je, da se cene vode razlikujejo med 

občinami in statističnimi regijami, kar je posledica različnih dejavnikov. Hipoteze, ki jih 

bomo preverili v empiričnem delu naloge, pa so: 

 H1: Cena storitve oskrbe s pitno vodo je pozitivno povezana z deregulacijo cen vode. 

Deregulacija cen je značilno vplivala na porast cen storitve oskrbe s pitno vodo. 

Primerjali bomo izdatke reprezentativnega gospodinjstva, povezane s to storitvijo ob 

koncu leta 2011, in preverili domnevo, da so izdatki gospodinjstva v občinah, ki so po 

letu 2008 povišale cene storitev oziroma imajo cene ločene na omrežnino in vodarino, 

značilno višje od izdatkov v občinah, kjer so cene zadnjič spremenili pred letom 2009. 

Primerjali bomo tudi izdatke ob koncu leta 2013 in preverili domnevo, da so izdatki 

gospodinjstva v občinah, ki so cene povišale v letu 2013, višji od izdatkov v občinah, ki 

so cene povišale pred letom 2013. 

 H2: Porast izdatka reprezentativnega gospodinjstva za vodo je bil v letu 2013 statistično 

značilno večji od indeksa cen življenjskih potrebščin.  

Izdatki za vodo so se v letu 2013 v občinah, kjer je bila že izvedena prilagoditev cen v 

skladu z veljavno uredbo, povišali več kot cene življenjskih potrebščin v istem obdobju. 

 H3: Cene vodarine se statistično značilno razlikujejo med statističnimi regijami. 

Analizirane bodo cene vodarine v dvanajstih statističnih regijah v Sloveniji. 

 H4: Cena vodarine je pozitivno povezana z nadmorsko višino sedeža občine in črpanjem 

podzemne vode ter negativno povezana z gostoto prebivalstva v občini. 

Multiplo regresijsko analizo bomo izvedli s podatki o veljavnih cenah na dan 31. 12. 

2013. 

V magistrski nalogi bomo poleg podatkov iz ankete, ki jo je konec leta 2011 izvedlo podjetje 

LM Veritas, d. o. o., uporabili tudi podatke o cenah oskrbe s pitno vodo s spletnih strani 

komunalnih podjetij po občinah v Sloveniji na dan 31. 12. 2013 in 1. 4. 2014. 

V empiričnem delu naloge bomo za preverjanje hipotez uporabili predvsem statistične metode 

raziskovanja, in sicer:  

 preizkus domneve o aritmetičnih sredinah za neodvisna vzorca (t-test) oziroma preizkus 

domneve, ali so izdatki za vodo v občinah, ki so cene nazadnje povišale med letoma 2009 

in 2011, višje kot v občinah, ki so cene povišale pred letom 2009 (dva neodvisna vzorca) 
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ter preizkus domneve, ali so izdatki za vodo v občinah, ki so cene povišale v letu 2013 

višje kot v ostalih občinah; 

 preizkus domneve o aritmetični sredini oziroma preverjanje hipoteze, ali je bil porast 

izdatkov reprezentativnega gospodinjstva za vodo leta 2013 večji od porasta cen 

življenjskih potrebščin;  

 preizkus domneve o različnosti aritmetičnih sredin cen vodarine za statistične regije v 

Sloveniji (ANOVA) ter post-hoc analiza za določitev statističnih regij, ki statistično 

značilno izstopajo; 

 linearno multiplo regresijsko analizo po metodi vsot najmanjših kvadratov (OLS) za 

ugotovitev vpliva dejavnikov, kot so nadmorska višina, gostota prebivalstva in način 

pridobivanja vode na višino cene vodarine. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Omejitev pri raziskovanju predstavljajo podatki. Ob določenih predpostavkah bomo skušali 

zagotoviti primerljivost podatkov med občinami in različnimi obdobji. Primerjali bomo cene 

oskrbe s pitno vodo za gospodinjske uporabnike. Razlikovanje cen med posameznimi vrstami 

uporabnikov po veljavni uredbi ni dovoljeno. Občine, ki cen še niso spremenile, imajo 

praviloma cene za poslovno dejavnost višje kot za gospodinjstva. Od razmerja med številom 

gospodinjskih uporabnikov in uporabnikov, ki jim podjetje zaračunava storitev po višji ceni, 

je odvisen tudi poslovni izid podjetja.  

Od avgusta 2010 do konca leta 2012 je trajalo obdobje zamrznitve cen, kar pomeni, da se 

podatki o cenah iz ankete, ki je bila izvedena konec leta 2011, do konca leta 2012 niso 

spremenili, zato lahko predpostavimo, da so te cene veljale tudi na dan 31. 12. 2012.  

Za zagotovitev primerljivosti cen, ki so po občinah oblikovane na različne načine in zaradi 

različnih merskih enot, v katerih so izražene cene (vodarina v EUR na kubični meter, 

omrežnina v EUR na mesec glede na premer vodomera), smo izračunali izdatke 

reprezentativnega gospodinjstva. Za reprezentativno gospodinjstvo smo predpostavili, da ima 

4 člane, ki povprečno porabijo 4 m3
 vode na mesec. Reprezentativno gospodinjstvo torej 

mesečno porabi 16 m3
 vode in je na vodovodno omrežje priključeno z vodomerom dimenzije 

DN 20. 

Nekatera komunalna podjetja uporabnikom poleg osnovne cene vode zaračunavajo tudi 

števnino in/ali vzdrževalnino priključka. V skladu z uredbo so stroški vzdrževanja priključka, 

ki vključuje tudi stroške menjave vodomera, vključeni v ceno omrežnine.  

Obstaja več pomembnih dejavnikov, na primer število okvar na vodovodnem omrežju v 

proučevanem obdobju, kvaliteta vode, količina padavin, obseg vaških vodovodov, za katere 

pa ne razpolagamo s podatki in jih zato ne bomo upoštevali v empirični analizi.  
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1.5 Vsebina in sestava magistrske naloge 

Magistrska naloga na podlagi dejanskih podatkov o cenah oskrbe s pitno vodo v nekaj zadnjih 

obdobjih s kvantitativno raziskavo statističnih podatkov ugotavlja vpliv deregulacije cen. 

Podjetja, ki izvajajo dejavnost, se zelo razlikujejo po velikosti, organiziranosti ter vrstah 

dejavnosti, ki jih izvajajo. Kratkoročna poslovna uspešnost, izražena s poslovnim izidom 

posameznega podjetja, ni nujno odraz uspešnega gospodarjenja. Prihodki, ki jih podjetje 

ustvari s ceno storitve, niso edini vir pokrivanja stroškov. Veliko podjetij še vedno prejema 

subvencije iz občinskih proračunov ali ustvarja dobiček z drugimi dejavnostmi na trgu in z 

njim pokriva izgubo iz dejavnosti GJS. Zagotavljanje dejanske učinkovitosti izvajalcev je 

eden najpomembnejših ciljev cenovne regulacije, pri tem pa je nujno poznavanje dejavnikov, 

ki vplivajo na višino cene. Oblikovanje prodajnih cen dejavnosti na podlagi upravičenih 

dejanskih stroškov izvajalcev, je hkrati potreben pogoj za odkrivanje dejavnikov, ki določajo 

njeno višino. Magistrska naloga opozarja na določbe trenutnih predpisov, ki še vedno 

otežujejo odkrivanje dejavnikov, ki določajo višino cen in  katerim je potrebno nameniti 

posebno pozornost pri primerjanju pogojev izvajanja posameznih izvajalcev oziroma občin. 

Naloga lahko služi kot referenca nekaterim državnim ustanovam, ki so pristojne za vodni 

sektor. Rezultati raziskave se lahko uporabijo za predstavitev stanja na trgu nekaterih 

komunalnih storitev, kjer veljajo pogoji naravnega monopola. Naloga predstavlja izvirno 

znanstveno delo in je ena od prvih tovrstnih nalog s področja analize vpliva posameznih 

dejavnikov na cene oskrbe s pitno vodo v Sloveniji. Je smiselna dopolnitev strokovnih 

člankov o možnih kazalnikih za določitev primerljivih občin (Lozej 2012) in stroškovni 

učinkovitosti (Filippini, Hrovatin in Zorić 2007) ter opisa stanja in problematike javnih služb 

na področju varstva okolja (Fabjan 2010). 

Na začetku naloge so opisane ekonomske značilnosti izvajanja dejavnosti, ki jih določa 

naravni monopol in kjer se kaže nujna vloga države pri poseganju v dogajanje na trgu. Nato 

so predstavljeni predpisi, ki v RS določajo kriterije, načine in oblike izvajanja dejavnosti. 

Poseben poudarek je namenjen predpisom o določanju cen storitve v zadnjih obdobjih. Drugo 

poglavje se zaključi s predstavitvijo značilnosti podjetij v Sloveniji, ki izvajajo storitev oskrbe 

s pitno vodo. 

V tretjem poglavju smo na podlagi dostopne strokovne literature predstavili oblike cenovne 

regulacije ter njene posledice v Sloveniji. Načine regulacije ter višino cen vode bomo 

primerjali med evropskimi državami. Kronološko bomo navedli ukrepe oziroma predpise, ki 

se nanašajo na cenovno regulacijo v nekaj zadnjih obdobjih ter prikazali, kako se izvajanje 

odraža na gibanju ICŽP. Za potrebe empirične analize smo opisali strukturo cene oskrbe s 

pitno vodo pred letom 2008 ter bistvena določila trenutno veljavne uredbe.  

V četrtem poglavju so opisani dejavniki, ki vplivajo na višino cene vodarine in kazalniki, ki 

jih je možno spremljati z natančnim dolgoročnim beleženjem podatkov. Sledi empirična 

analiza cen oskrbe s pitno vodo v petem poglavju, kjer preverjamo hipoteze s pomočjo 
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preizkušanja domnev o aritmetičnih sredinah ter korelacijske in regresijske analize. Naloga se 

zaključi z razlagami rezultatov oziroma ugotovitvami ter sklepom. 
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2 DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO 

Pitna voda je za človeštvo nujna naravna dobrina. Uporablja se v fiziološke, higienske in 

industrijske namene. Slovenija je bogata z vodnimi viri, čeprav le-ti niso enakomerno 

razporejeni po celotnem ozemlju. Od izvira oziroma zajetja pitna voda potuje mimo 

vodohranov in objektov za prečiščevanje do uporabnikov po cevovodih. 

2.1 Ekonomske značilnosti izvajanja dejavnosti 

Način pridobivanja vode in njen transport do uporabnikov določata tržno strukturo na trgu s 

strani ponudbe. Na strani povpraševanja pa sta ključna dejavnika nujnost uporabe in cenovna 

neelastičnost, saj je pitna voda dobrina, ki nima nadomestka. 

Največji strošek pri oskrbi z vodo je izgradnja sistema vodnih cevi in objektov od zajetij do 

potrošnikov. Dodatni stroški, ki nastanejo s priključitvijo novega odjemalca na omrežje po 

njegovi izgradnji, so minimalni. Nedvomno bi bilo nesmotrno, da bi se gradila vzporedna 

sistema vodnih cevi, od katerih bi eden oskrboval z vodo enega potrošnika, drugi pa 

njegovega soseda (Ferfila 2007, 77). 

Investicije na področju oskrbe s pitno vodo so potrebne za ohranjanje oziroma zaščito vodnih 

območij, investira se v objekte za obdelavo vode, v povečevanje kapacitet na obstoječem 

sistemu ali iskanju novih vodnih virov. Tekoči stroški povezani z investicijami prinašajo 

koristi v prihodnosti, posledično so tekoče cene posledica tudi bodoče porabe (Field 2008, 

287–311). 

»Trditev, da tržni mehanizem vodi do učinkovite izrabe resursov, to je, da producira tisto, kar 

potrošniki najbolj potrebujejo, in to na najcenejši možni način, predpostavlja konkurenco na 

trgu produkcijskih tvorcev in trgu produktov.« (Ferfila 2007, 34) 

Na trgu produkcijskih tvorcev pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo se ne pojavlja monopolna 

situacija, saj na njem nastopa več dobaviteljev in kupcev. Konkurenca na trgu pitne vode pa 

ni možna oziroma ni smiselna. Pojavlja se neučinkovitost trga. Podjetja ne morejo prosto 

vstopati na trg, saj so za to potrebna visoka finančna sredstva. Vodovodna omrežja so 

povezana v vodovodne sisteme, ki jih je težko deliti, značilna je tudi prepletenost med 

občinami, kar je predvsem posledica delitve občin oziroma nastajanja novih po letu 1994. 

Oskrbovalni sistem je funkcionalna celota v tehničnem smislu, ker obsega vse faze oziroma 

elemente sistema (na primer pri vodooskrbi: zajetje, pripravo vode, transport in distribucijo), 

ki so povezane v celoto. Pri tem je pomembno, da eno fazo sistema lahko tvori več ločenih 

elementov, tako v tehničnem kot lokacijskem smislu (na primer pri oskrbi z vodo imamo 

lahko več zajetij in priprav vode, transportnih vodov in eno distribucijo. S tehničnega vidika 

je povsem evidentno, da gre v tem primeru za en sam sistem). Podobno je v obratnih 
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primerih, ko se iz istega vira napaja več (tehnično ali lokacijsko) ločenih podsistemov – 

transportnih in/ali distribucijskih. Tudi tu gre za tehnično-funkcionalno en sam sistem (Fabjan 

2010, 121). 

Potrošnik zaradi lokacije objektov ne more izbirati ponudnika pitne vode. Na ruralnih, redkeje 

poseljenih območjih v Sloveniji oskrbo s pitno vodo še vedno zagotavljajo vodovodne 

zadruge. Vodovod je bil zgrajen s prostovoljnim delom uporabnikov, ki se upirajo prenosu 

lastništva infrastrukture na občino. 

Analiza vplivov ekonomskih, okoljskih in socialnih dejavnikov v Nemčiji (Schleich in 

Hillenbrand 2007) je pokazala, da je cenovna elastičnost povpraševanja gospodinjstev po vodi 

v 600 proučevanih regijah nizka, in sicer -0,229. Dohodkovna elastičnost v deželah Vzhodne 

Nemčije je znašala 0,685, kar je dvakrat več kot v Zahodni Nemčiji. Razlike v cenah in 

dohodku pojasnijo večji del razlik v porabi vode med vzhodnim in zahodnim delom. Rezultati 

analize so tudi pokazali, da velikost gospodinjstev, delež vodnjakov in količina poletnih 

padavin negativno vpliva na povpraševanje po vodi. Starost prebivalcev je pozitivno 

povezana s porabo vode.   

Pitna voda ni čista javna dobrina; za le-to je značilna namreč popolna neizključljivost in 

nerivalstvo v potrošnji. Kljub temu se dejavnost v literaturi in zakonodaji uvršča v področje 

javnega sektorja.  

Izraz javnostoritveni ne pomeni, da gre izključno za sektorje v državni lasti. V angleški 

literaturi se javnostoritvene panoge označujejo z nazivom »public utilities«. Mednje 

najpogosteje uvrščajo telekomunikacije, vodno gospodarstvo, naftno gospodarstvo in naravni 

plin, elektrogospodarstvo, železnico in ponekod letalske prevoznike. Izraz javni ni pogojen z 

lastninsko strukturo sektorjev, saj so panoge lahko privatne ali državne. Javnost sektorjev se 

kaže v tem, da so temeljnega pomena za normalno delovanje vseh ali večine sektorjev v 

narodnem gospodarstvu in za veliko večino gospodinjstev oziroma posameznikov in so 

infrastrukturnega značaja. Po drugi strani se jim je izraz javni pripisal zato, ker je vse do 

osemdesetih let vladalo prepričanje, da je država tako ali drugače prisiljena posegati v njihovo 

delovanje, s tem da določi pravila delovanja za doseganje optimalnih ekonomskih rezultatov, 

ki so precej drugačna kot v konkurenčnem tržem delu gospodarstva (Hrovatin 1993, 1–2). 

2.2 Značilnosti naravnega monopola 

»Najbolj očitna neučinkovitost trga, ki je vodila do produkcije države, je situacija, ko trgi niso 

kompetitivni. Običajen razlog nekompetitivnosti na trgih je obstoj naraščajočih donosov ob 

večanju obsega produkcije pri enem proizvajalcu. Drugače rečeno, povprečni stroški 

proizvajalca se znižujejo, medtem ko se mu obseg produkcije povečuje. V takšni situaciji je 

ekonomsko smotrn obstoj omejenega števila podjetij. Področja produkcije, kjer so naraščajoči 
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donosi tako veliki, da je ekonomsko smortn obstoj samo enega podjetja, se imenujejo naravni 

monopoli. Običajni primeri naravnih monopolov so produkcija in distribucija vode, elektrika 

in telefonija.« (Ferfila 2007, 77) 

»Naravni monopol je še posebej problematičen, če ga spremljajo nekateri dejavniki, npr. 

nemobilna oziroma ireverzibilna infrastruktura, odsotnost intrasektorskih dejavnikov 

(homogen produkt, ni substitutov v sektorju) in odsotnost intersektorskih dejavnikov (ni 

nadomestkov v drugih sektorjih).« (Ferčič 2009, 38) 

V primeru naravnega monopola je ekonomsko smotrno imeti le eno podjetje. Stroški 

produkcije padajo z večanjem njenega obsega. Podjetje ima profit pri vsakem obsegu 

proizvodnje, kjer je cena višja od povprečnih stroškov. Največjo količino proizvodnje bi 

podjetje doseglo v točki, kjer krivulja povpraševanja seka krivuljo povprečnih stroškov. 

Teoretično bi morala cena biti enaka mejnim stroškom. Vendar so v primeru produkcije z 

upadajočimi povprečnimi stroški mejni stroški manjši od povprečnih, zato bi podjetje v tej 

situaciji proizvajalo z izgubo. Vlade se v takšni situaciji lahko poslužujejo subvencij, tako da 

lahko vztrajajo, naj podjetje postavi ceno, ki je enaka mejnim stroškom. Navedena rešitev se 

seveda ne ukvarja z vprašanjem, kako zbrati za subvencioniranje potreben denar, in 

predpostavlja, da vlada pozna, kakšna subvencija je potrebna, da podjetje ne bi proizvajalo z 

izgubo (Ferfila 2007, 77–78). 

Naravni monopol je v panogi prisoten, kadar povprečni dolgoročni stroški padajo na celotnem 

intervalu proizvodnje, ki je potreben za zadovoljitev tržnega povpraševanja. Tedaj podjetje 

izkorišča prihranke obsega. Takšne razmere v panogi prikazuje slika 1.  

 

Slika 1: Povprečni stroški, mejni stroški in krivulja povpraševanja 

Vir: Ferčič 2009, 38. 

Več manjših podjetij bi v takem primeru proizvajalo z višjimi stroški, zato v tem primeru 

protimonopolna politika, s katero bi razbili podjetje v več manjših ali spodbudili vstop v 

panogo, ne bi bila smotrna. Kljub temu pa je treba preprečiti določanje monopolnih cen in 
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druge nezaželene posledice monopolnega obnašanja. Za uravnavanje naravnega monopola se 

uporablja državna regulacija. Državne subvencije so nepriljubljene, ker sprožajo zahteve pri 

drugih podjetjih in zahtevajo sredstva državnega proračuna. Zato je druga možnost, da država 

določi cene na ravni povprečnih stroškov. S tem se odpovemo največji alokacijski ekonomski 

učinkovitosti, ker so cene večje od mejnih stroškov, vendar omogočimo podjetjem, da sama 

pokrivajo stroške (Hrovatin 2013, 172–173). 

V monopolu krivulja mejnega dohodka poteka pod krivuljo povpraševanja, ker vsako dodatno 

enoto monopolist lahko proda le pri nižji ceni. Ta nižja cena pa velja za vse prodane enote in 

ne samo za zadnjo. Zato se celotni dohodek zaradi dodatne prodane enote ne poveča za 

znesek, ki je enak njeni ceni, ampak manj. 

Pribitek na mejne stroške monopolista je večji, čim manjša je elastičnost povpraševanja 

oziroma bolj kot je strma krivulja povpraševanja (Cabral 2012, 6). Na sliki 2 sta prikazani 

krivulji manjše in večje elastičnosti povpraševanja in pripadajoči monopolni dobiček. 

 

Slika 2: Elastičnost povpraševanja in monopolni dobiček 

Vir: Cabral 2012, 6. 

Elastičnost povpraševanja pri vodi je nizka, kar je potrdila tudi analiza izdelana v Nemčiji 

(Schleich in Hillenbrand 2007), opisana v prejšnjem poglavju, zato je pribitek na mejne 

stroške izvajalcev dejavnosti lahko zelo visok. 

Monopolna tržna struktura torej povzroča alokacijsko neučinkovitost. Mrtva izguba je enaka 

seštevku izgube potrošnikovega presežka in zmanjšanju ponudnikovega presežka. Na sliki 3 

levo je prikazana kot pravokotnik π in trikotnik E. Cena, ki jo določi monopolist je višja od 

mejnih stroškov oziroma povedano drugače, količina, ki jo proizvede monopolist, je nižja od 

optimalne. V primeru naravnega monopola, ko so stroški najnižji, kadar je na trgu le en 

izvajalec, je najboljša rešitev neposredna regulacija tega monopolista. Na sliki 3 desno je 

prikazana situacija, ko regulator določi ceno na nivoju povprečnih stroškov (Cabral 2012). 
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Slika 3: Nereguliran in reguliran monopol 

Vir: Cabral 2012, 13. 

Pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo obstajajo zelo visoki fiksni stroški, ki predstavljajo stroške 

amortizacije ali najemnine infrastrukture. Tudi stroške tekočega vzdrževanja infrastrukture, 

zavarovanje, delovanje telemetrijskega sistema za nadzor nad črpanjem in pritiski v omrežju, 

odpravo napak in defektov na omrežju, menjavo vodomerov, vzdrževanje in obnovo hišnih 

priključkov, stroške preverjanja kvalitete in ustreznosti pitne vode, bi lahko šteli med fiksne 

stroške, saj niso povezani s količino prodane vode. Značaj variabilnih stroškov oziroma 

stroškov odvisnih od količine imajo stroški električne energije za črpanje vode in stroški 

vodnega povračila, ki se plačujejo v državni proračun na osnovi Uredbe o vodnih povračilih 

(Ur. l. RS, št. 103/02). 

Mejni stroški so v danem obsegu povpraševanja na nekem območju zelo nizki. Dodatna enota 

proizvodnje vode iz obstoječih zajetij skoraj ne povzroči dodatnih stroškov. V primeru 

bistveno povečanega povpraševanja po dodatnih količinah vode je potrebno najti novo zajetje 

in zgraditi novo omrežje do uporabnikov, kar pa zelo poveča mejne stroške. 

V primeru da regulator monopolistu določi ceno na nivoju mejnih stroškov, s tem zagotovi 

popolno alokacijsko učinkovitost, podjetje pa proizvaja z izgubo v višini fiksnih stroškov. Za 

pokrivanje nastale izgube lahko regulator podjetju dodeli subvencijo, za katero so vir druge 

dajatve v gospodarstvu. To lahko povzroči izgubo družbene učinkovitosti, ki je večja od 

prihranka pri monopolistu, ki mu je bila dodeljena subvencija. Država se lahko ujame v 

regulatorno past, to pomeni, da se deluje bolj v funkciji maksimizacije dobička podjetja kot v 

funkciji maksimizacije družbene blaginje (Cabral 2012).  

