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1. PREDLOG SKLEPOV VLADE: 
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1., 5., 6. in 8. točke 9. člena Zakona o 
kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. 
členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen 
(Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), je Vlada RS na …... seji dne ….... sprejela 
naslednji sklep: 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev v 
predloženem besedilu in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

2. OSEBE, ODGOVORNE ZA STROKOVNO PRIPRAVO IN USKLAJENOST 
GRADIVA: 
Dr. Peter Vrtačnik, v.d. generalnega direktorja 
Marjeta Petrač, sekretarka 
Tanja Bajec, sekretarka 
 
PREDSTAVNIKI VLADE, KI BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA RS: - 

 
 

3. GRADIVO SE SME OBJAVITI NA SVETOVNEM SPLETU: DA 
 
 

 

mailto:Gp.gs@gov.si


4. OBRAZLOŽITEV PREDLAGANEGA NUJNEGA OZ. SKRAJŠANEGA 
POSTOPKA OBRAVNAVE PREDLOGA ZAKONA V DRŽAVNEM ZBORU 
RS: 

 
PREDLOG IN OBRAZLOŽITEV RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE 
PREDLAGA SKRAJŠANJE POSLOVNIŠKIH ROKOV (TRETJI ODSTAVEK 
17. ČLENA POSLOVNIKA VLADE RS): 
 
Predlagamo, da se gradivo obravnava na Odboru Vlade Republike Slovenije za 
gospodarstvo in trajnostni razvoj dne 