Druga možnost regulatorja je določitev cene na ravni povprečnih stroškov. Je vmesna rešitev 

med nereguliranim monopolom in določanjem cene na ravni mejnih stroškov. Podjetje ne 

ustvarja več izgube. Običajno se ta regulatorni mehanizem uporablja v kombinaciji s 

pribitkom »rate-of-return regulation«, ko regulirane cene zagotavljajo poleg pokritja 

povprečnih stroškov tudi minimalen donos na vloženi kapital. Negativni učinek tega 

mehanizma se kaže v nestimuliranosti podjetij za znižanje stroškov, saj bi s tem morali znižati 

tudi prodajno ceno. V praksi se časovni zamik med znižanjem stroškov podjetja in novo 
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regulirano ceno imenuje »regulatory lag«. Gre za regulatorni mehanizem, pri katerem cena 

variira v enaki meri kot povprečni stroški, podjetje nima velikega interesa po znižanju 

stroškov, zato se imenuje mehanizem s šibko spodbudo.  Pri mehanizmu z močno spodbudo 

pa je cena določena vnaprej in se ne spreminja, tudi če se spremenijo povprečni stroški. To je 

tudi mehanizem cenovne kapice, pri katerem se lahko pojavijo problem nezainteresiranosti 

podjetja, da zniža stroške, če se cenovna kapica menja prehitro,  podjetja so spodbujena k 

neizboljševanju kvalitete ali jo celo nižanjo na račun znižanja povprečnih stroškov. Ta 

mehanizem povzroča visoko tveganje glede določitve višine cenovne kapice. Previsoko 

določena cena povzroča alokacijsko neučinkovitost, prenizko določena cena pa izgubo 

(Cabral 2012). 

Young (2005) opozarja, da je cena vode pomembna pri sprejemanju investicijskih odločitev v 

drugih sektorjih in predlaga več metod vrednotenja učinkov in izgub v teh sektorjih. 

2.3 Umestitev dejavnosti v slovenski pravni okvir  

Predpisi, ki določajo organizacijski in ekonomski položaj izvajalcev dejavnosti v RS so: 

 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) z dopolnitvami in spremembami (Ur. l. RS, št. 

65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13), 

 Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. l. RS, št. 32/93), 

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Ur. l. RS, št. 127/06), 

 Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

(ZPFOLERD) (Ur. l. RS, št. 33/11), 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z dopolnitvami 

in spremembami (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12), 

 Zakon o varstvu okolja z dopolnitvami in spremembami (ZVO) (Ur. l. RS, št. 39/06, 

70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 93/13), 

 Slovenski računovodski standardi 2006 (SRS). 

V Sloveniji je uveljavljena funkcionalna opredelitev pojma javne službe in ne organizacijska. 

Velja, da so javne službe tiste dejavnosti, ki se morajo zaradi različnih razlogov izvrševati v 

javnem interesu pod posebnim režimom. Funkcionalna opredelitev pri nas se opira na 

francosko pravo. Pri opredelitvi pojma se izhaja iz narave dejavnosti, in ne iz oblike izvajanja 

dejavnosti. Gre za dejavnosti take vrste, ki jih ni mogoče delno ali v celoti opravljati na trgu v 

sklopu tržnih mehanizmov, predvsem iz dveh razlogov, bodisi da ta dejavnost na trgu ne 

deluje bodisi je ne smemo prepustiti delovanju trga (Ferk in Ferk 2008, 35–36). 

Javne službe se delijo na gospodarske javne službe in negospodarske ali socialne javne 

službe, kot so zdravstvo, šolstvo in podobne. 
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Ferk in Ferk (2008, 36) navajata primere, kdaj pri GJS tržne zakonitosti ne delujejo, in sicer 

kadar: 

 ni mogoče zagotoviti zasebnih vlaganj, saj dejavnost ne prinaša hitrih donosov in so ti 

razmeroma majhni (infrastruktura – železnica, energetika in drugo); 

 ni mogoče zagotoviti oblikovanja »normalne« tržne cene, predvsem pri dejavnostih, ki so 

vsaj delno monopolne (železniški tir, plinska napeljava); 

 imajo nekatere dobrine kolektivno rabo (javne ceste, parki); 

 gre lahko za dobrine, ki jih ni mogoče individualizirati (obramba pred točo); 

 imajo prisilno naravo iz razlogov varnosti, higiene, varstva okolja (opravljanje cepljenja, 

obvezna uporaba kanalizacije, zemeljskega plina). 

Pri GJS se zelo zaplete pri financiranju teh služb, saj jih zaradi njihove narave ni mogoče 

bodisi delno bodisi v celoti financirati na trgu. Tako so mogoče različne kombinacije 

financiranja – delno z neposrednimi plačili uporabnikov, delno iz proračuna, pogosto je 

navzkrižno subvencioniranje, posebno vprašanje pa so državne pomoči. 

Ustava RS (Ur. l. RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006) ne 

opredeljuje pojmov gospodarske in socialne javne službe, vendar ponekod določa posamezne 

dejavnosti, za katere mora skrbeti oziroma jih urejati država. Katere dejavnosti se izvajajo kot 

javne službe, bodisi gospodarske bodisi negospodarske, je opredeljeno z različnimi zakoni ali 

odloki občin oziroma mestnih občin (Ferk in Ferk 2008, 38–39). 

Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb opredeljuje ZGJS, ki določa, da se z 

gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in 

storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja RS oziroma 

občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni 

mogoče zagotavljati na trgu. GJS se določijo s področnimi zakoni s področja energetike, 

prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva ter gospodarjenja z drugimi vrstami 

naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja gospodarske 

infrastrukture. Način opravljanja republiške gospodarske javne službe predpiše Vlada RS z 

uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v sklopu 

funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, 

stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za opravljanje gospodarskih javnih 

služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov.  

Materialni kriteriji, ki jih opredeljuje ZGJS, da se neka dejavnost s področnim zakonom 

razglasi za GJS in se izvršuje kot GJS, so (Ferk in Ferk 2008, 41–42): 

 materialna narava javne dobrine (proizvoda ali storitve);  

 potreba po trajnosti zagotavljanja – njihovo trajno in nemoteno proizvajanje v javnem 

interesu zagotavlja RS oziroma občina ali druga lokalna skupnost; 
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 zagotavljanje javnih potreb – gre za javne dobrine, ki se zagotavljajo za zadovoljevanje 

potreb vseh, saj to koristi celotni družbi, ne glede na to, ali imajo vsi dovolj denarja, da si 

jih lahko zagotovijo (javne dobrine so pod enakimi, z zakonom ali odlokom lokalne 

skupnosti določenimi pogoji, dostopne vsakomur); pri zagotavljanju javnih dobrin je 

pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb; 

 odsotnost delovanja tržnih mehanizmov – dejavnosti se izvajajo, če jih ni mogoče 

zagotavljati na trgu. 

GJS so republiške ali lokalne in so lahko obvezne ali izbirne. Uporaba javnih dobrin, ki se 

zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na 

njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.  

GJS se v Sloveniji po ZGJS (1993, 6. člen) lahko izvajajo v naslednjih oblikah: 

 v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe 

neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 

 v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več GJS, ki jih zaradi 

njihove narave ni mogoče opravljati kot pridobitne, oziroma če to ni njihov cilj, 

 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več GJS večjega obsega, ali kadar to 

narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot GJS, gre pa za dejavnost, ki jo 

je mogoče opravljati kot pridobitno, 

 z dajanjem koncesij, 

 z različnimi oblikami javno-zasebnega partnerstva. 

V ZVO so v 149. členu določene obvezne občinske GJS varstva okolja: oskrba s pitno vodo, 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih 

odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov in urejanje in čiščenje javnih površin.  

ZVO tudi določa, da so objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb iz prejšnjega 

odstavka, infrastruktura lokalnega pomena ter da minister podrobneje predpiše: vrste nalog, ki 

se izvajajo v okviru javnih služb in metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde 

in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih 

služb iz prvega odstavka tega člena. Občina zagotovi izvajanje javnih služb skladno s 

predpisi, ki urejajo GJS. 

Metodologija za oblikovanje cen je določena z Uredbo MEDO, Uredba o oskrbi s pitno vodo 

(Ur. l. RS, št. 88/2012) pa določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne 

občinske GJS oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot 

javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Določa tudi standarde komunalne 

opremljenosti, načine in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe ter ukrepe 

za opravljanje javne službe. 
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Na sliki 4 je prikazana umestitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo v slovenski pravni okvir. 

Dejavnost je torej obvezna javna služba, ki se izvaja na lokalnem (občinskem) nivoju in se 

financira s ceno storitve. 

 

Slika 4: Umestitev dejavnosti oskrbe s pitno vodo v slovenski pravni okvir 

V skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) se za javno službo ne šteje 

oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov 

v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če 

se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za katerega je treba pridobiti vodno 

pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode, ali če iz vode nastaja industrijska odpadna voda v 

skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 

javno kanalizacijo. Izvajalci oskrbe s pitno vodo torej lahko za te uporabnike določajo cene 

po tržnih zakonitostih.  

Predhodni akt Uredbe o oskrbi s pitno vodo je bil Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, 

št. 35/2006), ki je določal, da se za javno službo ne šteje: oskrba s pitno vodo nestanovanjskih 

prostorov v stanovanjskih stavbah in oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih 

inženirskih objektov, če: 

 iz vode nastaja, zaradi njene rabe, industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki 

ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,  

 je namen rabe vode proizvodnja pijač,  

 se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvodov,  

 se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali  

 se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso javne površine.  
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Do leta 2013, ko je začela veljati Uredba MEDO, je bil torej obseg dejavnosti, ki se ne šteje 

za javno službo, bistveno širši. 

Stroški javne službe oskrbe s pitno vodo so zaradi obstoja uporabnikov službe, ki ni javna in 

ki se jih oskrbuje s pitno vodo iz istega vodovodnega sistema, nižji zaradi značilnosti 

naravnega monopola. Hkrati pa so lahko regulirane cene javne službe oskrbe s pitno vodo v 

tej občini nižje zaradi višjih tržno oblikovanih cen storitev za uporabnike, ki vodo uporabljajo 

za zgoraj navedene namene. 

SRS 35 določa pravila računovodenja v javnih podjetjih in hkrati vpliva na specifično 

izkazovanje uspešnosti javnih podjetij v primerjavi z drugimi gospodarskimi družbami. Do 

konca leta 2009 so se sredstva infrastrukture, namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb, 

v bilancah javnih podjetij izkazovala kot sredstva v upravljanju, s SRS 2006 pa je bil ta 

računovodski pojem, ki ga mednarodni računovodski standardi ne poznajo, ukinjen.
1
 Sredstva 

infrastrukture, ki so last občin, se izvajalcem gospodarskih javnih služb dajejo v najem, javna 

podjetja zanje plačujejo najemnino, v primerih, ko cene komunalnih storitev ne pokrivajo 

stroškov, so možne subvencije občin. Pred letom 2010 je bilo možno po SRS 35.23 odpisati 

nepokrito amortizacijo v breme dolgoročnih obveznosti do občin. Podjetje je v tem primeru v 

bilanci stanja zmanjšalo obveznosti do občin, na drugi strani pa izkazalo izredne prihodke, kar 

je izboljševalo poslovne izide podjetij, hkrati pa vodilo v dezinvestiranje oziroma 

zmanjševanje vrednosti javne infrastrukture. 

ZJZP je s prehodnimi določbami uredil pravni položaj javnih podjetij, v katerih imajo 

kapitalske naložbe izključno pravne osebe javnega prava. Javna podjetja, ki so imela v svoji 

kapitalski strukturi vložke oseb zasebnega prava, so se morala preoblikovati v gospodarsko 

družbo. Na ta način je ZJZP odpravil javna podjetja v mešani lasti. Ta ureditev je zelo močno 

povezana z evropsko ureditvijo podeljevanja posebnih ali izključnih pravic, ki načeloma ne 

dopušča, da bi se te pravice podeljevale osebam zasebnega prava ali v mešani lasti brez 

konkurenčnega postopka (Trpin 2011, 114). 

Klasični pravni režim javne službe, ki je na eni strani zajemal sklop razmerij med državo 

oziroma samoupravno lokalno skupnostjo in izvajalci, na drugi strani pa sklop razmerij med 

slednjimi in uporabniki njihovih storitev, je skoraj povsem nadomestila normativna ureditev 

postopkov podeljevanja posebnih ali izključnih pravic na tem področju, s čimer se zagotavlja 

konkurenca. Sodobni tehnološki napredek je omogočil vzpostavitev tržnih razmer. Na 

številnih področjih GJS je ostala na režimu javnih služb samo še infrastruktura za opravljanje 

dejavnosti, medtem ko je sama dejavnost prešla na tržni režim. To je spremenilo regulacijo na 

tem področju, ki se zdaj osredotoča predvsem na ureditev možnosti enakopravnega dostopa 

                                                 

1
 Določbe SRS 2006, ki so se nanašale na sredstva v upravljanju, so se morale začeti uporabljati 

najkasneje do 31. decembra 2009. 
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izvajalcev dejavnosti do te infrastrukture na eni strani in uporabnikov teh dejavnosti na drugi 

strani (Trpin 2011, 115–116). 

Pečarič in Bugarič (2011, 95) vidita pomanjkljivost obstoječe ureditve javnega podjetja v 

dvojni vlogi države oziroma lokalne skupnosti v javnih podjetjih. Na eni strani nastopa kot 

regulator dejavnosti GJS, ki jo opravlja javno podjetje, na drugi strani pa kot lastnica 

kapitalskih deležev v javnem podjetju.  

2.4 Predstavitev značilnosti delovanja podjetij, ki izvajajo storitev oskrbe s pitno vodo, 

v Sloveniji 

V letu 2013 je v Sloveniji obvezno občinsko GJS oskrbe s pitno vodo izvajalo 98 s strani 

občin izbranih izvajalcev, ki morajo letno poročati Ministrstvu za kmetijstvu in okolje 

predpisane podatke o izvajanju dejavnosti in cenah (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

2014). 

Anketa, ki jo je leta 2010 izvedlo podjetje LM Veritas, d. o. o., (Lozej 2010, 10–11) na vzorcu 

53 podjetij, je pokazala, da je v Sloveniji približno 70 % izvajalcev GJS javnih, okrog 30 % 

nejavnih podjetij oziroma da je 80 % anketirancev v javni lasti, 20 % pa v zasebni ali mešani 

lasti.
2
 26 izvajalcev GJS ali 54 % ima več kot eno občino ustanoviteljico, kar pomeni, da vsaj 

toliko podjetij v Sloveniji izvaja dejavnost v več kot eni občini.  

V empirični analizi v nadaljevanju so analizirane cene vode za 61 izvajalcev, ki dejavnost 

oskrbe s pitno vodo izvajajo v 181 občinah. V osmih občinah se izvajanje izvaja v obliki 

režijskega obrata, 53 izvajalcev pa je gospodarskih družb. Analiza bilančnih podatkov za leto 

2012 za teh 53 gospodarskih družb je pokazala, da so ta podjetja v povprečju ustvarila 

6,714.091 EUR prihodkov iz poslovanja in 44.382 EUR dobička. 13 podjetij med njimi je v 

letu 2012 ustvarilo negativni poslovni izid. Ponderirana povprečna plača na zaposlenca 

(ponder je število zaposlenih) iz delovnih ur je znašala 1.478,19 EUR, kar je 3,1 % manj od 

povprečne plače v RS v letu 2012 (1.525,47 EUR) (GVIN.com 2014). 

Dejavnost oskrbe s pitno vodo, glede na vključitev produkcijskih faktorjev v njeno izvajanje, 

uvrščamo med kapitalsko intenzivne panoge. Podatka o vrednosti infrastrukture, ki je (razen 

nekaj izjem) v lasti občin, iz bilančnih podatkov podjetij ne moremo pridobiti. Pokazatelj 

velikosti podjetij je lahko tudi število zaposlenih. Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur 

v proučevanih podjetjih je leta 2012 znašalo 78. Eno podjetje ni imelo nobenega zaposlenega 

(vsa dela so izvajali tuji izvajalci), največ zaposlenih pa je bilo 354. 

Podjetja, ki izvajajo dejavnost oskrbe s pitno vodo, v največ primerih izvajajo tudi druge 

dejavnosti gospodarskih javnih služb ter tudi druge (tržne) dejavnosti. 44 podjetij od 53 

                                                 

2
  Izvajalci GJS, ki so v javni lasti, imajo lahko status javnega podjetja ali pa tega statusa nimajo. 
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oziroma 83,0 % podjetij je poleg dejavnosti oskrbe s pitno vodo izvajalo tudi dejavnost 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 30 podjetij oziroma 56,6 % 

podjetij pa poleg navedenih dejavnosti tudi dejavnost zbiranja odpadkov. Samo tri podjetja so 

bila specializirana samo za izvajanje dejavnosti oskrbe s pitno vodo (vir: spletne strani). 

Bilančni podatki oziroma rezultati poslovanja se torej v večini podjetij nanašajo na več 

dejavnosti, zato brez natančnega in poglobljenega vpogleda v letna poročila podjetij ni možno 

sklepati o uspešnosti poslovanja podjetij pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo. 

Dobiček oziroma pozitivni poslovni izid podjetja je največkrat rezultat izvajanja drugih 

(izbirnih gospodarskih javnih služb ali tržnih) dejavnosti.  

Javna podjetja, ki izvajajo tudi tržne dejavnosti, morajo upoštevati tudi določbe ZPFOLERD 

(Ur. l. RS, št. 33/2011). Pomembna določila tega zakona glede stroškov se nanašajo na ločeno 

vodenje računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih. Pri razporejanju posrednih 

stroškov je treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške povzročajo. Če teh 

aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi 

deleža neposrednih stroškov. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora 

posameznega izvajalca z izključno ali posebno pravico ali pooblastilom na predlog organa 

vodenja. Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno leto. Ob zaključku leta se 

ugotovijo odmiki dejanskih stroškov od ocene na enoto proizvoda ali storitve. Ustreznost 

sodil in pravilnost njihove uporabe enkrat letno, ob letni reviziji računovodskih izkazov, 

preveri revizor in poda pisno mnenje. Če izvajalec z izključno ali posebno pravico ni zavezan 

k obvezni reviziji računovodskih izkazov, ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe 

preveri revizor na podlagi pogodbe najpozneje do konca aprila tekočega leta za preteklo leto. 

Za odkrivanje dejavnikov, ki določajo višino cene storitve oskrbe s pitno vodo, je pomembno 

poznati značilnosti tržne strukture, v kateri se panoga nahaja, lastništvo infrastrukture, saj je 

panoga kapitalsko intenzivna, ter zakonodajo, ki določa načine in oblike izvajanja dejavnosti. 

Pitna voda je temeljna človekova dobrina in njeno zagotavljanje je splošnega družbenega 

pomena. Država mora predpisati standarde in tehnične in okoljske normative, zaradi 

odsotnosti delovanja tržnih zakonitosti pa tudi način regulacije cen. 
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3 REGULACIJA CEN OSKRBE S PITNO VODO 

Karakteristike dejavnosti za zagotavljanje nujnih potreb so oziroma bi morale biti pomemben 

dejavnik regulacije. Za vsak trg je treba preveriti, ali je konkurenca na njem mogoča oziroma 

kakšna je vrsta konkurence. Pri tem je nujno upoštevati, da liberalizacija nekega trga oziroma 

konkurenca na trgu ni končni cilj, temveč sredstvo ali »pot« za optimalno zagotavljanje 

nujnih dobrin, skladno z zastavljeno politiko (Ferčič 2009). 

Regulacija cen je samo ena od vrst regulacij, ki jo je možno izvajati v okviru nekega sektorja 

ali dejavnosti.  

Joskow (2000) smatra kot ekonomsko regulacijo določanje cen, investicijskih programov, 

politike zaposlovanja, pravil javnega naročanja in kvalitete storitev, ki so predmet državne 

kontrole, za razliko od drugih vrst državne regulacije podjetij, npr. okoljska, zdravstvena in 

varstvo pri delu. 

Naloge sektorskih regulatorjev so neekonomske in ekonomske: varnost, kakovost, 

zagotavljanje sredstev, nediskriminatoren dostop do infrastrukture, primerna cena, 

ovrednotenje infrastrukture, vzdrževanje (Ferčič 2009). 

3.1 Cenovna regulacija 

V svetu sta se uveljavili dve obliki cenovne regulacije naravnomonopolnih panog (Hrovatin 

2013, 173):  

 regulacija stopnje donosa v ZDA, kjer država določi največjo dovoljeno stopnjo donosa 

oziroma profitno stopnjo (rentabilnost), ki jo naravnomonopolno podjetje lahko dosega. 

Ta je običajno enaka povprečni stopnji donosa v gospodarstvu ali stopnji donosa v 

panogah s primerljivim tveganjem. Rentabilnost podjetij ne sme presegati predpisane; 

 v Veliki Britaniji pa država z »RPI-X« obrazcem določa dovoljeno povečanje cen 

naravnomonopolnih panog. RPI je oznaka za indeks drobnoprodajnih cen (angl. retail 

price indeks), s katerim merimo stopnjo inflacije. X pa je ocena za tehnološki napredek, 

zmanjšan za določen odstotek. Cene se torej lahko povečajo za stopnjo inflacije (RPI), 

zmanjšano za del znižanja stroškov, ki je posledica tehnološkega napredka (X). Del 

povečanja produktivnosti in znižanja stroškov, ki je rezultat tehnološkega napredka, gre v 

korist potrošnikov v obliki zaostajanja cen naravnomonopolnih panog za inflacijo, del pa 

v korist proizvajalcev. Zaradi tega so podjetja stimulirana za povečevanje stroškov.  

»Državna lastnina lahko v določeni meri nadomesti cenovno regulacijo cen, ker država kot 

lastnik naravnih monopolov lahko sama določa cene (tudi na ravni mejnih stroškov in pokriva 

morebitne izgube). Vendar je neka oblika regulacije cen tudi v tem primeru potrebna, zato se 

ni mogoče v celoti izogniti regulaciji.« (Hrovatin 2013, 74) 
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3.2 Posledice cenovne regulacije v Sloveniji 

Že vrsto let se na področju oskrbe s pitno vodo v Sloveniji pojavlja problem zagotavljanja 

reprodukcije gospodarske javne infrastrukture. Zaradi nizkih cen komunalnih storitev, ki ne 

pokrivajo stroškov amortizacije in ki so posledica regulacije države, ni zagotovljena niti 

enostavna reprodukcija infrastrukture. SRS 35, ki je s prehodnimi določbami veljal do leta 

2009, je dopuščal možnost odpisovanja nepokrite amortizacije v breme dolgoročnih 

obveznosti do občin. S tem so podjetja izboljševala svoje poslovne izide, po drugi strani pa 

zmanjševala vire za obnovitvene investicije v infrastrukturo. 

Ob predpostavki, da fiksne stroške predstavljajo samo stroški amortizacije, lahko rečemo, da 

so bile cene regulirane na nivoju mejnih stroškov, subvencije so bile podjetjem dodeljene na 

račun zmanjševanja vrednosti infrastrukture oziroma obveznosti, ki so jih kot upravljavci 

imeli do lastnikov – občin. S tem se je zmanjševalo premoženje občin. 

Analiza bilančnih podatkov za 20 velikih slovenskih javnih podjetij, ki jo je izvedlo podjetje 

LM Veritas, d. o. o., (Lozej 2013, 45–64) je pokazala, da je bilo v obravnavanih podjetjih
3
 v 

letu 2009 v povprečju 30 % amortizacije odpisane. To pomeni, da so bili poslovni izidi teh 20 

javnih podjetij v povprečju za 30 % vrednosti amortizacije previsoki in hkrati je bilo 30 % 

amortizacije, kot vira za obnovitvene investicije, izgubljene. Hkrati je omenjena analiza 

pokazala, da je bilo v proučevanih podjetjih v letu 2010 zaračunane skupne najemnine za 

infrastrukturo za 66,4 % več kot je bilo pokrite amortizacije za leto 2009. »To pa kaže, da je 

zaradi ukinitve možnosti odpisovanja amortizacije v breme premoženja občin, v letu 2010 

prišlo do zelo velike spremembe v obračunskem sistemu. V letu 2010 je bilo torej s sredstvi, 

zbranimi iz cene storitev GJS pri javnih podjetjih in iz subvencij, danih javnim podjetjem (da 

so sploh lahko plačala celotno zaračunano najemnino), zagotovljenega veliko več denarja, 

namenjenega za obnovo infrastrukture kot v prejšnjih letih. To povečanje bi se seveda moralo 

poznati tudi pri investicijah v infrastrukturo, saj je prejeta najemnina pri občinah vir sredstev 

zanje. Zastavlja se vprašanje, ali je bil tako zbrani denar tudi dejansko porabljen za investicije 

v javno infrastrukturo. Žal se tega iz podatkov AJPES ne da ugotoviti, ker v bilančnih 

obrazcih občin ni posebnega podatka o investicijah v GJI oziroma o tem, koliko sredstev 

investirajo občine v obnovo in koliko v nova osnovna sredstva GJI.« (Lozej 2013, 55) 

»Ne samo, da veljavni pravni akti ne sankcionirajo zahteve po enostavni reprodukciji, SRS 35 

je do leta 2010 celo legalno dopuščal, da se izguba zaradi nepokrite amortizacije v podjetjih, 

ki izvajajo GJS, pokrije z odpisom premoženja občin.« (Rakar 2012, 11) 

Amortizacijo obračunavajo občine, namenskost uporabe sredstev je/ni zagotovljena. 

Namenskost rabe proračunskih finančnih sredstev določa 43. člen Zakona o javnih financah 

(Ur. l. RS, št. 11/2011 – UPB 4). Kljub usklajenim planom izgradnje in vzdrževanja 

                                                 

3
 V vzorcu je bilo zajetih 20 slovenskih javnih podjetij. 
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vodovodne infrastrukture se občine kot investitorji tega ne držijo. Občine vidijo najemnino za 

vodovodno infrastrukturo kot priložnost za polnitev praznih občinskih blagajn, ne pa kot 

obvezo za namensko rabo najemnine za vlaganje nazaj v infrastrukturo oskrbe z vodo. Že na 

kratek rok to pomeni nižanje storitev in kakovosti izvajanja javnih služb, na daljši rok pa 

staranje in padanje vrednosti komunalne infrastrukture kot lastnine občin (Burnač 2011, 45–

50).  

Tudi poraba zbranih sredstev iz naslova vodnega povračila, ki se plačuje za načrpano vodo in 

se nakazuje ARSO, izvajalcem in občinam ni predstavljena. Razlika med porabljeno in 

načrpano vodo predstavlja izgube vode, ki nastanejo pri transportu vode zaradi dotrajanih 

vodovodnih cevi. Več kot je izgub vode v nekem sistemu, večje stroške za pokrivanje teh 

izgub plačajo uporabniki storitve oskrbe s pitno vodo, zbrana sredstva s tega naslova pa se ne 

vrnejo upravljavcem teh obnove potrebnih vodovodov. 

Rakar (2012, 6) navaja, da je 10.000 km vodovodnega omrežja, ki je še vedno v obratovanju, 

nominalno že amortiziranega, saj je starejše od 35 let, od tega je kar 1.100 km omrežja 

starejšega od 50 let. Posledice staranja vodovodnega omrežja in njegovega neustreznega 

vzdrževanja, ki je posledica razvojne politike države in lokalnih skupnosti, ki je usmerjena 

predvsem k novim investicijam, so tudi zelo visoke izgube in prekinitve v delovanju sistema. 

Na urbaniziranih območjih beležimo v povprečju tri lome vodovodnih cevi dnevno, pri 74 % 

je razlog dotrajano omrežje. Po navedbah izvajalcev se 34,2 % načrpane vode izgubi na 

omrežju. Po podatkih SURS v letu 2010 kar 47 mio m
3
 načrpane vode ni prišlo do 

uporabnika, kar bi ob dnevni potrošnji 150 litrov na osebo zadoščalo za preskrbo dodatnih 

850 tisoč prebivalcev. 

3.3 Regulacija oskrbe s pitno v drugih državah in višina cen 

Regulacija cen je samo ena od vrst regulacij v pogojih monopolnega izvajanja dejavnosti. 

Način izvajanja regulacije cen mora biti povezan z ostalimi vrstami regulacij, med njimi so 

pomembne lastniška ureditev infrastrukture, upravljanje infrastrukture, kdo zagotavlja javne 

storitve in kdo določa okoljske normative in standarde. 

Rees, Winpenny in Hall (2008, 47–50) opozarjajo, da investiranje v infrastrukturo ni edini 

pogoj za zagotovitev zadostne in učinkovite oskrbe. Velik pomen pripisujejo vodenju in 

upravljanju vodnega sektorja po končani investiciji.   

Tisti, ki zagovarjajo aktivno vlogo države v produkciji, poudarjajo zlasti, da privatna podjetja 

skušajo realizirati cilje, ki niso nujno tudi v širšem, narodnogospodarskem interesu. Tisti, ki 

nasprotujejo državni produkciji, pa poudarjajo zlasti njeno relativno (v primerjavi s privatno) 

nižjo učinkovitost. Cilj privatnih podjetij je maksimizacija profita lastnikov, ne pa blaginja 

države (državljanov). Iz tega izhaja zahteva za državno kontrolo produkcije. Vendar pa lahko 
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privatna podjetja, ki skušajo maksimizirati profit, razumemo tudi v funkciji javnega interesa. 

Dejstvo, da kompetitivna podjetja, ki maksimizirajo profit, vodijo gospodarstvo proti 

učinkoviti alokaciji resursov, pomeni, da konflikt med zasledovanjem privatnih interesov 

(maksimizacija profita) in javnim interesom ni nujen. Obstaja trdno prepričanje, da je 

spodbud za učinkovito in racionalno poslovanje neprimerno več v privatnih kot pa v javnih 

podjetjih, celo v primeru, če so privatna podjetja regulirana (Ferfila 2007, 75–76). 

Direktiva 200/60/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi 

okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (Official Journal of the European 

Communities, L 327) od držav članic zahteva, da upoštevajo načelo povračila stroškov 

storitev za rabo vode, skupaj z okoljskimi stroški in stroški virov, zlasti skladno z načelom 

»plača povzročitelj obremenitve«. Zahtevam direktive v RS do leta 2013 ni bilo zadoščeno, 

saj cene v večini primerov niso pokrivale vseh stroškov, obstajala je diferenciacija cen med 

različnimi skupinami uporabnikov brez povezave s stroški, ki naj bi jih ti uporabniki 

povzročali.  

Pogost argument razprav v zadnjih desetih letih v zvezi s privatizacijo komunalnih storitev in 

povečano vlogo zasebnih podjetjih je bila neučinkovitost javnih podjetij in domnevno večja 

učinkovitost zasebnih izvajalcev. Po drugi strani pa se je s privatizacijo posameznih 

komunalnih storitev zmanjšal obseg občinske uprave in občinam omogočil prihranke brez 

znižanja ravni zagotavljanja storitev. Občine so se namreč v mnogih državah znašle v 

finančnih težavah. V primerih, ko imajo občine osrednjo vlogo pri zagotavljanju komunalnih 

storitev in so uporabniki zadovoljni s kakovostjo storitev, pa običajno ni političnega interesa 

za privatizacijo. V preteklosti je bilo veliko političnega pritiska v posameznih državah in 

občinah, da komunalne storitve ostanejo v javnem interesu (Cerkvenik 2010, 44–45). 

V prilogi 1 je prikazana ureditev izvajanja in reguliranja dejavnosti v nekaterih evropskih 

državah. Iz preglednice je razvidno, da v večini primerov javne storitve zagotavljajo občine, 

lastništvo infrastrukture je javno, pri upravljanju infrastrukture se v veliko primerih poleg 

javnega pojavlja tudi zasebni sektor, ekonomski regulator je država ali občine, okoljski 

regulator pa država ali regije. 

Gospodarska kriza v zadnjih letih in vse večji pritisk na občinske proračune povečujeta 

zahteve po gospodarski učinkovitosti občin v evropskih državah. Značilni sta dve različni 

strategiji, in sicer združevanje občin in s tem ustvarjanje prostorsko večjih enot lokalne 

samouprave ter spodbujanje medobčinskega povezovanja in skupnega izvajanja javnih 

storitev. V praksi se države odločajo tudi za kombinacijo obeh pristopov (Cerkvenik 2013, 

19–44).  

»Pri oblikovanju cen komunalnih storitev imajo pomembno vlogo občine, ki so bolj ali manj 

samostojne tudi pri določanju cen. Pogosto so na državni ali regijski ravni oblikovani 

regulatorni organi, ki nadzirajo in potrjujejo cene komunalnih storitev, ali vsaj usmerjajo 
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cenovno politiko, predvsem v primeru, ko socialne, okoljske ali ekonomske razmere ne 

dovoljujejo uvedbe polnega pokritja stroškov« (Cerkvenik 2010, 47). Dodelitev pristojnosti 

občinam v zvezi z izvajanjem storitev oskrbe s pitno vodo v večini evropskih držav dokazuje 

tudi pregled, ki ga je izdelal The Council of European Municipalities and Regions (CERM 

2013). 

V preglednici 1 so navedene cene kubičnega metra vode v glavnih mestih nekaterih evropskih 

držav po metodologiji, ki jo določa IBNET in ki so bile objavljene na njihovi spletni strani v 

začetku leta 2014. 

Preglednica 1: Cene kubičnega metra vode v glavnih mestih nekaterih evropskih držav 

Država EUR/m
3
 

Avstrija 1,60 

Belgija 2,01 

Češka republika 2,43 

Danska 3,59 

Francija 3,33 

Nemčija 4,29 

Grčija 1,30 

Italija 0,72 

Madžarska 1,68 

Portugalska 1,80 

Španija 1,98 

Švedska 1,54 

Švica 2,65 

Turčija 1,84 

Združeno kraljestvo 3,40 

Opomba: metodologija upošteva cene kubičnega metra vode pri porabi 6m
3
 mesečno. 

Vir: IBNET – The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities. 

Cena kubičnega metra vode preračunana na 6 m3
 vode v Ljubljani po ceniku, ki velja od 1. 4. 

2014 dalje in je objavljen na spletni strani Javnega podjetja vodovod-kanalizacija znaša 1,12 

EUR.  

Med prikazanimi glavnimi mesti evropskih držav se najvišja cene vode zaračunava v Berlinu 

v Nemčiji, na drugem mestu je Kopenhagen na Danskem, na tretjem mestu pa London v  

Združenem kraljestvu. Dejavnikov, ki vplivajo na višino stroškov dejavnosti po tujih mestih 

ne poznamo, zato ne moremo sklepati, kaj je vzrok nadpovprečno visokim cenam dejavnosti. 

Kljub temu pa lahko iz preglednice v prilogi 1 vidimo, da je lastništvo in upravljanje 

infrastrukture v Nemčiji in v Združenem kraljestvu zasebno. Najnižja cena vode je v Rimu v 

Italiji, takoj za njim je Ljubljana. 
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V več državah OECD npr. Avstraliji, Avstriji, Združenem kraljestvu, na Finskem in Danskem 

imajo dvotarifni sitem zaračunavanja. Fiksni del cene varuje izvajalce storitve pred tržnimi 

nihanji in tako zmanjšuje finančno tveganje, variabilni del cene pa je odvisen od porabe vode 

in stimulira varčevanje. Ta sistem se v nekaterih državah nadgrajuje s sistemom 'increasing 

block tariff'. Oblikovana je progresivna lestvica cen za količinske razrede porabe vode. Večji 

porabniki torej plačujejo vodo po povprečno višji ceni. (Rogers, De Silva in Bhatia 2002, 6-7) 

V raziskavi, ki jo je leta 2010 objavila OECD, je bilo ugotovljeno, da se v državah OECD pri 

zaračunavanju storitev oskrbe s pitno vodo kaže naraščajoči trend uveljavljanja fiksnih 

tarifnih postavk. Realne cene so se v večini držav v zadnjem desetletju povečale. Tarifne 

postavke se med državami zelo razlikujejo. OECD opozarja, da je primerjave cen med 

državami potrebno izvajati s posebno pozornostjo.  

3.4 Pregled regulacije cen v Sloveniji od leta 1993 dalje 

Z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) je infrastruktura za izvajanje 

dejavnosti oskrbe s pitno vodo postala last občin. Občine so odgovorne za izvajanje 

gospodarskih javnih služb. Z delitvijo občin po letu 1994 se je razdelila tudi infrastruktura. 

Zaradi prepletenosti vodovodnih sistemov, iz katerih se oskrbujejo uporabniki v več občinah, 

je bilo treba razdeliti tudi GJI.  

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Ur. l. RS, št. 94/07) (ZLS – UPB2) je omogočal dva 

možna načina delitve GJI, in sicer: 

 sporazumno (51.b člen ZLS). V tem primeru je bil način delitve GJI prepuščen 

odločitvam občinskih svetov in županom novonastalih občih. 

 Po legi (51.c člen ZLS). Če sporazumna delitev premoženja ni bila mogoča, je ZLS 

določal delitev lastništva GJI po legi. Izjemo pri tem pravilu pa je predstavljala GJI, ki je 

bila namenjena izključno izvajanju GJS v drugi občini (taka GJI je v celoti pripadala tej 

občini). 

Večina GJI se je med novonastale občine delila po legi. Izjemo pri tem pravilu je pogosto 

predstavljala le delitev nekatere skupne GJI, ki se je praviloma delila glede na t. i. »idealne 

deleže«, ki so bili določeni bodisi glede na število prebivalcev posamezne občine, njeno 

površino, bodisi po kakem drugem kriteriju, pa tudi glede na kombinacijo različnih meril. 

Opredelitev lastništva te »stare« GJI zato vsaj praviloma ni problematična – njeno lastništvo 

je določeno s predpisi, ki so jih sprejeli občinski sveti posameznih občin (delitvene bilance, 

medobčinski sporazumi ipd.), oziroma ki so jih sprejela pristojna sodišča (Loncner 2012, 

139). Delitev vodovodnih sistemov med občinami poleg drugih dejavnikov v občini vpliva na 

višino cene posamezne občine. 
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Gibanje cen storitev oskrbe s pitno ter v pretežni meri način njihovega oblikovanja sta bila do 

leta 2013 pod nadzorom države. Višino cen znotraj omejitev, ki jih je določala država, 

dodatne tarife, ki so povezane z dejavnostjo (priključnine, števnine, vzdrževalnine) ter obseg 

subvencioniranja prenizko določenih cen, so določale občine znotraj svojih pristojnosti. 

Okoljski standardi in normativi so določeni na državnem nivoju. 

3.4.1 Predpisi regulacije cen 

Zakon o cenah (Ur. l. RS, št. 1/1991), ki je veljal od ustanovitve države Slovenije do leta 

1999, je določal možnost začasnega omejevanja poviševanja cen zaradi preprečevanja 

monopolnega oblikovanja cen za posamezne pomembnejše proizvode in storitve. Na podlagi 

tega zakona je bilo izdanih več uredb o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev, ki so v 

največ primerih dovoljevale poviševanje cen za predpisan odstotek. Zakon o kontroli cen (Ur. 

l. RS, št. 63/1999), ki je nadomestil zakon o cenah, je določal več možnih ukrepov kontrole 

cen, ki pa lahko trajajo največ eno leto. Nekoliko spremenjen Zakon o kontroli cen (Ur. l. RS, 

št. 20/2006) še vedno velja. Na podlagi zakona je bilo izdanih več uredb, ki so spremembo 

cen pogojevale bodisi s predpisanimi odstotki ali s soglasjem pristojnega ministrstva. Vlogi za 

pridobitev soglasja ministrstva je bilo vselej potrebno priložiti soglasje občinskega organa, 

pristojnega za določanje cen komunalnih storitev. Uredbe so do leta 2008 predpisovale tudi 

način, kako mora biti cena oblikovana oziroma katere stroške se lahko vključi v njen izračun. 

Pregled predpisov regulacije v RS od leta 1991 dalje je prikazan v prilogi 2. 

Avgusta 2008 je bil na podlagi takrat veljavne uredbe izdan Pravilnik o oblikovanju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 79/2008), 

ki je določil nov način oblikovanja cen, in sicer je prej enotno ceno storitve oskrbe s pitno 

vodo razdelil na dva dela, in sicer vodarino in omrežnino. Leta 2009 je bil sprejet nov 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009), ki se glede načina oblikovanja cene ni bistveno 

razlikoval od prejšnjega. Ceno je bilo možno povišati po pridobitvi predhodnega soglasja 

Vlade RS. Vlogi za pridobitev tega soglasja je bilo potrebno priložiti soglasje pristojne 

lokalne skupnosti ter pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o 

izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 

ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja. Regulatorji cen so bili torej 

določeni na občinski in državni ravni.  

Višina cen s tema pravilnikoma ni bila omejena. Leta 2009 se je začelo obdobje zapiranja 

lokalnih odlagališč za odlaganje odpadkov. Cene odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so še 

imela okoljevarstvena dovoljenja, so bile za občine, ki so ostale brez svojih odlagališč, 

bistveno višje. Povečanje stroškov odlaganja je povzročilo visok porast cen odlaganja in s tem 

inflacijo. Poleg povišanja cen odlaganja odpadkov so k inflaciji komunalnih cen veliko 

prispevali tudi povečani stroški amortizacije zaradi pospešenih vlaganj na področju dejavnosti 
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odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda zaradi zagotavljanja 

okoljevarstvenih standardov, ki jih predpisuje okoljska zakonodaja.  Pri dejavnosti oskrbe s 

pitno vodo je bilo povečanje cen relativno nizko v primerjavi s cenami ostalih dejavnosti, ki 

spadajo med gospodarske javne službe varstva okolja. Ti razlogi so bistveno vplivali na 

povečanje cen komunalnih storitev in na povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin. 

Od konca avgusta 2010 je bilo zaporedoma izdanih več uredb o določitvi najvišjih cen 

osnovnih komunalnih storitev, ki so veljale pol leta in niso dovoljevale poviševanja cen. 

Konec leta 2012 pa je bila izdana Uredba MEDO, ki je začela veljati 1. 1. 2013, in s katero 

morajo izvajalci oskrbe s pitno vodo uskladiti cene do 1. 4. 2014. Cen ni potrebno uskladiti 

izvajalcem, ki so z občino sklenili koncesijsko pogodbo pred 8. 8. 2009, v kateri je določen 

model, po katerem se določi cena. 

Cena posamezne storitve je razdeljena na ceno za izvajanje storitve in na ceno javne 

infrastrukture, ki se za dejavnost oskrbe s pitno vodo imenuje omrežnina. Ceno storitve za 

področje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene in jo 

predloži pristojnemu občinskemu organu. Cena mora biti oblikovana na nivoju kratkoročnih 

povprečnih stroškov. V ceni vodarine je upoštevan tudi donos na vložena poslovno potrebna 

osnovna sredstva izvajalca, ki pa ne sme presegati 5 % od vrednosti poslovno potrebnih 

osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.  

3.4.2 Gibanje indeksa cen življenjskih potrebščin (ICŽP) 

SURS od leta 2003 dalje v okviru ICŽP spremlja gibanje cen za skupino voda. Možno je torej 

ugotoviti, kako so se gibale cene vode v primerjavi z gibanjem cen življenjskih potrebščin. 

Cena vode vključuje cene storitev oskrbe s pitno vodo ter tudi odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne in padavinske vode. Indeksa obeh vrst cen po letih v obdobju od leta 

2003 do 2013 sta prikazana na sliki 5. V proučevanem obdobju sta prikazani dve večji 

odstopanji indeksov cen vode, ki sta posledici izbranega vzorca občin in spremembe načina 

zaračunavanja okoljske dajatve v Ljubljani ter povišanja cen zaradi deregulacije cen v letu 

2009. 
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Slika 5: Gibanje indeksa cen življenjskih potrebščin po letih v Sloveniji skupno in za 
skupino voda 

Vir: SURS 2014b. 

Do leta 2010 je SURS za spremljanje gibanja cen komunalnih storitev upošteval spremembe 

cen na vzorcu občin: Ljubljana, Koper, Maribor in Novo mesto, v letu 2010 pa je le-tem dodal 

še Ptuj, Celje, Kranj, Velenje, Novo Gorico, Mursko Soboto in Krško. S temi občinami naj bi 

bilo pokritega skoraj polovico vsega prebivalstva. Občine so utežene glede na število 

prebivalcev, in sicer so pri tem upoštevani prebivalci vseh občin, ki jih določeno komunalno 

podjetje, poleg mestne občine, še oskrbuje. Pri izračunu indeksa za vodo ločeno spremljajo 

gibanje cen, ki so izražene v EUR/mesec (omrežnina, priključnina, števnina) ter cene, ki so 

izražene v EUR/m3
 (SURS 2014b). 

3.5 Struktura cene pred letom 2008 in po letu 2008 

Način zaračunavanja cene storitve oskrbe s pitno vodo se je s pravilnikom, ki je začel veljati v 

letu 2008, bistveno spremenil. Pred njegovo uveljavitvijo se je celotna storitev zaračunavala 

po ceni določeni na m
3, razen stroškov povezanih z vzdrževanjem in obnovo hišnih 

priključkov, ki niso bili podvrženi državni regulaciji cen. Po letu 2008 je cena, povezana z 

GJI, fiksna, odvisna od velikosti hišnega priključka, glede na porabo vode v m
3
 se 

zaračunavajo samo stroški izvajanja storitve. Tarifne postavke, ki so bile predpisane v 

različnih obdobjih, so prikazane na sliki 6. 
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Slika 6: Tarifne postavke na računih 

Izvajalci storitve oskrbe s pitno vodo, ki so cene nazadnje povišali pred letom 2008, imajo 

večinoma diferencirane cene za gospodinjske uporabnike ter negospodinjske uporabnike. 

Nekateri uporabnikom, ki izvajajo negospodarske dejavnosti, zaračunavajo gospodinjsko 

tarifo. Cene so določene v EUR na kubični meter porabljene vode. Poleg cene vode je v 

skladu z Uredbo o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 103/2002) potrebno zaračunavati tudi 

stroške vodnih povračil. Vodna povračila je potrebno plačevati za rabo vode, in sicer za 

količino vode odvzete iz vodnih virov. Količina prodane pitne vode se razlikuje od načrpane 

količine vode za izgube vode, ki so predvsem posledica izlivov iz dotrajanega vodovodnega 

omrežja. Vlada s sklepom določi ceno za osnovo vodnega povračila. Večina izvajalcev ceno 

storitve, ki jo določi vlada, poviša za odstotek vodnih izgub. Na ta način s prodajno ceno 

vodnega povračila, zaračunano za prodano količino vode, zbere potrebno višino sredstev za 

plačilo stroškov vodnih povračil, ki so odmerjeni od načrpane vode. Zaradi različne višine 

vodnih izgub pri izvajalcih storitve, se razlikujejo tudi njihove cene vodnih povračil. Nekateri 

izvajalci so imeli konec leta 2011 ceno vodnega povračila enako ceni za osnovo vodnega 

povračila (0,0555 EUR/m3
), iz česar bi lahko sklepali, da je količina vode odvzeta iz vodnih 

virov enaka prodani količini vode, to pa je praktično nemogoče. 

Večina izvajalcev je konec leta 2011 poleg cene vode in vodnega povračila zaračunavala tudi 

ceno za vzdrževanje priključka in/ali vodomera. Način zaračunavanja teh storitev je 

opredeljen v občinskih odlokih in je posledica iskanja dodatnih finančnih virov izvajalcev za 

pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti, ki jih zaradi administrativnega omejevanja cen ni 

bilo možno preliti v ceno osnovne storitve.  

Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Ur. l. RS, št. 79/2008), ki je začel veljati 2. 8. 2008, je določil, da mora biti cena 

storitve oskrbe s pitno vodo prikazana ločeno za stroške omrežnine, ki se delijo na vodomer in 

stroške vodarine, ki se zaračunavajo glede na dobavljeno količino vode. Stroški vodnega 

povračila so vključeni v ceni vodarine. 

Cena storitve zajema upravičene stalne in spremenljive stroške, ki nastajajo zaradi opravljanja 

dejavnosti izvajalca javne službe in njegovih podizvajalcev pri izvajanju storitev javne službe. 

pred letom 2008 Pravilnik 2008 Pravilnik 2009 Uredba
voda (tarifi za gospodinjstvo in 

gospodarstvo)

vodarina (vključeno vodno 
povračilo)

vodarina vodarina (vključeno vodno 

povračilo)

omrežnina vodno povračilo omrežnina (vključeno vzdrževanje 

in obnova hišnega priključka)

omrežnina

cena brez nadzora vodna povračila

števnina števnina števnina 

priključnina priključnina priključnina

predpis

cene pod nadzorom države

cene v skladu z občinskimi predpisi
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Cena storitve javne službe se obračuna na podlagi opravljene storitve v skladu s predpisanimi 

najnižjimi standardi kakovosti ter načinom oskrbe in ravnanja pri izvajanju javne službe.  

Izvajalec javne službe lahko v soglasju z lastnikom infrastrukture izvaja posebne storitve 

osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe, ali izvaja posebne storitve z uporabo javne 

infrastrukture, ki niso obvezne storitve javne službe. Razliko med prihodki in stroški teh 

storitev občina nameni za investicije v infrastrukturo za izvajanje javne službe.  

Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki ali skupinami uporabnikov za istovrstne 

storitve ne smejo biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne stroške. Stroški 

dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije. 

Normirana poraba pitne vode znaša 150 litrov na stalno prijavljenega prebivalca v oskrbovani 

stavbi na dan, oziroma 150 litrov za stavbo brez stalno prijavljenih prebivalcev na dan. Poraba 

pitne vode, ki je večja od normirane porabe, je prekomerna poraba, njena cena se poveča za 

50 %. 

Omrežnina je letni strošek, ki se razdeli po dvanajstinah, obračunan v evrih in po faktorjih iz 

preglednice 2, oblikovanih po različnih zmogljivostih priključkov, določenih z močjo 

vodomera in pretokom v m
3
/h: 

Preglednica 2: Faktorji omrežnine za različne premere vodomerov 

Premer vodomera  Pretok (m
3
/h) Faktor omrežnine 

DN 13 3 1,00 

DN 20 5 1,67 

DN 25 12 4,00 

DN 40 20 6,67 

DN 50 30 10,00 

DN 80 100 33,33 

DN 100 150 50,00 

DN 150 300 100,00 

Vir: Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Ur. l. RS, št. 79/2008). 

Sočasno s pravilnikom je veljala tudi Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur. l. 

RS, št. 41/2008), ki je določala, da zavezanec lahko poviša ceno po pridobitvi predhodnega 

soglasja Vlade RS. Vlogi za izdajo predhodnega soglasja je potrebno med drugim priložiti 

soglasje pristojne lokalne skupnosti in pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in 

prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in 

drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja. Ministrstvo je 

izvajalcu izdalo soglasje o izpolnjevanju pogojev izvajanja, lokalna skupnost pa soglasje k 

višini cene. 
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25. 4. 2009 je bila uveljavljena nova Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur. l. 

RS, št. 32/2009), ki se ni bistveno razlikovala od predhodne. 15. 8. 2009 je bila izdana Uredba 

o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 

32/2009), hkrati pa je pričel veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, 63/2009). 

Pomembnejše razlike v primerjavi s predhodnim pravilnikom, ki pomembno vplivajo na 

določitev cene oskrbe s pitno vodo, so: 

 cena storitve javne službe so upravičeni stroški, ki jih priznavajo pristojni občinski ali 

državni organi, 

 lokalna skupnost lahko subvencionira ceno omrežnine, ne more pa subvencionirati cene 

storitve, s katero se pokrivajo stroški izvajalca in javnih dajatev največ v višini 50 % 

cene, 

 izvajalec mora prihodke, ki ji doseže s prodajo posebnih storitev, upoštevati kot odbitno 

postavko v kalkulaciji lastne cene, 

 najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek lokalne skupnosti in se 

namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni 

infrastrukturi, za katero je bila zaračunana, 

 cena storitve javne službe, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo, je sestavljena iz omrežnine, 

vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se v kalkulaciji in na računu prikazujejo ločeno, 

 normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z 

upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, pri čemer se za vodomer DN 13 

upošteva normalna poraba, ki znaša 0,6 m3
 pitne vode na dan. 

Z Uredbo o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev (Ur. l., št. 69/2010) se je 

konec avgusta 2010 končalo obdobje povečevanja cen komunalnih storitev. Takrat veljavne 

prodajne cene so namreč veljale za najvišje možne. Do sredine leta 2012 so bile izdane še štiri 

uredbe s skoraj enakim besedilom. Obdobje zamrznitve cen je torej trajalo do 31. 12. 2013, ko 

je začela veljati Uredba MEDO.  

Izvajalci, ki so imeli soglasje pristojnega občinskega organa, so v primeru, da povišanje cen 

ni presegalo 30 %, lahko povišali prodajne cene s 1. 1. 2013. Ostali izvajalci so pri spremembi 

cen morali upoštevati določila uredbe. 

3.6 Bistvene določbe trenutno veljavne uredbe 

Cene storitev so sestavljene iz:  

 cene omrežnine ali cene javne infrastrukture ter  

 cene, ki se nanašajo na opravljanje storitev javne službe, ki se pri dejavnosti oskrbe s 

pitno vodo imenujemo vodarina.  
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3.6.1 Splošne določbe 

Cena posamezne storitve javnih služb med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne sme biti 

različna, kadar imajo uporabniki storitve posamezne gospodarske javne službe v posamezni 

občini istega izvajalca. Če imajo občine skupnega izvajalca javne službe. lahko določijo 

enotno ceno. 

Cene storitev posamezne javne službe predlaga izvajalec z elaboratom, ki vključuje 19 

predpisanih točk, in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. V elaboratu je  

potrebno primerjati obračunske in potrjene cene s cenami storitev javne službe na primerljivih 

območjih, ki jih določi ministrstvo in pri tem upošteva zlasti geografske, poselitvene in 

oskrbovalne značilnosti območja. 

Občinski organ lahko prizna subvencijo k potrjeni ceni za gospodinjske uporabnike in 

izvajalce nepridobitnih dejavnosti. Subvencija se lahko nanaša na omrežnino in na ceno 

izvajanja storitve. Subvencija k ceni bremeni proračun občine. 

Posebna postavka v kalkulaciji cene izvajanja storitev je donos na vložena poslovno potrebna 

osnovna sredstva izvajalca. Osnovna sredstva, ki so v lasti izvajalcev (in niso infrastruktura), 

imajo običajno zelo nizko vrednost, zato donos, ki ne sme presegati 5 % vrednosti osnovnih 

sredstev, ne predstavlja pomembne vrednosti. 

Občina izvajalcem obračunava najemnino za vso infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje 

posamezne javne službe, najmanj v višini obračunane amortizacije. Za potrebe razdelitve 

najemnine med uporabnike storitev gospodarske javne službe in uporabnike posebnih storitev 

je treba določiti delež infrastrukture javne službe, namenjen izvajanju storitev javne službe, in 

delež infrastrukture javne službe, namenjen opravljanju posebnih storitev. Najmanj enkrat 

letno je potrebno ugotoviti stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture. 

Izvajalec najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev in za preteklo 

obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih 

storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno, glede na dejansko 

količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, se v elaboratu upošteva pri 

izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. 

3.6.2 Določbe, ki se nanašajo na oblikovanje cen storitve oskrbe s pitno vodo 

Ceni storitve, ki se ločeno izračunavata in prikažeta na računih, sta omrežnina in vodarina. 

Stroške, ki so vključeni v cenah, predpisuje 16. člen uredbe MEDO. 

Omrežnina vključuje:  

 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, 
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 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 

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

gradnjo, 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, 

 plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode, 

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

stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne 

službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi predpisanih 

pogodb. 

Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe in vključuje naslednje 

skupine: 

 neposredne stroške materiala in storitev, 

 neposredne stroške dela,  

 druge neposredne stroške,  

 splošne (posredne) proizvajalne stroške,  

 splošne nabavno-prodajne stroške,  

 splošne upravne stroške, 

 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, 

 neposredne stroške prodaje, 

 stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni 

vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,  

 druge poslovne odhodke in  

 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. 

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera  

v skladu s preglednico 3. Faktorji omrežnine za večje premere vodomerov se po pravilniku in 

uredbi razlikujejo, zato ob prilagoditvi cen uredbi prihaja do velikih sprememb cen za večje 

uporabnike ob nespremenjenih stroških izvajanja dejavnosti. 
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Preglednica 3: Faktorji omrežnine za različne premere vodomerov po veljavni uredbi 

Premer vodomera Faktor omrežnine  Premer vodomera Faktor omrežnine 

DN ≤ 20 1  65 ≤ DN < 80 30 

20 < DN < 40  3  80 ≤ DN < 100 50 

40 ≤ DN < 50 10  100 ≤ DN < 150 100 

50 ≤ DN < 65 15  150 ≤ DN 200 

Vir: Uredba MEDO 2012.  

Omežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov 

omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni 

količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega 

vodomera. Vodarina se izračuna tako, da se stroški opravljanja javne službe oskrbe s pitno 

vodo delijo s količino opravljenih storitev. 

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih 

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

omrežnine 1. 

Vodarina se uporabnikom storitve obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v 

kubičnih metrih. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem obdobju. 

Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za 

preteklo obračunsko obdobje.  

Za stavbe, ki imajo obračunski vodomer, se normirana poraba določi na podlagi premera 

vodomera ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3
 pitne vode na dan za 

vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana poraba določi 

sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine. Poraba pitne vode, ki je v obračunskem 

obdobju večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode, ki se obračuna tako, da 

se vodarina poviša za 50 %. Tako pridobljeni prihodek zniža obračunsko ceno za to javno 

službo.  

Stroške omrežnine po veljavni uredbi za razliko od predhodnih predpisov vključujejo tudi 

stroške vzdrževanja in obnov hišnih priključkov. Vodomer, ki je sicer del hišnega priključka, 

je v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/2005) potrebno menjati na vsakih pet 

let. Tarife, ki so se uporabnikom storitve zaračunavale v skladu s sprejetimi občinskimi 

odloki, se torej z uveljavitvijo cen po veljavni uredbi ukinjajo. 

3.7 Zagotavljanje učinkovitosti kot eden od ciljev regulacije 

»Če je izhodišče pogleda na učinkovitost vezano na pogled s strani države in občin, je ta 

učinkovitost premajhna, preslaba in storitve premalo učinkovite glede na vložke (predvsem 
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občin) v obnovo in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Pogled državne politike se vedno 

konča v prepričanju o neučinkovitosti komunalnih podjetij. Mnenja dveh politik na državni 

ravni so povezana z dejstvom, ali je na oblasti ena, druga ali tretja vlada in opozicija. Mnenje 

politične opozicije na državni ali lokalni ravni je všeč volivcem, da so komunalne storitve 

predrage zaradi neučinkovitosti komunalnih podjetij.« (Burnač 2013,12) 

Praksa potrjuje, da neučinkovitost ni vezana na javno lastnino. Za zasebne vlagatelje je 

popolnoma nevzdržno izvajati storitve brez pokrivanja vseh stroškov, kot se je to v preteklosti 

dogajalo pri večini izvajalcev v občinski lasti v Sloveniji. Zavedati se je potrebno, da tudi 

dolgoletno zadrževanje cen pod nivojem povprečnih stroškov izvajalcev in odpisovanje 

sredstev amortizacije in s tem zniževanje vira sredstev za obnovitvene investicije, veliko 

prispeva k neučinkovitosti izvajanja dejavnosti na dolgi rok.  

Na stroškovno učinkovitost izvajanja dejavnosti v podjetju pomembno vpliva notranja 

organiziranost poslovanja, ustrezno izobraženi, usposobljeni in motivirani kadri ter 

kakovostna vodstvena struktura. Potrebna je visoka stopnja zaupanja in sodelovanja vodstva 

podjetja s predstavniki lastnikov infrastrukture in kapitala in primeren odnos do uporabnikov 

storitev in okolja. 

Odsotnost konkurence na trgu se za namene primerjave učinkovitosti posameznih izvajalcev v 

praksi drugih držav vedno pogosteje nadomešča z uvajanjem benchmarkinga. Metodologija 

benchmarking, ki pomeni iskanje razlik pri izvedbah ter vključuje učenje od najboljše prakse 

drugih, je primerna za določitev ustreznih cen vode v smislu Okvirne direktive o vodah, saj je 

z njeno pomočjo mogoče med seboj primerjati storitve in dati priporočila za morebitne 

izboljšave. Zato tudi Evropska komisija benchmarking opredeljuje kot primerno sredstvo za 

določitev cen storitev za rabo vode, ki zagotavljajo povračilo stroškov (Fabjan 2010, 160–

161). 

Za ustrezno izvajanje primerjave cen storitve posameznih izvajalcev je potrebno podrobno 

analizirati in upoštevati pogoje in načine izvajanja dejavnosti na geografskem področju, na 

katerega se stroški nanašajo. 
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4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA VIŠINO CENE VODARINE 

V sistemu ločenega oblikovanja cen omrežnine in vodarine obstaja možnost razlikovanja 

dejavnikov, ki vplivajo na posamezno ceno. Dejavnika, ki določata ceno omrežnine sta 

predvsem nabavna vrednost infrastrukture ter število in dimenzija vodovodnih priključkov.  

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/2007) 

bi bilo potrebno vso infrastrukturo ovrednotiti pred oddajo v najem. Tudi v skladu z veljavno 

uredbo je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za 

opravljanje javnih služb. Postavlja se vprašanje, ali so vse občine izvedle ustrezne cenitve 

infrastrukture. 

Posledično imajo tako občine različno ovrednoteno infrastrukturo, zato različno amortizacijo, 

najemnino in cene omrežnine. Z nižjo ceno omrežnine se zbere manj sredstev za pokrivanje 

stroškov amortizacije, namenjene obnovitvenim investicijam. Povprečna starost infrastrukture 

se povečuje, večji so stroški vzdrževanja, kar pa vpliva na ceno vodarine. V določeni meri 

nabavna vrednost infrastrukture, ki sicer določa ceno omrežnine, posredno vpliva tudi na 

višino cene vodarine. V nadaljevanju bomo obravnavali dejavnike, ki določajo ceno izvajanja 

dejavnosti, to je ceno vodarine. 

Organizacija EBC (The European Benchmarking Co-operation) (2013), katere naloga je 

izboljševanje storitev vodooskrbe preko izvajanja primerjav dejavnikov, ki vplivajo na 

izvajanje storitev in posledično cen vode, razvršča dejavnike v pet skupin: kakovost vode, 

zanesljivost oskrbe, kakovost storitve, trajnost izvajanja storitve ter finančni dejavniki in 

dejavniki učinkovitosti. 

EBC (2013) poudarja, da je pri spremljanju vseh vrst dejavnikov v veliki meri potrebno 

nameniti veliko pozornost zbiranju in obdelavi podatkov ter poročanju. Pri vsakem od 

dejavnikov je potrebno oblikovati en ali več kazalnikov. 

4.1 Kakovost izvajanja storitve  

Kakovost izvajanja storitve določajo dejavniki kakovost vode, zanesljivost oskrbe, kakovost 

storitve in trajnost oskrbe (EBC 2013). Slovenija ni vključena v sistem benchmarkinga na 

evropskem nivoju, kljub temu nekateri izvajalci spremljajo kazalnike v okviru svojega 

podjetja in njihovo primerjavo med leti ter z zastavljenimi cilji.  

4.1.1 Kakovost vode 

Kakovost vode je izraz za fizikalne, kemične in biološke značilnosti vode, ki jih ponavadi 

ocenjujemo glede na namen uporabe. Za različne namene rabe so pomembne različne lastnosti 

vode. Za industrijsko vodo je na primer pomembno, da ni korozivna in da ne vsebuje snovi, ki 
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se izločajo na površju aparatur. Pitna voda ne sme vsebovati strupenih snovi in nevarnih 

mikroorganizmov. Mikroorganizmov prav tako ne smejo vsebovati kopalne vode, kajti le-ti 

lahko povzročijo številne bolezni. S ciljem zaščite voda so bili v zadnjih tridesetih letih tako 

na evropskem kot tudi na nacionalnem nivoju izdani različni predpisi, ki so določali mejne 

vrednosti za snovi v vodi (ARSO, 2003). 

Izvajalci storitve morajo v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) v 

okviru javne službe izvajati monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz zajetja 

za pitno vodo. 

Kazalnik, ki določa kakovost vode, je število odvzetih vzorcev vode, ki ustrezajo predpisom 

kakovosti vode v vseh odvzetih vzorcih. Predpisanim kemijskim analizam pitne vode sicer 

gre zaupati, vendar v Sloveniji obstaja kar nekaj področij, kjer gospodinjstva kupujejo 

ustekleničeno pitno vodo. 

4.1.2 Zanesljivost oskrbe 

EBC (2013) uporablja število motenj v oskrbi kot kazalnik zanesljivosti oskrbe. Okvare na 

omrežju vodijo k prekinitvam oskrbovanja ali nižjemu vodnemu pritisku v omrežju. Število 

okvar je odvisno od stanja vodovodnega omrežja, strukture tal, pretočnosti in pritiska v 

cevovodih. Natančno merjenje motenj v oskrbi lahko v prvi fazi povzroči njihovo povečanje. 

Nekaterih okvar uporabniki lahko sploh ne občutijo. Metodologija skuša ugotavljati število 

minut brez oskrbe pri uporabnikih. Število okvar je eden najpomembnejših dejavnikov, ki 

vpliva na stroške vzdrževanja omrežja, potrebna sredstva za njihovo odpravo pa so lahko od 

primera do primera različna. 

Zanesljivost oskrbe merita tudi kazalnika: raba razpoložljivih virov na konični dan ter 

prostornina vodnih celic, ki pove kako dolgo se lahko priključeno prebivalstvo oskrbuje s 

pitno vodo ob prekinitvi pridobivanja vode (Fabjan 2010, 164).  

4.1.3 Kakovost storitve 

Kazalnik, ki ga uporablja EBC (2013) za spremljanje kakovosti storitve, je število pritožb 

uporabnikov glede vodnega pritiska, kakovosti vode in motenj v oskrbi. Uporabniki imajo v 

sodobnem času veliko možnosti izražanja mnenj in pritožb, na drugi strani pa imajo tudi 

izvajalci storitve na voljo medije za obveščanje uporabnikov. Nekateri izvajalci v Sloveniji 

imajo vzpostavljen sistem osebnega obveščanja strank o motnjah na omrežju preko mobilne 

telefonije.  
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4.1.4 Trajnost oskrbe 

EBC loči tri vrste trajnosti oskrbe: socialno, okoljsko in ekonomsko. Gospodinjstva v 

državah, ki so vključene v projekt primerjav, potrošijo okoli 0,6 % razpoložljivega dohodka 

za storitev oskrbe s pitno vodo. Cilj držav in izvajalcev mora biti ekonomska dostopnost 

storitve za vse uporabnike. Z okoljskega vidika je potrebno varovati in vzdrževati vodne vire 

ter ohranjati porabo energije za pridobivanje vode na sprejemljivi ravni. V povprečju 1 m3
 

dobavljene vode potrebujemo 0,51 kilovatne ure. Velik problem vodovodnim sistemom 

povzročajo vodne izgube. Gibljejo se med 4 % in 56 %. Ekonomsko trajnost oskrbe 

zagotavlja pokrivanje stroškov oskrbe s ceno storitve in vlaganje amortizacije v 

nadomestitvene investicije (EBC 2013, 12–13). 

Fabjan (2010, 168) v zvezi s trajnostjo oskrbe navaja kazalnik deleža za sanacijo in obnovo 

omrežja. Kazalnik nam pove, kolikšen delež omrežja (vključno s hišnimi priključki) je 

podjetje v nekem obdobju saniralo ali obnovilo. Govorimo torej o ohranjanju tehnične 

vrednosti.  

»V kategoriji trajnosti je pomemben tudi čas, ki je v podjetju namenjen dodatnemu 

izobraževanju zaposlenih. Oskrba z vodo je zahtevna in zelo odgovorna naloga, ki zahteva 

dobro usposobljene zaposlene. Zaradi stalnega razvoja, novih tehnik in zahtev na področju 

oskrbe s pitno vodo, je stalno izobraževanje izjemno pomembno.« (Fabjan 2010, 169) 

Po podatkih statističnega urada RS so povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev v 

Sloveniji v letu 2012 za hladno vodo znašala 1,34 % vseh porabljenih denarnih sredstev 

oziroma 258,19 EUR (SURS 2014c). 

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12) določa način oblikovanja vodne bilance 

izvajalca storitve. Večji del razlike med zajeto in prodano količino vode predstavljajo vodne 

izgube, ki za izvajalca predstavljajo tehnični, ekonomski in sanitarni problem. Sanacija 

vodovodov je nujno potrebna za odpravo napak in okvar, ki so posledica dotrajanosti 

vodovodnega omrežja. Zmanjšanje vodnih izgub zmanjšuje stroške električne energije, 

potrebne za prečrpavanje vode, ter stroške vodnih povračil, ki se plačujejo za načrpano vodo 

ter potrebo po zagotavljanju dodatnih investicij v povečanje kapacitet omrežja. Kritična mesta 

na cevovodih, kjer prihaja do izlivov vode, predstavljajo tudi potencialno nevarnost za vdor 

nevarnih mikroorganizmov. 
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Slika 7: Izdelava vodne bilance 

Vir: Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012). 

4.2 Ekonomski, demografski, geografski, meteorološki dejavniki   

Občine imajo zelo različne naravne pogoje za izvajanje dejavnosti. Za posamezno občino je 

predvsem pomembna geografska lega, ki vpliva na vse opisane vrste dejavnikov. 
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4.2.1 Ekonomski dejavniki 

Ekonomske dejavnike, ki vplivajo na ceno vodarine, bi lahko razdelili na dejavnike, ki se 

pretežno nanašajo na stran ponudbe in dejavnike, ki se pretežno nanašajo na stran 

povpraševanja. Zaradi zagotavljanja storitve na nivoju lokalnih skupnosti (ene ali nekaj 

občin), področje, na katerem leži zaokrožen vodovodni sistem, geografsko oblikuje trg 

storitve. Na podlagi delovnih izkušenj ter proučene literature smo ekonomske dejavnike 

dejavniki razvrstili v dve skupini. 

Dejavniki, ki se pretežno nanašajo na ponudbo, so: 

 stroški izvajanja dejavnosti, ki so odvisni od cen produkcijskih faktorjev. Za trg 

produkcijskih faktorjev je značilna monopolistična konkurenca, običajno izvajalci 

dobavitelje izbirajo po postopkih javnih naročil. Večji izvajalci so zaradi večjih količin 

sposobni dosegati nižje cene. 

 Razpoložljivost vodnih virov; mejni stroški do nekega obsega dejavnosti so zanemarljivi, 

v primeru, ko bi bilo potrebno iskati nove vire zaradi povečanja količin vode, pa so mejni 

stroški lahko izredno visoki.  

 Tehnološki napredek; za upravljanje večjih vodovodnih sistemov je potrebna ustrezna 

telemetrijska oprema, ki uravnava pretoke in pritiske vode v cevovodih ter objektih in  

napravah. Sodobna oprema uvaja tudi merjenje izgub vode v sistemu na posameznih 

odsekih cevovodov. Z odkrivanjem in sanacijo delov omrežja, kjer zaradi dotrajanosti 

prihaja do nekontroliranih izlivov vode, se zmanjšujejo potrebe po iskanju dodatnih 

vodnih virov. 

Dejavniki, ki se pretežno nanašajo na povpraševanje, pa so: 

 cene vodarine. Višje cene vodarine silijo potrošnike k varčnejši rabi vode (na primer 

zajemanje deževnice za sanitarne potrebe ali za namakanje vrtov, kroženje tehnološke 

vode v industrijskih objektih). 

 Cene storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter okoljske dajatve. 

Osnova za zaračunavanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je količina 

porabljene pitne vode. Izdatki, povezani s količino pitne vode, so torej višji od produkta 

cene vodarine in porabljene količine vode. 

 Cene nadomestkov. Pitna voda nima pravega nadomestka in je hkrati najpomembnejša 

sestavina vseh drugih pijač. Na nekaterih območjih, kjer voda za pitje ni zadovoljive 

kakovosti, se uporablja ustekleničena voda, ki pa je bistveno dražja.  

 Dohodek prebivalstva. Dohodkovna elastičnost v deželah Vzhodne Nemčije je dvakrat 

večja kot v Zahodni Nemčiji (Schleich in Hillenbrand 2007). Prebivalci z višjimi dohodki 

imajo mogoče ob svojih hišah bazene, za katerih polnjenje uporabijo večjo količino vode, 

po drugi strani pa si lahko privoščijo dražje gospodinjske aparate, ki varčujejo s porabo 

vode.   
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 Navade prebivalcev glede vzdrževanja osebne higiene, gojenja rož, urejanja vrtov in 

okolice hiše. 

Na stičišču krivulj ponudbe in povpraševanja na popolno konkurenčnem trgu sta določeni 

optimalna cena vodarine in količina prodane vode. V pogojih monopola pa je, razen ob 

regulaciji cen na nivoju mejnih stroškov, cena določena višje od optimalne, količino pa 

omejuje področje občine ali več občin v primeru skupnega izvajalca. Z večanjem količine 

porabljene vode se odražajo učinki ekonomije obsega. Količina prodane vode v posamezni 

občini je odvisna od njene velikosti. Učinki ekonomije obsega pa se na nekaterih območjih 

Slovenije izražajo tudi pri združevanju občin in določitvi skupnega izvajalca dejavnosti, 

predvsem na področjih, kjer gre za enovite vodovodne sisteme.  

Od proučevanih 61 izvajalcev v empiričnem delu naloge, jih slaba polovica oziroma 29 izvaja 

dejavnost oskrbe s pitno vodo samo v eni občini. Ostali izvajalci izvajajo dejavnost v več 

občinah. Frekvenčna porazdelitev izvajalcev glede na število občin, v katerih izvajajo 

dejavnost oskrbe s pitno vodo, je prikazana na sliki 8. 

 

Slika 8: Frekvenčna razporeditev izvajalcev glede na število občin 

Zaradi zagotavljanja komunalnih storitev na občinskem nivoju in zaradi velikega števila 

občin, je izvajanje organizacijsko še vedno zelo razdrobljeno in stroškovno zahtevno. 

Nekatere manjše občine izvajajo storitve v okviru režijskih obratov z zelo malo zaposlenimi. 

Za izvajanje dejavnosti najemajo druge izvajalce po kriteriju najnižjih stroškov, pri čemer se 

postavlja vprašanje dolgoročne kakovosti izvajanja.   
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4.2.2 Demografski dejavniki 

Količina prodane vode je odvisna tudi od števila prebivalcev v občini, oziroma števila 

priključkov ali odjemnih mest, ki poleg gospodinjskih uporabnikov oskrbujejo tudi 

uporabnike, ki izvajajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Ministrstvo za okolje je za 

spremljanje standarda izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo določilo aglomeracije, ki so 

oblikovane glede na število prebivalcev na določenem območju. V površino aglomeracij na 

področju občine ni vključena neposeljena površina, ki lahko pri nekaterih občinah predstavlja 

velik delež celotne površine občine (Bohinj, Kranjska gora, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko) 

in kjer ni potrebe po zagotavljanju storitve.  

Med demografske dejavnike bi lahko uvrstili tudi rast in starost prebivalstva. Analiza v 

Nemčiji (Schleich in Hillenbrand 2007) je pokazala, da starejši prebivalci porabijo več vode. 

Prebivalci na podeželju, ki imajo ob hišah vrtove, več vode porabijo za namakanje kot 

prebivalci mest.  

Na količino porabljene vode na prebivalca vpliva tudi velikost gospodinjstev. Večja 

gospodinjstva na člana porabijo manjšo količino vode, saj nekatera gospodinjska opravila, pri 

katerih se uporablja pitna voda, za gospodinjstvo predstavljajo fiksen strošek. 

4.2.3 Geografski dejavniki 

Način pridobivanja vode je posledica geografske lege območja, kjer se nahajajo vodni viri, iz 

katerih se napajajo uporabniki neke občine in vpliva na stroške električne energije. Občine z 

višjo nadmorsko višino praviloma za pridobivanje vode uporabljajo silo gravitacije, medtem 

ko morajo nižje ležeče občine vodo črpati iz globin. 

Več kot tretjina potreb po pitni vodi, vključno z velikimi mesti (Ljubljana, Maribor, Celje), se 

pokriva s črpanjem podzemne vode iz prodnih ravninskih vodonosnikov (ARSO 2003, 62). 

Na stroške izvajanja dejavnosti zelo vplivata tudi dolžina vodovodnega omrežja in njegova 

nabavna vrednost. Dolžina vodovodnega omrežja je odvisna od oddaljenosti vodnega vira od 

uporabnikov ter gostote poselitve objektov, ki se oskrbujejo. Vrednost vodovodnega omrežja 

skupaj z objekti, ki so potrebni za črpanje, zbiranje, prečrpavanje, čiščenje ipd. vode, je 

odvisna od dolžine omrežja, konfiguracije terena, kvalitete vgrajenih materialov v cevovodih 

in na ostalih objektih.  

Po Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) je priključek stavbe ali gradbenega 

inženirskega objekta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek na javni vodovod)   

cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek na javni 

vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte 

in opremo javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in 
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obračunski vodomer so sestavni deli priključka na javni vodovod. Odjemno mesto je mesto 

spoja interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno mesto je tudi mesto, 

kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda. 

Na en vodovodni priključek je lahko priključenih več odjemnih mest (npr. v 

večstanovanjskem objektu, kjer ima vsako stanovanje svoj obračunski vodomer). Število 

prebivalcev, ki se oskrbuje iz vodovodnega priključka se lahko bistveno razlikuje v primerih, 

ko gre za enostanovanjski ali večstanovanjski objekt. Večstanovanjski objekti imajo običajno 

priključke večjih dimenzij. Dimenzija priključka oziroma vodomera pa je odvisna tudi od 

geografske lege objekta ter lege hidranta za zagotavljanje požarne varnosti (če je hidrant 

vgrajen za vodomernim mestom, je vodomer večje dimenzije kot če je hidrant vgrajen pred 

vodomernim mestom). 

Kazalnik števila odjemnih mest na km omrežja torej vključuje več dejavnikov: število 

prebivalcev oziroma priključkov, dolžina omrežja; ne upošteva pa velikosti odjemnih mest 

oziroma dimenzij priključkov. Na območju občine se lahko nahaja en ali več velikih 

porabnikov pitne vode, ki izvajalcu znižujejo stroške. Če ne uporabljajo vode v komunalne 

namene, lahko izvajalec doseže višjo ceno storitve (cene niso regulirane) in z dobičkom 

pokriva izgubo na področju javne storitve. Za namene primerjave kazalnika med občinami je 

smiselno izračunati število pogojnih odjemnih mest, kjer odjemna mesta, ki imajo večjo moč 

priključka ustrezno ponderiramo (s faktorji iz uredbe). 

Na manj poseljenih območjih je bilo vodovodno omrežje največkrat zgrajeno s prostovoljnim 

delom uporabnikov in je v zasebni lasti. Občina na teh območjih ne zagotavlja javne službe. 

Uporabniki s ceno storitve ne pokrivajo vseh stroškov, problemi se kažejo v dolgoročnem 

zagotavljanju ustrezne oskrbe uporabnikov. 

4.2.4 Meteorološki dejavniki 

Od nadmorske višine, orientacije in tipa reliefa je odvisna količina padavin. Poleg količine je 

pomembna tudi časovna (letna) razporeditev padavin. Največ padavin je v severozahodnem 

delu Slovenije, kjer prevladuje višja nadmorska višina. Vodni viri se nahajajo višje od 

poseljenih območij, zato črpanje vode praviloma ni potrebno. Količina padavin je torej 

negativno povezana s stroški. Manjša količina padavin ob zadostnih vodnih virih pa zaradi 

večje porabe vode za potrebe namakanja lahko znižuje stroške na enoto. 

Poleg količine padavin porabo vode določa tudi temperatura ozračja, ki se glede časovne in 

krajevne razporejenosti med občinami v Sloveniji razlikuje in pada z nadmorsko višino. 
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5 EMPIRIČNA ANALIZA CEN OSKRBE S PITNO VODO 

V nadaljevanju bomo na podlagi pridobljenih podatkov izdelali empirično analizo cen oskrbe 

s pitno vodo, pri čemer bomo upoštevali teoretična izhodišča opisana v prejšnjih poglavjih. 

5.1 Oblikovanje temeljne teze in hipotez 

Temeljna teza, ki jo želimo v magistrski nalogi preveriti je, da se cene vode razlikujejo med 

občinami in statističnimi regijami, kar je posledica različnih dejavnikov. Skušali bomo 

ugotoviti vpliv zakonodaje po letu 2008, ki se nanaša na deregulacijo trga dejavnosti oskrbe s 

pitno vodo, predvsem pa vpliv spremembe zakonodaje, ki se nanaša na določanje cen storitve. 

Preverili bomo naslednje hipoteze: 

 H1: Cena storitve oskrbe s pitno vodo je pozitivno povezana z deregulacijo cen vode. 

 H2: Porast izdatka reprezentativnega gospodinjstva za vodo je bil v letu 2013 statistično 

značilno večji od porasta indeksa cen življenjskih potrebščin.  

 H3: Cene vodarine se statistično značilno razlikujejo med statističnimi regijami. 

 H4: Cena vodarine je pozitivno povezana z nadmorsko višino sedeža občine in črpanjem 

podzemne vode ter negativno povezana z gostoto prebivalstva v občini.  

5.2 Metode in postopki raziskovanja 

Za testiranje posameznih hipotez bomo uporabili podatke z veljavnostjo na določen dan in jih 

zato ni bilo potrebno inflacionirati. Podatke smo zbrali v preglednicah programa Microsoft 

Excel, opisno analizirali in statistično obdelali pa smo jih s programskim paketom SPSS 

(/angl./ Statistical Package for the Social Sciences).  

Pri prvi hipotezi (H1) bomo primerjali aritmetični sredini dveh neodvisnih vzorcev pri 

predpostavki enakosti oziroma neenakosti varianc. Uporabili smo proceduro Independent-

Samples T-test, ki je namenjena primerjavi aritmetičnih sredin dveh populacij. Za preizkus 

domneve o enakosti dveh varianc smo uporabili Levenov preizkus. 

Proceduro One-Sample T-test bomo uporabili pri dokazovanju druge hipoteze (H2). 

Procedura je namenjena primerjavi vzorčne ocene aritmetične sredine in vrednosti aritmetične 

sredine μ0, ki jo v drugi hipotezi (H2) predstavlja indeks cen življenjskih potrebščin za leto 

2013.  

Pri tretji hipotezi (H3) bomo uporabili hedonsko analizo cen vodarine in skušali ugotoviti, ali 

med statističnimi regijami v Sloveniji obstajajo razlike v višini cen vodarine in v povprečnih 

vrednostih cen. Pri tem bomo uporabili analizo variance (ANOVA) ter aposteriorno analizo. 

Hedonski pristop v osnovi predstavlja (ekonometrično) določitev regresijske funkcije cene 
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določenega proizvoda v odvisnosti od mnogih lastnosti, karakteristik proizvoda, ki na nek 

način sestavljajo proizvod in tudi določajo njegovo ceno (Nastav 2005, 2). 

Hedonska cenovna funkcija se ocenjuje za različne segmentirane trge (avtomobili, stanovanja, 

vina, siri). Ocenjevanje hedonske cenovne funkcije predpostavlja, da je hedonska povezava 

med cenami in atributi proizvoda enaka, ali da obstajajo majhne variacije v tej hedonski 

povezavi. Literatura zato poskuša identificirati objektivne in senzorske značilnosti proizvoda, 

ki značilno vplivajo na oblikovanje njegove cene in tržno segmentacijo (Romih in Bojnec 

2008, 166). 

Analiza variance gradi na predpostavki, da so skupine, ki jih obravnavamo, homogene. To 

pomeni, da so razlike znotraj skupin majhne, hkrati pa tudi, da se te skupine medsebojno 

razlikujejo (sicer ne bi bilo skupin). Razlike med enotami v skupini merimo z variiranjem 

znotraj skupine in če velja, da so skupine homogene in so kot take tudi medsebojno različne, 

potem velja, da je variiranje med skupinami večje kot znotraj skupin. Tako dejansko pri 

ANOVI ocenjujemo varianco med skupinami sk
2
 in varianco znotraj skupin se

2. Če je 

variiranje med skupinami znatno večje kot znotraj skupin, potem uspemo dokazati razlike 

med skupinami (Nastav 2011, 98). Za aposteriorno analizo bomo naredili več različnih testov: 

Student-Newman-Keuls, Tukey HSD in Scheffejev preizkus. Povezanost cene vodarine in 

nekaterih dejavnikov med seboj bomo ugotovili s korelacijsko analizo, odvisnost cen vodarine 

od treh izbranih dejavnikov za preverjanje četrte hipoteze (H4) pa bomo izvedli z multiplo 

linearno regresijsko analizo po metodi vsote najmanjših kvadratov. 

5.3 Predpostavke in omejitve 

Spreminjanje zakonodaje s področja oblikovanja cen komunalnih storitev po letu 2008 ter 

usklajevanje cen z zakonodajo s strani izvajalcev je povzročilo razlike pri zaračunavanju 

storitve oskrbe s pitno vodo uporabnikom.  

Občine, ki v RS izvajajo dejavnost oskrbe s pitno vodo, bi glede na to, kako imajo oblikovano 

prodajno ceno storitve, razvrstili v tri skupine:  

 občine, ki cen po letu 2008 še niso spremenile, zaračunavajo vodo po ceni, ki je določena 

le na kubični meter in se praviloma razlikuje med gospodinjskimi uporabniki in 

uporabniki, ki izvajajo poslovno dejavnost. Ločeno zaračunavajo ceno vodnega 

povračila, določeno na kubični meter, ter običajno še ceno za vzdrževanje vodomera 

in/ali vodovodnega priključka, določeno glede na premer vodomera oziroma priključka. 

 Občine, ki so cene spremenile po letu 2008 in do začetka leta 2013, imajo ločeni ceni 

vodarine, (določeno na kubični meter) in omrežnine (določeno na mesec glede na premer 

vodomera). Nekatere občine ločeno zaračunavajo vodno povračilo, druge imajo stroške 

vodnih povračil vključene v ceno vodarine. Še vedno ločeno zaračunavajo vzdrževanje 

vodomera in/ali vodovodnega priključka.  
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 Občine, ki so cene spremenile leta 2013 v skladu z metodologijo, določeno v Uredbi 

MEDO, imajo ločeni ceni vodarine in omrežnine, stroški vodnega povračila so vključeni 

v ceni vodarine, cena omrežnine vključuje tudi stroške obnov in vzdrževanja hišnih 

priključkov (in vodomerov). 

Ob določenih predpostavkah bomo skušali zagotoviti primerljivost podatkov med občinami in 

različnimi obdobji. Primerjali bomo cene oskrbe s pitno vodo za gospodinjske uporabnike in 

določili značilnosti reprezentativnega gospodinjstva. Iz podatkov o cenah, ki se nanašajo na 

oskrbo s pitno vodo, smo izračunali mesečni izdatek reprezentativnega gospodinjstva po 

občinah.  

Razlikovanje cen med posameznimi vrstami uporabnikov po Uredbi MEDO ni dovoljeno. 

Občine, ki cen še niso spremenile, imajo praviloma cene za poslovno dejavnost višje kot za 

gospodinjstva. Od razmerja med številom gospodinjskih uporabnikov in uporabnikov, ki jim 

podjetje zaračunava storitev po višji ceni, je odvisen tudi poslovni izid podjetja.  

Podatke o cenah, ki so veljale do konca leta 2012 in ki se leta 2013 niso spremenile, smo 

pridobili z anketo, ki jo je konec leta 2011 izvedlo podjetje LM Veritas, d. o. o. Cene, ki so se 

spremenile v letu 2013, pa smo pridobili na spletnih straneh izvajalcev. Vzorec občin, na 

podlagi katerega je narejena empirična analiza, ni naključen, pač pa so vanj zajete občine, za 

katere smo pridobili podatke. Nekateri izvajalci (predvsem koncesionarji) podatkov nimajo 

objavljenih. Vzorec (181 občin) je glede na celotno populacijo vseh občin v RS v letu 2013 

(212 občin) relativno velik.  

Zaradi vpliva Uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 

69/10, 12/11, 67/11,14/12 in 66/12) cene v nobeni občini niso bile povišane v obdobju od 

konca avgusta 2010 do 31. 12. 2012. Zanemarili smo vpliv morebitnih sprememb cen 

vzdrževalnine ali števnine, ki so bile vezane na občinski odlok in niso predmet uredbe 

oziroma se ne štejejo za cene gospodarskih javnih služb, vendar so upoštevane v izdatkih 

reprezentativnega gospodinjstva. 

Določili smo značilnosti reprezentativnega gospodinjstva: 

 ima 4 člane, 

 povprečna mesečna poraba vode je 16 kubičnih metrov oziroma 4 kubične metre na člana 

gospodinjstva, 

 nahaja se v enostanovanjski hiši, 

 na vodovodno omrežje je priključeno s priključkom premera 20 DN. 

Po pravilnikih in Uredbi MEDO obstaja možnost subvencioniranja cen. V primerih, ko so 

cene oblikovane po Uredbi MEDO, je v objavljenem ceniku potrebno posebej navesti 

potrjeno in zaračunano ceno. Upoštevali smo potrjene cene in torej zanemarili subvencije. 
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Izdatki, ki jih plačuje posamezno gospodinjstvo, torej v vseh primerih niso dejanski, temveč 

izračunani na podlagi cen, ki bi jih morali plačevati, da bi bili pokriti vsi stroški dejavnosti. 

Pri prvi in drugi hipotezi primerjamo mesečne izdatke reprezentativnega gospodinjstva. Pri 

tretji in četrti hipotezi smo analizirali samo cene vodarine, ki so bile oblikovane v skladu z 

uredbo MEDO. Te cene morajo vključevati vse upravičene stroške, zato lahko 

predpostavljamo, da odražajo povprečne stroške storitve. Donos na poslovno potrebna 

osnovna sredstva izvajalca v najvišji možni višini 5 % predstavlja zanemarljivo majhen delež 

v ceni storitve. 

5.4 Uporabljene spremenljivke 

Glede na postavljene hipoteze, upoštevanje pravnih predpisov s področja komunalnih storitev  

ter pregledano literaturo, smo za analizo izbrali spremenljivke, prikazane v preglednici 4.  

Preglednica 4: Opis spremenljivk, uporabljenih v empiričnem delu 

Ime spremenljivke Opis spremenljivke 

Izdatek skupine 1 Spremenljivka predstavlja mesečne izdatke reprezentativnega 

gospodinjstva  v občinah,  ki so cene spremenile obdobju od avgusta 2008 

do avgusta 2010. 

 Obdobje: izdatki so izračunani na podlagi cen, ki so veljale konec leta 
2011 oziroma zaradi zamrznitve cen najmanj do 31. 12. 2012. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Izdatek skupine 2 Spremenljivka predstavlja mesečne izdatke reprezentativnega 
gospodinjstva v občinah, ki cen po letu 2008 niso spremenile. 

 Obdobje: izdatki so izračunani na podlagi cen, ki so veljale konec leta 
2011 oziroma zaradi zamrznitve cen najmanj do 31. 12. 2012. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Izdatek skupaj 1+2 Spremenljivka predstavlja mesečne izdatke reprezentativnega 
gospodinjstva v vseh v vzorec zajetih občinah . 

 Obdobje: izdatki so izračunani na podlagi cen, ki so veljale konec leta 

2011 oziroma zaradi zamrznitve cen najmanj do 31. 12. 2012. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Izdatek skupine A Spremenljivka predstavlja mesečne izdatke reprezentativnega 
gospodinjstva v občinah, ki so cene spremenile v letu 2013. 

 Obdobje: izdatki so izračunani na podlagi cen, ki so veljale na dan 31. 12. 
2013. 

 Vir: spletne strani izvajalcev oskrbe s pitno vodo. 

Izdatek skupine B Spremenljivka predstavlja mesečne izdatke reprezentativnega 
gospodinjstva v občinah, ki cen v letu 2013 niso spremenile. 

 Obdobje: izdatki so izračunani na podlagi cen, ki so veljale na dan 31. 12. 
2013. 

 Vir: spletne strani izvajalcev oskrbe s pitno vodo in anketa LM Veritas, 

d. o. o. 
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Ime spremenljivke Opis spremenljivke 

Izdatek skupaj A+B Spremenljivka predstavlja mesečne izdatke reprezentativnega 
gospodinjstva v vseh v vzorec zajetih občinah.  

 Obdobje: izdatki so izračunani na podlagi cen, ki so veljale na dan 31. 12. 
2013. 

 Vir: spletne strani izvajalcev oskrbe s pitno vodo in anketa LM Veritas, 

d. o. o. 

Cena vodarine Spremenljivka predstavlja obračunsko ceno vodarine v občinah, kjer 
imajo ceno izvajanja dejavnosti oblikovano ločeno od cene, ki se nanaša 
na stroške infrastrukture ter stroškovno ceno vodarine v občinah, kjer 
Komunala Kranj, d. o. o., izvaja dejavnost v EUR na m

3
 vode. Za namen 

regresijske analize smo ceno vodarine izrazili v EUR na tisoč m3
. 

 Obdobje: veljavnost cen na dan 1. 1. 2014. 

 Vir: spletne strani izvajalcev oskrbe s pitno vodo in interni podatki 

Komunale Kranj, d. o. o. 

Regija Spremenljivka predstavlja številčno oznako statistične regije v RS. 
 Vir: SURS 2013. 

Količina Spremenljivka predstavlja količino prodane vode v m3. 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Priključki Spremenljivka predstavlja število vodovodnih priključkov. 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Dolžina Spremenljivka predstavlja dolžino vodovodnega omrežja na območju 
občine ali sistema v metrih. 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Površina Spremenljivka predstavlja površino občine ali občin, ki imajo enotno ceno 
v kvadratnih metrih. 

 Vir: SURS 2011.  

Črpanje  Neprava spremenljivka predstavlja vrednost 0 v občinah ali sistemih, kjer 
vode ni potrebno črpati in vrednost 1 v občinah ali sistemih, kjer vodo 
pretežno črpajo 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Prebivalci Spremenljivka predstavlja število prebivalcev. 
 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: SURS 2011.  

Gostota prebivalstva Spremenljivka predstavlja število prebivalcev na kvadratni kilometer 

površine občine ali sistema. 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: SURS 2011. 

Priklj.na dolž. Spremenljivka predstavlja število priključkov na kilometer vodovodnega 
omrežja. 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Nadm. višina Spremenljivka predstavlja nadmorsko višino sedeža občine ali sedeža 
največje občine v sistemu.  Vir: spletne strani občin. 
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Ime spremenljivke Opis spremenljivke 

Količina/km Spremenljivka predstavlja količino prodane vode na kilometer 
vodovodnega omrežja. 

 Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

Dolž./km2  Spremenljivka predstavlja dolžino vodovodnega omrežja na kvadratni 
kilometer površine občine.  Obdobje: leto 2010. 

 Vir: anketa LM Veritas, d. o. o. 

5.5 Vpliv deregulacije na povišanje izdatkov gospodinjstev za vodo  

Kot je bilo opisano že v prejšnjih poglavjih, sta bili po letu 2008 izvedeni dve deregulaciji cen 

oskrbe s pitno vodo. Prvo deregulacijo cen je povzročil sprejem Pravilnika o oblikovanju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 79/2008). 

Njegovi učinki so se pokazali s spremembami cen v letu 2009. Drugo deregulacijo pa je 

povzročila uveljavitev Uredbe MEDO v letu 2013. 

H1 bomo najprej preverili s preverjanjem domneve o vrednostih aritmetičnih sredin za izdatke 

v obeh skupinah občin, ki predstavljata neodvisna vzorca. Rezultati statističnih obdelav so 

prikazani v tabeli v prilogi 4. 

5.5.1 Vpliv deregulacije cen v obdobju od 2008 do 2011  

V preglednici 5 so predstavljene opisne statistike za spremenljivko izdatek reprezentativnega 

gospodinjstva za oskrbo s pitno vodo v januarju 2013 z upoštevanjem cen veljavnih na dan 

31. 12. 2012 v 181 občinah v Sloveniji. Pri statistični obdelavi smo uporabili nepravo 

spremenljivko za razvrstitev občin v dve skupini. Občinam, ki so spremenile cene v skladu s 

Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Ur. l. RS, št. 79/2008) ali Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009) oziroma 

imajo cene ločene na vodarino in omrežnino, smo dodelili vrednost spremenljivke 1, občinam 

z enotnimi cenami pa vrednost spremenljivke 2. Preglednica 5 prikazuje najvišje in najnižje 

izdatke, njihovo povprečje in standardni odklon za vse poučevane občine skupaj ter ločeno za 

obe skupini občin. 
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Preglednica 5: Opisne statistike: mesečni izdatek reprezentativnega gospodinjstva za 

oskrbo s pitno vodo v EUR po občinah v januarju 2013 skupaj ter za 

obe proučevani skupini skupaj,  N = 181 

 N Min Max M SD 

Izdatek skupaj 1+2 181 4,6733 32,9522 14,3548 5,1939 

Izdatek skupine 1 82 6,5520 32,9522 17,3301 5,3255 

Izdatek skupine 2 99 4,6733 21,7000 11,8905 3,5449 

N – število vseh meritev (občin) 
Min – minimum, najnižji izdatki v januarju 2013 

Max – maksimum, najvišji izdatki v januarju 2013 

M – povprečni izdatki v januarju 2013 

SD – standardni odklon 

V vzorcu 181 občin je 82 občin, ki so cene spremenile v obdobju od leta 2008 do 2011 ter 99 

občin, ki cen v enakem obdobju niso spremenile. Najvišja vrednost mesečnih izdatkov za 

oskrbo s pitno vodo znaša 32,95 EUR. Povprečna vrednost izdatkov reprezentativnega 

gospodinjstva v prvi skupini je za 5,44 EUR na mesec višja od povprečnih izdatkov v drugi 

skupini.  

Pri preizkusu domneve o vrednosti aritmetične sredine izdatkov za dva neodvisna vzorca se 

najprej izvede Levenov preizkus domneve o enakosti varianc, kjer gre za preizkušanje ničelne 

domneve H0 : σ12
 = σ22

. Vrednost F statistike ob stopnji značilnosti 0,000 znaša 17,529. 

Preizkus ni odkril značilnih razlik, zato lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo 

alternativno, da varianci proučevanih skupin nista enaki.  

S t-testom preizkušamo domnevo o razliki med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca, 

kjer gre za preizkušanje domnev: 

H0: μ Izdatek skupine 1 ≤ μ Izdatek skupine 2,  

H1: μ Izdatek skupine 1 > μ Izdatek skupine 2. 

Ob upoštevanju dejstva, da varianci proučevanih skupin nista enaki, znaša vrednost t = 7,911 

pri stopnji značilnosti 0,000. 

Ob zanemarljivi točni stopnji značilnosti P = 0,000 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo 

alternativno, da so bili izdatki reprezentativnega gospodinjstva za vodo konec leta 2012 v 

občinah, ki so cene po letu 2008 spremenile, višji od izdatkov v občinah,  ki cen še niso imele 

ločenih na omrežnino in vodarino.  
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5.5.2 Vpliv deregulacije cen v letu 2013 

Sprostitev cen v letu 2013 kot posledica veljavnosti Uredbe MEDO je povzročila povišanje 

izdatkov v občinah, kjer je prišlo do spremembe cen. Primerjali bomo, ali se izdatki ob koncu 

leta 2013 v občinah, ki so cene spremenile v letu 2013, razlikujejo od izdatkov v občinah, ki 

cen v letu 2013 niso spremenile. 

Tudi pri preverjanju te hipoteze smo občine razvrstili v dve skupini in uporabili nepravo 

spremenljivko. Občinam, ki so spremenile cene v letu 2013 smo dodelili vrednost neprave 

spremenljivke 1, ostalim občinam pa vrednost 2. Opisne statistike za skupini A in B ter vse 

občine skupaj prikazuje preglednica 6.  

Preglednica 6: Opisne statistike: mesečni izdatek reprezentativnega gospodinjstva za 

oskrbo s pitno vodo v EUR po občinah v januarju 2014 skupaj ter za 

obe proučevani skupini občin, N = 181 

 N Min Max M SD 

Izdatek skupaj A+ B 181 6,0387 32,5590 14,8509 4,9852 

Izdatek skupine A 64 8,9437 32,5590 15,7958 5,0409 

Izdatek skupine B 116 6,0387 30,3707 14,3213 4,8959 

N – število vseh meritev (občin) 
Min – minimum, najnižji izdatki v januarju 2014 

Max – maksimum, najvišji izdatki v januarju 2014 

M – povprečni izdatki v januarju 2014 

SD – standardni odklon 

V vzorcu 181 občin je 64 občin, ki so cene spremenile v letu 2013 ter 116 občin, ki cen v letu 

2013 niso spremenile. Najvišja vrednost mesečnih izdatkov za oskrbo s pitno vodo znaša 

32,56 EUR. Povprečna vrednost izdatkov reprezentativnega gospodinjstva v skupini A je le za 

1,47 EUR na mesec višja od povprečnih izdatkov v skupini B. Potrebno je dodati, da je od 

največjih občin v Sloveniji cene v letu 2013 spremenilo le Celje oziroma, da največje občine 

(Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper) spadajo v skupino B. 

Levenov preizkus domneve o enakosti varianc, kjer gre za preizkušanje ničelne domneve H0 : 

σ1
2
 = σ2

2
, poda vrednost F-statistike. Ob stopnji značilnosti 0,847 znaša vrednost F statistike 

0,037. Preizkus je torej odkril značilne razlike, zato ne moremo zavrniti ničelne domneve, da 

varianci nista enaki. 

S t-testom preizkušamo domnevo o razliki med aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca, 

kjer gre za preizkušanje domnev: 

H0: μ Izdatek skupine A ≤ μ Izdatek skupine B,  

H1: μ Izdatek skupine A > μ Izdatek skupine B. 
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Ob upoštevanju dejstva, da sta varianci proučevanih skupin enaki, znaša vrednost t = 1,923 

pri dvostranski stopnji značilnosti α = 0,056, oziroma pri enostranski stopnji značilnosti α/2 = 

0,28,  kar je manj od sprejemljive enostranske stopnje značilnosti 0,05.   

Na podlagi primerjav izdatkov reprezentativnega gospodinjstva v občinah, ki so spremenile 

cene v letu 2013 in izdatkov v ostalih občinah, lahko pri stopnji tveganja 0,028 zavrnemo 

ničelno domnevo in sprejmemo alternativno, da so bili izdatki reprezentativnega 

gospodinjstva za vodo konec leta 2013 v občinah, ki so cene povišale v letu 2013, višje kot v 

ostalih občinah. 

Povprečni vrednosti izdatkov med skupinama se razlikujeta za 1,47 EUR, tudi statistična 

značilnost ni izrazita. Zaradi spremenjenega načina zaračunavanja omrežnine v skladu z 

določilom Uredbe MEDO (vsakemu stanovanju v večstanovanjskem objektu se obračuna 

omrežnina s faktorjem 1 oziroma kot za vodomer premera 20), je v občinah, kjer je število 

večstanovanjskih objektov veliko, zaradi bistveno večjega števila obračunskih mest oziroma 

količine, na katero se porazdelijo stroški povezani z infrastrukturo, lahko ob nespremenjenih 

ali povečanih stroških prišlo do znižanja cen omrežnine oziroma izdatkov reprezentativnega 

gospodinjstva. Razlog za znižanje izdatkov je možno najti tudi v spremenjeni lestvici 

faktorjev za izračun omrežnine po Uredbi MEDO. 

5.6 Primerjava spremembe izdatkov za vodo reprezentativnega gospodinjstva in ICŽP 

ICŽP, ki ga mesečno za različna obdobja objavlja SURS, je ugotovljen po predpisani 

metodologiji in na podlagi vzorca 11 večjih občin v RS (Ljubljana, Koper, Maribor, Novo 

mesto, Ptuj, Celje, Kranj, Velenje, Nova Gorica, Murska Sobota in Krško). S H2 želimo 

ugotoviti, ali je bil porast izdatka reprezentativnega gospodinjstva za vodo je v letu 2013 

statistično značilno večji od porasta ICŽP.  

ICŽP december 2013 na december 2012 skupaj je znašal 100,7; za komunalne in druge 

storitve (skupina 044) 107,7, za vodo (razred 0441) pa 102,2 (SURS 2014b). 

V analizo smo zajeli samo občine iz vzorca 181 občin, ki so v letu 2013 spremenile cene, ne 

glede na to, kako so imele cene oblikovane pred spremembo. Za vsako občino smo izračunali 

indeks porasta izdatkov reprezentativnega gospodinjstva in naredili preizkus domneve o 

aritmetični sredini indeksov. V preglednici 7 so prikazane višine izdatkov pred spremembo in 

po njej ter indeks spremembe po posameznih občinah. 
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Preglednica 7: Pregled izdatkov reprezentativnega gospodinjstva po občinah, ki so 

spremenile cene in indeks spremembe 

Občina Izdatek pred spremembo Izdatek po spremembi Indeks 

Ajdovščina 9,24 12,36 133,8 

Bloke 11,55 11,78 102,0 

Borovnica 11,02 12,55 113,8 

Braslovče 9,98 12,86 128,9 

Brežice 11,30 12,78 113,1 

Cankova 9,79 23,49 240,0 

Celje 15,17 12,18 80,3 

Štore 15,17 12,18 80,3 

Vojnik 15,17 12,18 80,3 

Dobrna 15,17 12,18 80,3 

Cerknica 19,57 22,94 117,2 

Črnomelj 16,44 23,21 141,2 

Domžale 10,10 18,18 180,0 

Dravograd 7,71 11,36 147,3 

Hrastnik 8,83 12,84 145,4 

Jesenice 9,41 10,18 108,2 

Kostel 9,71 32,56 335,4 

Kranjska Gora 10,70 13,71 128,1 

Litija 17,40 17,69 101,7 

Ljubno 9,93 18,81 189,5 

Log - Dragomer 17,97 17,08 95,0 

Logatec 13,98 12,94 92,6 

Loška Dolina 20,95 22,11 105,5 

Loški Potok 10,72 26,54 247,6 

Luče 9,78 10,77 110,1 

Lukovica 11,16 24,77 221,9 

Mengeš 7,56 17,33 229,2 

Mokronog - Trebelno 17,22 19,59 113,8 

Moravče 11,40 26,77 235,0 

Moravske Toplice 7,99 10,62 133,0 

Moravske Toplice 14,09 10,62 75,4 

Mozirje 11,88 15,85 133,4 

Murska Sobota 9,60 10,24 106,7 

Muta 4,60 8,94 194,6 

Novo Mesto 16,88 16,83 99,6 

Pesnica 11,97 20,78 173,7 

Podvelka 4,95 10,77 217,5 

Polzela 9,98 13,30 133,3 

Prebold 9,98 12,21 122,4 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

Občina Izdatek pred spremembo Izdatek po spremembi Indeks 

Puconci 9,66 17,25 178,6 

Radeče 14,16 13,84 97,8 

Radlje ob Dravi 4,31 11,19 259,9 

Ribnica  8,85 15,54 175,7 

Ribnica na Pohorju 4,70 10,47 223,0 

Slovenj Gradec 11,19 13,87 124,0 

Slovenske Konjice 10,58 17,12 161,8 

Sodražica 9,44 19,83 210,1 

Sveti Jurij 11,21 24,69 220,2 

Šentjur 14,65 17,19 117,3 

Škofja Loka 9,13 10,88 119,2 

Šmartno ob Paki 13,34 15,18 113,8 

Šmartno pri Litiji 17,40 18,63 107,1 

Šoštanj 13,34 15,18 113,8 

Tabor 9,98 11,45 114,8 

Trebnje 18,58 17,99 96,8 

Trzin 6,28 15,33 244,3 

Velenje 13,34 15,18 113,8 

Vipava 12,09 11,29 93,4 

Vodice 9,53 20,07 210,5 

Vransko 9,98 11,82 118,5 

Vrhnika 14,49 15,64 107,9 

Vuzenica 4,59 11,56 251,8 

Žalec 9,98 12,33 123,6 

Žirovnica 9,41 10,37 110,1 

 

Število statističnih enot, vključenih v analizo, znaša 64, povprečni indeks povečanja izdatkov 

v občinah izračunan po metodi navadne aritmetične sredine je 146,79, standardni odklon pa 

57,36. 

Oblikovali smo ničelno in alternativno domnevo: 

H0: μ ≤ 102,2; H1: μ > 102,2; 

saj želimo dokazati, da je povprečje indeksov v občinah, ki so cene spremenile, bilo višje od 

102,2 oziroma 100,7. 

Vrednost t-testa znaša 6,219 ob stopnji značilnosti 0,000, torej lahko zavrnemo ničelno 

domnevo in sprejmemo alternativno, da so bili indeksi spremembe izdatkov gospodinjstev v 

občinah, ki so spremenile cene v letu 2013 v povprečju višji od skupnega ICŽP in tudi ICŽP 

za skupino 0441 – voda. Rezultati statistične obdelave podatkov so prikazani v prilogi 5. 
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Izračunali smo tudi ponderirano aritmetično sredino indeksov sprememb cen. Za ponder smo 

uporabili količine prodane vode v posamezni občini v letu 2010. Tako izračunani povprečni 

indeks spremembe izdatkov v občinah, ki so spremenile cene, znaša 118,9. 

Ugotovljeno razhajanje podatkov s pokazateljem inflacije je posledica dejstva, da je le v štirih 

od enajstih občin, ki po metodologiji SURS spadajo med proučevane občine, v letu 2013 

prišlo do sprememb cen oziroma je v teh mestih zaradi spremenjenega načina zaračunavanja 

omrežnine v večstanovanjskih objektih, predvsem v večjih mestih, kjer je število 

večstanovanjskih objektov večje, prišlo celo do znižanja izdatkov reprezentativnega 

gospodinjstva. 

5.7 Različnost cen vodarine med statističnimi regijami v Sloveniji (H3) 

Naravni pogoji izvajanja storitev se med občinami zelo razlikujejo. Logično bi bilo, da ima 

najnižjo stroškovno ceno vodarine izvajalec, ki (Lozej in Pivk Oman 2012, 120–121): 

 ima en velik, čist (kemijsko ustrezen) vodni vir, 

 voda je površinsko zajeta, ni je potrebno črpati (stroški elektrike), 

 voda se transportira s pomočjo gravitacije, 

 ima visoko koncentracijo prebivalstva, ki ni zelo oddaljena od vodnega vira (veliko 

število odjemnih mest ali prebivalcev na km omrežja), 

 oskrbuje več občin oziroma veliko število uporabnikov, 

 ima veliko industrijskih uporabnikov, ki jim lahko zaračunava storitev po višji ceni od 

stroškovne oziroma z njimi povečuje prodano količino vode, 

 ima nizko odpisanost infrastrukture, cevovode zgrajene iz kvalitetnih materialov in s tem 

nizke stroške vzdrževanja infrastrukture, 

 ima majhne izgube vode oziroma majhno razliko med prodano in načrpano vodo. 

S sprostitvijo cen oziroma z možnostjo uveljavitve cen, ki so oblikovane na nivoju vseh 

(upravičenih) stroškov, so dani pogoji za odkrivanje dejavnikov, ki vplivajo na višino cen. 

Morebitnih subvencij k cenam zato ne bomo upoštevali. 

S hedonsko analizo cen vodarine želimo ugotoviti, ali med statističnimi regijami v Sloveniji 

obstajajo razlike v višini cen vodarine in v povprečnih vrednostih cen. Analizirali bomo samo 

cene vodarine, to je dela cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki pokriva stroške izvajanja 

storitve. To so predvsem stroški vzdrževanja vodovodnega omrežja, stroški električne 

energije, kemijskih analiz vode in vodnega povračila. V analizo smo želeli vključiti čimveč 

občin, zato smo upoštevali tudi cene, ki so veljale na dan 1. 1. 2014, in pri občinah, kjer 

storitev izvaja Komunala Kranj tudi stroškovne cene za obdobje januar–september 2013.
4
 

                                                 

4
 Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o., je konec leta 2013 sprejel sklep, da se na področju vseh 

občin, kjer podjetje izvaja storitev oskrbe s pitno vodo, oblikuje enotna cena.  
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V zadnjem času se pojavlja trend povečevanja primerov, ko se občine, ki imajo skupnega 

izvajalca, odločajo za oblikovanje enotne cene storitev, predvsem vodarine. Prednosti enotne 

cene so predvsem manjša nihanja cen po obdobjih, pravičnejša in solidarna obremenitev 

uporabnikov, ukinitev potrebe po ugotavljanju poslovnega izida po občinah in s tem manjši 

stroški vodenja evidenc. 

Enotna cena vodarine na področju več občin pomeni oblikovanje povprečne cene za področje 

več občin. Pri proučevanju različnosti cen med statističnimi regijami v Sloveniji in pri iskanju 

značilnih dejavnikov, ki vplivajo na ceno vodarine, povprečne cene za več občin povzročajo 

problem, saj se z njimi zabriše vzročna povezava med ceno in dejavniki v posamezni občini. 

Pri analizi cen bomo kot enoto opazovanja uporabili občino. Občinam, za katere imamo 

podatek o ceni vodarine, smo dodali spremenljivko regija. Na sliki 9 je prikazana geografska 

razporeditev regij v Sloveniji. 

 

Slika 9: Statistične regije v Republiki Sloveniji 

Vir: SURS, 2014a. 

Za regijo 06 razpolagamo samo z enim podatkom. Ker je za izvedbo analize nujno, da imamo 

v posamezni skupini (regiji) vsaj dva podatka, regijo 06 iz nadaljnje analize izločimo. Opisne 

statistike za ceno vodarine po statističnih regijah prikazuje preglednica 8. 
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Preglednica 8: Opisne statistike: cene vodarine v EUR na kubični meter po statističnih 

regijah v januarju 2014, N = 130 

Regija* N Min Max M SD 

01 11 0,3500 0,9279 0,5304 0,1685 

02 4 0,6182 0,9204 0,7467 0,1284 

03 11 0,3177 0,8194 0,5204 0,1615 

04 28 0,4367 0,7986 0,5646 0,1057 

05 3 0,5297 0,6499 0,5927 0,0603 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

SKUPAJ 

17 

17 

14 

6 

11 

8 

130 

0,4540 

0,5100 

0,3300 

0,6109 

0,3802 

0,7889 

0,3177 

1,1027 

0,8755 

0,6400 

1,4843 

0,9378 

0,9868 

1,6027 

0,7908 

0,6273 

0,4583 

1,0260 

0,6898 

0,9126 

0,6438 

0,2791 

0,0930 

0,0794 

0,2803 

0,2463 

0,1024 

0,2211 

N – število vseh meritev (občin) 
Min – minimum, najnižja cena v januarju 2014 

Max – maksimum, najvišja cena v januarju 2014 

M – povprečna cena v januarju 2014 

SD – standardni odklon 

*regija 06 je izpuščena, ker imamo podatek o ceni le za eno občino 

Ugotovimo lahko, da so razlike med cenami vodarine precejšnje. Povprečna cena v gorenjski 

regiji, kjer so cene najnižje, znaša 0,4583 EUR/m
3, medtem ko je najvišja povprečna cena 

vodarine 1,026 EUR/m
3
 v notranjsko-kraški regiji. Povprečne cene po regijah nakazujejo 

možnost obstoja homogenih skupin regij s podobno višino cen vodarine.  

Z namenom, da bi ugotovili morebitne statistične razlike med regijami, bomo skušali 

postavljeno domnevo z različnimi statističnimi testi potrditi ali ovreči. Najprej bomo uporabili 

preizkus domneve o enakosti aritmetičnih sredin za neodvisne vzorce oziroma za analizo 

variance. Pri tem z Levenovim preizkusom preverimo veljavnost ničelne domneve, da so 

variance za opazovano spremenljivko enake za vse analizirane regije. 

Gre za preizkušanje ničelne domneve H0: σ1
2
 = σ2

2= … = σ12
2
. Ob zanemarljivi stopnji 

tveganja lahko zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno, da variance med 

skupinami niso enake. Zato namesto statistike ANOVA za test različnosti aritmetičnih sredin 

uporabimo statistično bolj ustrezno Welcherjevo statistiko, ki v našem primeru znaša 12,772 

ob zanemarljivi stopnji tveganja. 

Ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin med regijami lahko zavrnemo in sklepamo, 

da so povprečne cene med regijami različne. Rezultati statistične obdelave so prikazani v 

prilogi 6. 
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V nadaljevanju želimo preveriti, ali je možno posamezne regije združiti v cenovne skupine, ki 

so navznoter homogene, med seboj pa heterogene. Z aposteriorno analizo izvedemo vse 

možne posamične medobmočne primerjave aritmetičnih sredin cen, in sicer s testi: Student-

Newman-Keuls, Tukey HSD (Abdi in Williams 2010) in Scheffe. Rezultati vseh treh testov 

so prikazani v preglednici 9. 

Noben test ne oblikuje statistično značilnih homogenih cenovnih skupin. Sklepamo lahko, da 

območij z več statističnimi regijami v Sloveniji po kriteriju podobnih cen ni smiselno 

oblikovati. 
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Preglednica 9: Rezultati testov Student-Newman-Keulso, Tukey HSD in Scheffe za 

spremenljivko cena vodarine 

Test Regija N 
upoštevana stopnja tveganja = 0,05 

1 2 3 4 5 

S
tu

d
en

t-
N

ew
m

an
-K

eu
ls

 

9 14 0,4583         

3 11 0,5204 0,5204       

1 11 0,5304 0,5304       

4 28 0,5646 0,5646 0,5646     

5 3 0,5927 0,5927 0,5927     

8 17 0,6273 0,6273 0,6273     

11 11 0,6898 0,6898 0,6898     

2 4   0,7467 0,7467 0,7467   

7 17     0,7908 0,7908   

12 8       0,9126 0,9126 

10 6         1,0260 

p   0,101 0,117 0,091 0,129 0,184 

T
u
k
ey

 H
S

D
 

9 14 0,4583         

3 11 0,5204 0,5204       

1 11 0,5304 0,5304       

4 28 0,5646 0,5646       

5 3 0,5927 0,5927       

8 17 0,6273 0,6273       

11 11 0,6898 0,6898 0,6898     

2 4   0,7467 0,7467     

7 17   0,7908 0,7908 0,7908   

12 8     0,9126 0,9126   

10 6       1,0260   

p   0,201 0,066 0,250 0,183   

S
ch

ef
fe

 

9 14 0,4583         

3 11 0,5204         

1 11 0,5304         

4 28 0,5646 0,5646       

5 3 0,5927 0,5927       

8 17 0,6273 0,6273       

11 11 0,6898 0,6898 0,6898     

2 4 0,7467 0,7467 0,7467     

7 17 0,7908 0,7908 0,7908     

12 8   0,9126 0,9126     

10 6     1,0260     

p   0,137 0,094 0,125     
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5.8 Regresijska analiza (H4): vpliv gostote prebivalstva, nadmorske višine in črpanja 

vode na ceno vodarine v posamezni občini 

Podatki o dejavnikih, ki vplivajo na višino cene vodarine in so bili pridobljeni z anketo, ki jo 

je izvedlo podjetje LM Veritas, d. o. o., so naslednji: 

 količina prodane vode,  

 dolžina vodovodnega omrežja na področju občine, 

 število vodovodnih priključkov, 

 črpanje vode (da/ne), 

 površina občine, 

 število prebivalcev. 

Podatki se nanašajo na leto 2010. Predpostavljamo, da se v štirih letih niso bistveno 

spremenili. 

Iz teh podatkov lahko izračunamo vrsto koeficientov oziroma kazalnikov, ki določajo višino 

cene vodarine: 

 količina prodane vode na meter vodovodnega omrežja, 

 količina prodane vode na priključek, 

 količina prodane vode na prebivalca, 

 število vodovodnih priključkov na dolžino omrežja, 

 število vodovodnih priključkov na površino občine, 

 število vodovodnih priključkov na prebivalca, 

 gostota prebivalstva (število prebivalcev na kvadratni meter površine občine). 

Pri vsakem od dejavnikov in izračunanih kazalnikov obstajajo določene omejitve oziroma 

predpostavke, ki jih je treba upoštevati pri interpretaciji rezultatov, na primer: količina voda 

se lahko nanaša na gospodinjske uporabnike ali uporabnike, ki izvajajo pridobitno dejavnost. 

Več negospodinjskih uporabnikov povečuje količino prodane vode in zaradi ekonomije 

obsega znižuje ceno vodarine. Dolžina vodovodnega omrežja na področju občine lahko služi 

oskrbi s pitno vodo uporabnikov na območju te občine ali pa tudi drugih občin. Vodovodni 

priključki so lahko različnih dimenzij in je podatek o številu pri primerjavah lahko zavajajoč. 

Spremenljivka črpanje ima samo dve možni vrednosti (da in ne), večjo izrazno vrednost bi 

imel podatek o stroških električne energije. Za sprejemanje odločitev glede primerljivosti 

občin bi bilo potrebno razpolagati še z drugimi podatki in jih upoštevati pri analizi. 

Za namen regresijske analize smo občine, ki imajo istega izvajalca storitve in enotno ceno 

vode, združili v sisteme. Občine, ki smo jih združili v sistem, so prikazane v preglednici 10. 

Število občin, vključenih v regresijsko analizo, je večje od števila opazovanih enot (N). 
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Preglednica 10: Izvajalci storitve in občine, ki imajo enotno ceno vodarine 

Izvajalec N Občine 

Infrastruktura Bled, d. o. o. 2 Bled, Gorje 

JEKO-IN, d. o. o., Jesenice 2 Jesenice, Žirovnica 

VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o. 4 Celje, Dobrna, Štore, Vojnik 

JP KOMUNALA, d. o. o., MOZIRJE 5 Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, 
Rečica ob Savinji 

Javno komunalno podjetje Prodnik, 

d. o. o. 

5 Domžale, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Trzin 

JKP Žalec, d. o. o. 6 Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 

Vransko 

Kraški vodovod Sežana, d. o. o. 5 Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, 

Sežana, Miren-Kostanjevica 

OKP Rogaška Slatina, d. o. o. 6 Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje 
pri Jelšah 

Javno podjetje Prlekija, d. o. o. 4 Križevci, Ljutomer, Razkrižje, 
Veržej 

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija 

d. o. o., Ljubljana 

5 Dol pri Ljubljani, Ljubljana, 

Brezovica, Škofljica, Dobrova-

Polhov gradec 

Javno komunalno podjetje Radlje ob 

Dravi, d. o. o. 

2 Radlje ob Dravi, Podvelka 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.  3 Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje 

Komunala Trebnje, d. o. o. 2 Mokronog, Trebnje 

JP KOMUNALA ČRNOMELJ, d. o. o. 2 Črnomelj, Semič 

VODOVODI IN KANALIZACIJA 

NOVA GORICA, d. d. 

4 Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, 

Nova Gorica, Brda 

N – število občin, ki imajo enotno ceno 

Pred določitvijo modela regresijske analize, smo preverili korelacijske koeficiente s 

korelacijsko matriko spremenljivk, ki jih predstavljajo prej navedeni dejavniki. Pearsonovi 

koeficienti korelacije ter stopnje značilnosti so prikazani v preglednici 11. Med 

spremenljivkami je veliko takih, ki so med seboj odvisne, niso pa povezane z odvisno 

spremenljivko cena vodarine. 
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Z regresijsko analizo želimo preveriti povezanost cene vodarine z nadmorsko višino sedeža 

občine, gostoto prebivalstva v občini in s črpanjem podzemne vode, ki so se v korelacijski 

analizi pokazale kot neproblematične z vidika multikolinearnosti. Pri spremenljivki 

nadmorska višina je upoštevana nadmorska višina sedeža občine, v primerih vodovodnih 

sistemov pa nadmorska višina sedeža največje občine. V analizo smo vključili samo občine, 

kjer poraba vode na prebivalca znaša več kot 3 m3
 na mesec. Podatek, da prebivalec v občini 

v povprečju porabi manj kot 3 m
3
 pomeni, da izvajalec ne oskrbuje prebivalcev na celotnem 

območju občine. Podatek o gostoti prebivalstva celotne občine se zato v teh primerih 

pomembno razlikuje od podatka za območje, na katerega se nanaša cena vodarine, ki jo 

proučujemo. Pearsonovi koeficienti korelacije in stopnje značilnosti med ceno vodarine, 

nadmorsko višino, črpanjem in gostoto prebivalstva ob upoštevanju pogoja, da poraba vode 

na prebivalca v občini znaša več kot 3 m
3
, so prikazani v preglednici 12. 

Preglednica 12: Pearsonovi koeficienti korelacije - cena vodarine, nadmorska višina, 

črpanje in gostota prebivalstva ob upoštevanju pogoja, da je poraba 

vode na prebivalca v občini večja od 3 m3 
 

  

Cena  

vodarine Nadm.višina Črpanje Preb./km
2
 

Cena  

vodarine 

Pearsonov koeficient 1 0,156 0,364 -0,298 

p  0,099 0,001 0,006 

N 70 70 70 70 

Nadm.višina Pearsonov koeficient 0,156 1 -0,349 -0,225 

p 0,099  0,002 0,03 

N 70 70 70 70 

Črpanje Pearsonov koeficient 0,364 -0,349 1 -0,021 

p 0,001 0,002  0,432 

N 70 70 70 70 

Gostota 

prebivalstva 

Pearsonov koeficient 0,364 -0,349 1 -0,021 

p 0,001 0,002  0,432 

N 70 70 70 70 

 

Ocena regresijskega modela se torej glasi: 

Cena vodarine = a + b1 x gostota prebivalstva + b2 x nadmorska višina + b3 x črpanje  

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da so cene vodarine po statističnih regijah v Sloveniji 

različne, najvišje cene vodarine so v notranjsko-kraški, primorski in podravski regiji, kjer je 

nadmorska višina nižja od koroške, savinjske, zasavske in gorenjske regije, kjer so cene 
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vodarine v povprečju nižje. Zato predvidevamo, da je nadmorska višina pozitivno povezana s 

ceno vodarine. 

Gostota prebivalstva, izračunana kot koeficient med površino občine in številom prebivalcev 

v občini, narekuje dolžino vodovodnega omrežja, ki povzroča stroške vzdrževanja, ki so 

bistveni element cene vodarine. Večja gostota prebivalstva skupaj z velikostjo občine vpliva 

tudi na večjo prodano količino vode, ki znižuje ceno storitve. 

Neprava spremenljivka črpanje podzemne vode, ki ima lahko samo dve vrednosti (0 = ne, 

1 = da), vpliva na stroške električne energije. V občinah oziroma v skupini občin, kadar gre za 

sistem, kjer je potrebno vodo pretežno črpati, so stroški električne energije višji, zato je višja 

tudi cena vodarine. 

Za namen regresijske analize smo ceno vodarine pomnožili s tisoč oziroma je cena vodarine 

izražena v EUR na tisoč m3
. 

Preglednica 13: Opisne statistike spremenljivk, vključenih v regresijsko analizo 

 N Min Max M SD 

Cena vodarine 70 317,7 1.602,7 642,5 259,2 

Gostota prebivalstva 70 8,71 567,08 116,28 102,2143 

Nadmorska višina 70 4 889 350,29 177,384 

Črpanje (da = 1, ne = 0) 70 0 1 0,59 0,496 

N – število vseh meritev (občin) 
Min – minimum, najnižja vrednost spremenljivke  
Max – maksimum, najvišja vrednost spremenljivke 

M – povprečna vrednost spremenljivke 

SD – standardni odklon 

V preglednici 13 so prikazane opisne statistike spremenljivk, vključenih v regresijsko analizo. 

Pri vseh spremenljivkah je opazen velik razpon med najnižjo in najvišjo vrednostjo. 

Povprečna cena vodarine za 1000 m3
 je 642,5 EUR, v povprečju se vrednosti odklanjajo od 

srednje vrednosti za 259,2 EUR. Povprečna gostota prebivalcev je 116,28 prebivalcev na km2
. 

Nadmorska višina sedeža občine se nahaja med 4 in 889 metri, povprečna nadmorska višina 

pa je 350,29 metrov. Povprečna vrednost neprave spremenljivke črpanje je 0,59, kar pomeni, 

da je v vzorec vključenih več občin, ki pretežno črpajo vodo. 
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Preglednica 14: Regresijska analiza: vpliv gostote prebivalstva, nadmorske višine in 

črpanja na ceno vodarine v občinah v Sloveniji v januarju 2014 

 
Nestandardizirani 

koeficienti B 
St. napaka 

Standardizirani 

koeficienti 

Beta 

t p 

Konstanta 438,778 95,381  4,600 0,000 

Gostota prebivalstva -0,583 0,275 -0,230 -2,123 0,000 

Nadmorska višina 0,382 58,852 0,261 2,260 0,027 

Črpanje 235,32 0,059 0,450 3,998 0,000 

Odvisna spremenljivka: cena vodarine 

Upoštevane samo spremenljivke, kjer je količina vode na prebivalca mesečno > 3 m3
 

Popravljeni R
2
 = 0,240 

Iz rezultatov izračuna regresijskih koeficientov, prikazanih v preglednici 11 lahko sklepamo, 

da imajo izbrani dejavniki značilen vpliv na ceno vodarine. Statistična značilnost (p) je pri 

vseh dejavnikih pod 0,05. 

Test predpostavke normalne porazdelitve slučajnostnih odklonov smo naredili s histogramom 

in grafikonom normalne verjetnosti odklonov. Prikazana sta na sliki 10. S histograma je 

razvidno, da se večina odklonov nahaja nekoliko nižje od povprečne vrednosti. Grafikon 

normalne verjetnosti odklonov, ki prikazuje kumulativno porazdelitev pa kaže, da so 

vrednosti blizu diagonale, zato lahko sklepamo, da je predpostavka izpolnjena. 

 

Slika 10: Histogram in grafikon normalne verjetnosti odklonov  

Predpostavko heteroskedastičnosti smo preverili z razsevnim grafikonom. Na grafikonu na 

sliki 10 ni videti posebnega vzorca (pahljača), kar pomeni, da so variance ostankov pri vseh 

vrednosti y sprejemljivo enake. 
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Slika 11: Razsevni grafikon  

Regresijski model, ki smo ga uporabili za preučevanje vpliva izbranih spremenljivk na ceno 

vodarine, je statistično značilen (p = 0,037). Rezultati statistične obdelave so prikazani v 

prilogi 7. Z neodvisnimi spremenljivkami pojasnimo 0,24 % variance odvisne spremenljivke. 

Multikolinearnost ne obstaja. Kazalnik Vif, ki meri multikolinearnost, je pri vseh 

spremenljivkah manjši od 2. 

Ocena regresijske funkcije se glasi: 

Cena vodarine za 1000 m
3
 = 439,778 - 0,583 x gostota prebivalstva + 0,382 x nadmorska 

višina + 235,319 x črpanje  

T-testi regresijskih koeficientov pri vseh spremenljivkah imajo zanemarljivo stopnjo tveganja 

za zavrnitev domneve, da je regresijski koeficient enak 0, torej lahko trdimo, da vse vključene 

spremenljivke dejansko vplivajo na ceno vodarine. 

Vrednost prilagojenega determinacijskega koeficienta (Adjusted R Square) je 0,24, kar 

pomeni, da je 24 % razlik v ceni vodarine možno pojasniti s spremenljivkami gostota 

prebivalstva, nadmorska višina in črpanje. Vrednost multiplega regresijskega koeficienta med 

ceno vodarine in vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami znaša 0,523, kar pove, da je 

linearna povezava močna. 

Iz rezultatov statistične obdelave podatkov je razvidno, da na ceno vodarine v posamezni 

občini ali sistemu občin statistično značilno vplivajo izbrane spremenljivke. Cena vodarine se 

viša z nadmorsko višino sedeža občine in v primerih črpanja vode, znižuje pa se z večjo 

gostoto poseljenosti prebivalstva občine ali sistema občin. Relativno nizki vrednosti 

regresijskih koeficientov za spremenljivki gostota prebivalstva in nadmorska višina kažeta, da 



66 

njun vpliv na ceno vodarine ni velik. Če se gostota prebivalcev v občini ali sistemu občin 

poveča za enega prebivalca na km
2, se cena vodarine za tisoč m3

 zmanjša za 58 centov ob 

ostalih nespremenjenih pogojih, vsak dodatni meter nadmorske višine sedeža občine pa 

poveča ceno vodarine za tisoč m3
 za 38 centov. Vpliv črpanja vode na ceno vodarine je 

močnejši. V primerih, ko je potrebno vodo pretežno črpati, se cena vodarine za tisoč m3
 

poveča za 235,32 EUR. 
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6 UGOTOVITVE IN RAZLAGE REZULTATOV 

Po preverjanju hipotez lahko ugotovimo, da sta deregulaciji cen, povzročeni s sprejetjem 

Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Ur. l. RS, št. 79/08) avgusta 2008 in Uredbe MEDO (Ur. l. RS, št. 89/12), povzročili 

povečanje cen storitev oskrbe s pitno vodo. Povečanje cen v letu 2013 je bilo v občinah, ki so 

spremenile ceno, večje od ICŽP, saj se cene oskrbe s pitno vodo v večini večjih mest, ki so 

vključene v vzorec za izračun ICŽP, niso spremenile. Cene vodarine se med statističnimi 

regijami RS značilno razlikujejo, vendar statističnih regij ni možno združiti v homogene 

skupine glede na cene vodarine. Povezave med posameznimi dejavniki, za katere 

razpolagamo s podatki in ceno vodarine, niso močne, kar je pokazala analiza korelacije. Na 

ceno vodarine pa statistično značilno vplivajo dejavniki gostota prebivalstva, nadmorska 

višina in črpanje vode. Način pridobivanja vode (črpanje) močno pozitivno vpliva na ceno 

vodarine, saj povečuje stroške energije. Cena vodarine je nižja v občinah, kjer so prebivalci 

gosteje poseljeni, saj je tam potrebna krajša dolžina vodovodnega omrežja. Nadmorska višina 

sedeža občine je pozitivno povezana s ceno vodarine. Razloga ne moremo iskati v redkejši 

poseljenosti občin z višjo nadmorsko višino ali načinu pridobivanja vode, saj multivariatna 

analiza izključuje vpliv ostalih dveh dejavnikov, ki sta vključena v regresijski model. Vzrok 

bi lahko iskali v manjši količini prodane vode in večji dolžini vodovodnega omrežja v višje 

ležečih občinah. 

Preglednica 15: Rezultati testiranih hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1: Cena storitve oskrbe s pitno vodo 

je pozitivno povezana z deregulacijo 

cen vode. 

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti. 

Izdatki za storitve oskrbe s pitno vodo so 

bili v občinah, ki so cene spremenile po letu 
2008 značilno višji kot v občinah, ki cen 
niso spremenile, manj izrazito so občine 
cene povišale v letu 2013. 

H2: Porast izdatka reprezentativnega 

gospodinjstva za vodo je bil v letu 

2013 statistično značilno večji od 

ICŽP. 

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti. 

Izdatki za vodo so se v letu 2013 v občinah, 
kjer je bila že izvedena prilagoditev cen v 
skladu z veljavno uredbo, povečale več kot 
cene življenjskih potrebščin v RS v istem 

obdobju. 

H3: Cene vodarine se statistično 

značilno razlikujejo med statističnimi 
regijami. 

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti. 

Med statističnimi regijami RS obstaja 

statistično značilno razlikovanje cen 
vodarine, vendar ni možno oblikovati 
homogenih skupin regij. 

H4: Cena vodarine je pozitivno 

povezana z nadmorsko višino sedeža 
občine in črpanjem podzemne vode 
ter negativno povezana z gostoto 

prebivalstva v občini.  

Hipoteze ne 

moremo 

zavrniti. 

Potrdili smo pozitivno povezanost cene 

vodarine z nadmorsko višino sedeža občine 
in črpanjem podzemne vode ter negativno 

povezanost z gostoto prebivalstva v občini. 
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6.1 Prispevek k znanosti in stroki 

Magistrska naloga je ena od prvih nalog na področju izdelave primerjav cen storitev oskrbe s 

pitno vodo med občinami v RS z upoštevanjem podatkov o dejavnikih, ki določajo njeno 

višino. Cene komunalnih storitev so bile dejansko do leta 2013 bolj ali manj ves čas 

administrativno omejevane, zato je bilo ugotavljanje dejavnikov zelo omejeno. Obdobje 

prilagoditve cen zahtevam Uredbe MEDO še ni zaključeno, saj nekatere občine kljub izteku 

prehodnega obdobja cen še niso oblikovale na predpisan način, kar pripisujemo predvsem 

vplivu občinskih volitev jeseni leta 2014. V nalogi smo opozorili, da podatki o stroških iz 

izkazov uspeha izvajalcev dejavnosti ne omogočajo podlage za poglobljene analize. Kot 

bistveno spoznanje v nalogi štejemo ugotovitev, da na ceno vodarine v zelo raznolikih 

občinah RS vpliva množica dejavnikov, ki so lahko med seboj odvisni. V posamezni občini so 

nekateri dejavniki pozitivno, drugi pa negativno povezani s ceno; njihov vpliv na ceno se torej 

izključuje. 

6.2 Možnosti za nadaljnja raziskovanja 

V Uredbi MEDO je določena obveznost določitve primerljivih območij znotraj RS z 

namenom primerjanja cen komunalnih storitev med občinami in s tem zagotavljanja večje 

učinkovitosti izvajanja dejavnosti. Menimo, da magistrska naloga podrobno kaže na vse 

omejitve, ki jih je pri tem potrebno upoštevati. Bistven poudarek je treba dati natančnemu 

zbiranju podatkov. Na nivoju evropskih držav že obstaja benchmarking, predlagamo, da se 

vanj vključi tudi RS.  
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7 SKLEP 

Ukrepi regulacije cen so pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo zaradi monopolnega značaja te 

dejavnosti za zagotavljanje učinkovitosti izvajalcev bistvenega pomena. Dolgoletno 

administrativno zadrževanje cen komunalnih storitev je izvajalce sililo k zniževanju stroškov 

izvajanja dejavnosti, po drugi strani pa onemogočalo polno reprodukcijo GJI, ki je pretežno 

last občin in je potrebna za izvajanje dejavnosti. Deregulacija cen, ki je povzročila dvig cen na 

nivo upravičenih (povprečnih) stroškov izvajanja dejavnosti in omogočila pokrivanje stroškov 

amortizacije ob doslednem spoštovanju predpisov glede namenskosti investiranja s strani 

občin lastnic infrastrukture, problem razpadanja vodovodnega sistema odpravlja. S tem se je 

uveljavil regulatorni mehanizem s šibko spodbudo. Pojavlja pa se problem ugotavljanja 

učinkovitosti izvajalcev, saj podjetja nimajo velikega interesa po znižanju stroškov. Kljub 

enotnim računovodskim predpisom in obveznem revidiranju računovodskih izkazov podjetij, 

še vedno ni zagotovljena enotna metodologija ugotavljanja in razporejanja stroškov, 

predvsem posrednih na enoto proizvoda ali storitve. Ti pomembno vplivajo na ceno storitve v 

primeru, kadar izvajalec izvaja več storitev v različnih občinah. Ugotavljanje učinkovitosti 

izvajalcev bi bilo potrebno prenesti na višjo (državno) raven. Organi lokalnih skupnosti 

(občin) sicer najbolje poznajo krajevno določene dejavnike, ki določajo višino cene, vendar je 

vsaj v primeru manjših občin vprašljiva njihova strokovna usposobljenost.  
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UREDITEV IZVAJANJA IN REGULIRANJA DEJAVNOSTI V NEKATERIH 

EVROPSKIH DRŽAVAH 

 

Vir: OECD 2003, 85. 

 

Država
Zagotavljanje 

javnih storitev

Lastništvo 
infrastrukture

Upravljanje 

infrastrukture

Ekonomski 

regulator

Okoljski 

regulator

Avstrija občine javno javno občine država
Belgija medobčinsko javno in zasebno javno in zasebno država regija

Češka republika občine zasebno javno in zasebno država država
Danska občine javno javno občine država/občine
Francija občine javno javno in zasebno občine država

Nemčija
medobčinsko/ 
občinsko/ regijsko javno in zasebno javno in zasebno občine/regije regije

Grčija občine javno javno država država
Italija občine javno javno država/regije država/regije
Madžarska občine javno javno in zasebno država država/neodvisno
Portugalska občine/regije javno javno in zasebno država država
Španija občine javno javno in zasebno država država
Švedska občine javno javno občine regije

Švica občine javno javno država ni podatka

Turčija občine javno javno država država
Združeno kraljestvo regije zasebno zasebno neodvisno neodvisno





Priloga 2 

 

PREGLED PREDPISOV REGULACIJE V RS OD LETA 1991 DALJE 

 

 

Predpis

Uradni 

list

Datum začetka 

veljave Bistvena določila Podzakonski predpis Uradni list

Datum začetka 

veljave Bistvena določila

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 

in stanovanjskih najemnin za neprofitna stanovanja 12/1993 6.3.1993

v primeru rasti cen življenjskih potrebščin (ŽP) do 3 % se cene komunalnih 

storitev ne spremenijo, v primeru rasti cen ŽP nad 3 % se cene komunalnih 

storitev lahko povečajo za 80 % rasti cen ŽP

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 36/1993 6.7.1993
cene se lahko povečajo mesečno skladno z rastjo cen industrijskih izdelkov pri 

proizvajalcih v predhodnem mesecu

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 60/1993 1.11.1993
cene se lahko povečajo mesečno skladno z rastjo cen industrijskih izdelkov pri 

proizvajalcih v predhodnem mesecu

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 10/1994 1.3.1994

cene se lahko oblikujejo na podlagi ugotovljene rasti cen industrijskih izdelkov 

pri proizvajalcih. Če dosežene cene ne pokrivajo stroškov enostavne 

reprodukcije lahko Vladi RS predlaga, da ta odredi višjo stopnjo povišanja cen - 

zavezanec mora pridobiti mnenje občine, predlog obravnava Ministrstvo za 

ekonomske odnose in razvoj

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 37/1994 1.7.1994 cene se lahko povečajo največ za 4 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 68/1994 1.11.1994
cene se lahko povečajo v decembru 1994 največ za 2,2 %, v februarju 1995 pa 

največ za 3,7 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 11/1995 1.3.1995 cene se lahko povečajo največ za 2,4 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 32/1995 9.6.1995 cene se lahko povečajo največ za 1,5 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 57/1995 10.10.1995 cene se lahko povečajo največ za 1,1 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 7/1996 10.2.1996 cene se lahko povečajo največ za 1,6 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 30/1996 10.6.1996

cene se lahko povečajo največ za 1,6 %. Če cene ne pokrivajo stroškov 

enostavne reprodukcije, lahko Vlada Republike Slovenije odredi višjo stopnjo 

povišanja cen

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 55/1996 10.10.1996 cene se lahko povečajo največ za 1 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 6/1997 10.2.1997 cene se lahko povečajo največ za 1 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 33/1997 10.6.1997 cene se lahko povečajo največ za 3,6 %

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 63/1997 10.10.1997
kadar cene ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije lahko zavezanec z 

zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije višjo stopnjo povečanja cen.

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 9/1998 10.2.1998
kadar cene ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije lahko zavezanec z 

zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije višjo stopnjo povečanja cen.

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 43/1998 10.6.1998 povišanje cen zbiranje, čiščenje in distribucija vode ni možno

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 69/1998 10.10.1998
kadar cene ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije lahko zavezanec z 

zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije višjo stopnjo povečanja cen.

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 7/1999 10.2.1999
kadar cene ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije lahko zavezanec z 

zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije višjo stopnjo povečanja cen.

Zakon o cenah 1/1991 2.7.1991

Izvršni svet Skupščine RS 

lahko predpiše ukrep 

določitve cene za posamezne 

pomembnejše proizvode in 

storitve zaradi preprečitve 

monopolnega oblikovanja 

cen. Ta ukrep lahko traja 

najdlje 4 mesece
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Predpis

Uradni 

list

Datum začetka 

veljave Bistvena določila Podzakonski predpis Uradni list

Datum začetka 

veljave Bistvena določila

Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev 43/1999 10.6.1999
kadar cene ne pokrivajo stroškov enostavne reprodukcije lahko zavezanec z 

zahtevkom predlaga Vladi Republike Slovenije višjo stopnjo povečanja cen.

Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih 

storitev 78/1999 25.9.1999 povišanje cen ni možno

Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih 

javnih služb oskrbe s pitno vodo 10/2000 10.2.2000
cene storitev so lastne cene storitev in upravičene cene storitev, cene potrjuje 

skupščina družbe

Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 54/2000 17.6.2000
cene je potrebno predhodno prijaviti na Ministrstvo za ekonomske odnose in 

razvoj

Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 111/2000 18.12.2000
cene je potrebno predhodno prijaviti na Ministrstvo za ekonomske odnose in 

razvoj

Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 46/2001 9.6.2001

cene je potrebno predhodno prijaviti na Ministrstvo za gospodarstvo po 

pridobitvi soglasja pristojne lokalne skupnosti; če kumulativno povišanje cen od 

junija 2000 do meseca vložitve vloge presega kumulativno povišanje cen 

življenjskih potrebščin za 28 %, lahko zavezanec poviša cene le s sprejetim 

sklepom Vlade Republike Slovenije

Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 41/2002 11.5.2002

cene je potrebno predhodno prijaviti na Ministrstvo za gospodarstvo po 

pridobitvi soglasja pristojne lokalne skupnosti; če kumulativno povišanje cen od 

junija 2000 do meseca vložitve vloge presega kumulativno povišanje cen 

življenjskih potrebščin za 10 %, lahko zavezanec poviša cene le s sprejetim 

sklepom Vlade Republike Slovenije

Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 43/2003 10.5.2003

potrebna je predhodna prijava cen Ministrstvu za gospodarstvo; povišanje od 

jan.2002 do meseca vložitve predhodne prijave ne sme presegati odstotka 

kumulativnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od 

jan.2002 do meseca vložitve predhodne prijave. Predhodna prijava cen mora 

med drugim vsebovati tudi soglasje pristojne lokalne skupnosti.

Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev 52/2004 11.5.2004

potrebna je predhodna prijava cen Ministrstvu za gospodarstvo; povišanje od 

jan.2003 do meseca vložitve predhodne prijave ne sme presegati odstotka 

kumulativnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od 

jan.2003 do meseca vložitve predhodne prijave. Predhodna prijava cen mora 

med drugim vsebovati tudi soglasje pristojne lokalne skupnosti.

Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja 128/2004 1.12.2004

ceno storitev javne službe sestavlja lastna cena storitev javne službe in cena za 

uporabo infrastrukture. Določbe v zvezi s ceno za uporabo infrastrukture se 

začno uporabljati 1.1.2006

Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev 45/2005 7.5.2005

zavezanec lahko poviša lastno ceno po pridobitvi predhodnega soglasja 

ministrstva, če so se njegovi stroški objektivno in upravičeno povečali zaradi 

doseganja predpisanih standardov. Vloga za izdajo predhodnega soglasja mora 

med drugim vsebovati soglasje pristojne lokalne skupnosti in pozitivno 

strokovno mnenuje Ministrstva za okolje in prostor. Po pridobitvi predhodnega 

soglasja ministrstva za gospodarstvo se pod predpisanimi pogoji lahko poviša 

del cene, ki je namenjen za investicije.; če se skupna cena poveča za več kot 2 %, 

je potrebno pridobiti tudi mnenje Ministrstva za finance

Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev 45/2006 29.4.2006

zavezanec lahko poviša lastno ceno po pridobitvi predhodnega soglasja 

ministrstva, če so se njegovi stroški objektivno in upravičeno povečali zaradi 

doseganja predpisanih standardov. Vloga za izdajo predhodnega soglasja mora 

med drugim vsebovati soglasje pristojne lokalne skupnosti in pozitivno 

strokovno mnenuje Ministrstva za okolje in prostor. Po pridobitvi predhodnega 

soglasja ministrstva za gospodarstvo se pod predpisanimi pogoji lahko poviša 

del cene, ki je namenjen za investicije.; če se skupna cena poveča za več kot 2 %, 

je potrebno pridobiti tudi mnenje Ministrstva za finance

Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev 38/2007 27.4.2007

zavezanec lahko poviša lastno ceno po pridobitvi predhodnega soglasja 

ministrstva, če so se njegovi stroški objektivno in upravičeno povečali zaradi 

doseganja predpisanih standardov. Vloga za izdajo predhodnega soglasja mora 

med drugim vsebovati soglasje pristojne lokalne skupnosti in pozitivno 

strokovno mnenuje Ministrstva za okolje in prostor. Po pridobitvi predhodnega 

soglasja ministrstva za gospodarstvo se pod predpisanimi pogoji lahko poviša 

del cene, ki je namenjen za investicije.; če se skupna cena poveča za več kot 2 %, 

je potrebno pridobiti tudi mnenje Ministrstva za finance

Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev 41/2008 26.4.2008

zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije 

poviša lastno ceno. Vlogi za izdajo predhodnega soglasja je potrebno med 

drugim priložiti soglasje pristojne lokalne skupnosti in pozitivno strokovno 

mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih 

standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter 

normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja

Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja 79/2008 2.8.2008
cena oskrbe s pitno vodo mora biti prikazana ločeno za stroške omrežnine in 

stroške vodarine

Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev 32/2009 25.4.2009

zavezanec lahko po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije 

poviša lastno ceno. Vlogi za izdajo predhodnega soglasja je potrebno med 

drugim priložiti soglasje pristojne lokalne skupnosti in pozitivno strokovno 

mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih 

standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter 

normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju 

cen komunalnih storitev (Uradni list RS, Št. 32/09) 61/2009 15.8.2009
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja 63/2009 8.8.2009
cena oskrbe s pitno vodo mora biti prikazana ločeno za stroške omrežnine in 

stroške vodarine

Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih 

storitev

69/2010, 

12/2011, 

67/2011,14/20

12,66/2012

28.8.2010-

31.12.2012
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja 87/2012 1.1.2013 - 

Zakon o kontroli 

cen

63/1999 

in 

20/2006

21.8.1999

možnih več ukrepov kontrole 

cen, ukrep lahko traja največ 

eno leto
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SEZNAM IZVAJALCEV PO OBČINAH 

 

 

Izvajalec Občina Izvajalec Občina

ČISTA NARAVA d.o.o. MORAVSKE TOPLICE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. ZAGORJE OB SAVI

HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. LOGATEC

HYDROVOD d.o.o. KOSTEL KOMUNALA PTUJ d.d. PTUJ

HYDROVOD d.o.o. LOŠKI POTOK KOMUNALA PTUJ d.d. JURŠINCI

HYDROVOD d.o.o. RIBNICA KOMUNALA PTUJ d.d. MAJŠPERK

HYDROVOD d.o.o. SODRAŽICA KOMUNALA PTUJ d.d. KIDRIČEVO

INFRASTRUKTURA Bled d.o.o. BLED KOMUNALA PTUJ d.d. GORIŠNICA

INFRASTRUKTURA Bled d.o.o. GORJE KOMUNALA PTUJ d.d. CIRKULANE

JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE SLOVENSKE KONJICE KOMUNALA PTUJ d.d. HAJDINA

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. DRAVOGRAD KOMUNALA PTUJ d.d. MARKOVCI

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. DOBREPOLJE KOMUNALA PTUJ d.d. CERKVENJAK

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. GROSUPLJE KOMUNALA PTUJ d.d. TRNOVSKA VAS

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. IVANČNA GORICA KOMUNALA PTUJ d.d. VIDEM

PRODNIK d.o.o. DOMŽALE KOMUNALA PTUJ d.d. DESTRNIK

PRODNIK d.o.o. LUKOVICA KOMUNALA PTUJ d.d. PODLEHNIK

PRODNIK d.o.o. MENGEŠ KOMUNALA PTUJ d.d. STARŠE

PRODNIK d.o.o. MORAVČE KOMUNALA PTUJ d.d. ZAVRČ

PRODNIK d.o.o. TRZIN KOMUNALA PTUJ d.d. ŽETALE

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. MUTA KOMUNALA PTUJ d.d. DORNAVA

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. PODVELKA KOMUNALA PTUJ d.d. SV.ANDRAŽ V SL.GORICAH

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. RADLJE OB DRAVI KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. ŠMARTNO OB PAKI

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. RIBNICA NA POHORJU KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. ŠOŠTANJ

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. VUZENICA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. VELENJE

KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. TRBOVLJE KOP BREŽICE d.d. BREŽICE

JP KPV, d.o.o. LOG - DRAGOMER KOSTAK d.d. KOSTANJEVICA NA KRKI

JP KPV, d.o.o. VRHNIKA KOSTAK d.d. KRŠKO

JP KPV, d.o.o. BOROVNICA KOSTAK d.d. ŠENTJERNEJ - DEL

JP Prlekija d.o.o. KRIŽEVCI KOVOD Postojna, d.o.o. PIVKA

JP Prlekija d.o.o. LJUTOMER KOVOD Postojna, d.o.o. POSTOJNA

JP Prlekija d.o.o. RAZKRIŽJE JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. ILIRSKA BISTRICA

JP Prlekija d.o.o. VERŽEJ KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. DIVAČA

JP Prlekija d.o.o. APAČE KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. HRPELJE - KOZINA

JP Prlekija d.o.o. SVETI JURIJ KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. KOMEN

JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. BREZOVICA KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. MIREN - KOSTANJEVICA DELNO

JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. DOBROVA - POLHOV GRADEC KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. SEŽANA

JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. DOL PRI LJUBLJANI KSD d.o.o. AJDOVŠČINA

JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. LJUBLJANA KSD d.o.o. VIPAVA

JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. ŠKOFLJICA KSP HRASTNIK, d.d. HRASTNIK

JEKO - IN, d.o.o., Jesenice JESENICE KSP Litija d.o.o. LITIJA

JEKO - IN, d.o.o., Jesenice ŽIROVNICA KSP Litija d.o.o. ŠMARTNO PRI LITIJI

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o MEŽICA LOŠKA KOMUNALA, d.d. Škofja Loka ŠKOFJA LOKA

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o PREVALJE MARIBORSKI VODOVOD d.d. GORNJA RADGONA

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o RAVNE NA KOROŠKEM MARIBORSKI VODOVOD d.d. SELNICA OB DRAVI

JKP Šentjur d.o.o. ŠENTJUR MARIBORSKI VODOVOD d.d. SVETA TROJICA

JKP Žalec, d.o.o. BRASLOVČE MARIBORSKI VODOVOD d.d. APAČE

JKP Žalec, d.o.o. POLZELA MARIBORSKI VODOVOD d.d. BENEDIKT

JKP Žalec, d.o.o. PREBOLD MARIBORSKI VODOVOD d.d. CERKVENJAK

JKP Žalec, d.o.o. TABOR MARIBORSKI VODOVOD d.d. DUPLEK

JKP Žalec, d.o.o. VRANSKO MARIBORSKI VODOVOD d.d. HOČE - SLIVNICA

JKP Žalec, d.o.o. ŽALEC MARIBORSKI VODOVOD d.d. KUNGOTA

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o. CERKNICA MARIBORSKI VODOVOD d.d. LENART
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JP KOMUNALA Cerknica d.o.o. CERKNICA MARIBORSKI VODOVOD d.d. LENART

JP KOMUNALA Cerknica d.o.o. LOŠKA DOLINA MARIBORSKI VODOVOD d.d. MARIBOR

JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. ČRNOMELJ MARIBORSKI VODOVOD d.d. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. SEMIČ MARIBORSKI VODOVOD d.d. PESNICA

JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje LJUBNO MARIBORSKI VODOVOD d.d. RUŠE

JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje LUČE MARIBORSKI VODOVOD d.d. SVETA ANA

JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje MOZIRJE MARIBORSKI VODOVOD d.d. SVETI JURIJ

JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje NAZARJE MARIBORSKI VODOVOD d.d. ŠENTILJ

JP KOMUNALA d.o.o. Mozirje REČICA OB SAVINJI OBČINA BLOKE BLOKE

KOMUNALA RADEČE d.o.o. RADEČE OBČINA BOHINJ BOHINJ

JP Komunala Vodice, d.o.o. VODICE OBČINA LOVRENC NA POHORJU LOVRENC NA POHORJU

KOMUNA Beltinci d.o.o. BELTINCI OBČINA ODRANCI ODRANCI

Komunala d.o.o. IDRIJA OBČINA OSILNICA OSILNICA

KOMUNALA d.o.o. Gornji Grad GORNJI GRAD OBČINA ZREČE ZREČE

KOMUNALA d.o.o. Sevnica SEVNICA OBČINA ŽELEZNIKI ŽELEZNIKI

KOMUNALA KRANJ d.o.o. KRANJ OBČINA ŽIRI ŽIRI

KOMUNALA KRANJ d.o.o. MEDVODE OKP Rogaška Slatina, d.o.o. BISTRICA OB SOTLI

KOMUNALA KRANJ d.o.o. ŠENČUR OKP Rogaška Slatina, d.o.o. KOZJE

KOMUNALA KRANJ d.o.o. CERKLJE OKP Rogaška Slatina, d.o.o. PODČETRTEK

KOMUNALA KRANJ d.o.o. JEZERSKO OKP Rogaška Slatina, d.o.o. ROGAŠKA SLATINA

KOMUNALA KRANJ d.o.o. NAKLO OKP Rogaška Slatina, d.o.o. ROGATEC

KOMUNALA KRANJ d.o.o. PREDDVOR OKP Rogaška Slatina, d.o.o. ŠMARJE PRI JELŠAH

KOMUNALA, Kranjska Gora, d.o.o. KRANJSKA GORA OKP Rogaška Slatina, d.o.o. POLJČANE

KOMUNALA METLIKA d.o.o. METLIKA OKP Rogaška Slatina, d.o.o. SLOVENSKA BISTRICA - DELNO

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. DOLENJSKE TOPLICE RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. IZOLA

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. MIRNA PEČ RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. KOPER

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. NOVO MESTO RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. PIRAN

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. STRAŽA VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. CANKOVA

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ŠENTJERNEJ VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. MORAVSKE TOPLICE

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ŠKOCJAN VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. MURSKA SOBOTA

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ŠMARJEŠKE TOPLICE VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. PUCONCI

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. ŽUŽEMBERK VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. BRDA

KOMUNALA RADOVLJICA, d.o.o.o RADOVLJICA VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. MIREN - KOSTANJEVICA

KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o. MISLINJA VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. NOVA GORICA

KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o. SLOVENJ GRADEC VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. RENČE - VOGRSKO

Komunala Tolmin, d.o.o. BOVEC VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. ŠEMPETER - VRTOJBA

Komunala Tolmin, d.o.o. KOBARID VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. CELJE

Komunala Tolmin, d.o.o. TOLMIN VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. ŠTORE

KOMUNALA TREBNJE d.o.o. MOKRONOG - TREBELNO VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. VOJNIK

KOMUNALA TREBNJE d.o.o. TREBNJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. DOBRNA

KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. TRŽIČ



Priloga 4 

 

REZULTATI T-TESTOV ARITMETIČNIH SREDIN ZA NEODVISNA VZORCA 

PRI PREVERJANJU H1 

 

 

 

 

 





Priloga 5 

 

REZULTATI T-TESTA PRI PREVERJANJU H2 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Indeks 
64 146,789653 57,3570772 7,1696347 

 

One-Sample Test 

 
Test Value = 102.2 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95 % Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Indeks 
6,219 63 0,000 44,5896534 30,262282 58,917025 

 





Priloga 6 

 

REZULTATI PRI PREVERJANJU H3 

Test of Homogeneity of Variances 

skupaj cena  vodarine 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

3,532 10 119 0,000 

 

ANOVA 

skupaj cena  vodarine 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,866 10 0,287 9,907 0,000 

Within Groups 3,443 119 0,029   

Total 6,309 129    

 

Robust-tests of Equality of Means 

skupaj cena  vodarine 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 12,772 10 26,644 0,000 
a. Asymptotically F distributed. 

 





Priloga 7 

 

OCENA STATISTIČNE ZNAČILNOSTI REGRESIJSKEGA MODELA – VPLIV 

GOSTOTE PREBIVALCEV, ČRPANJA IN NADMORSKE VIŠINE NA CENO 

VODARINE 

 

 

 

 


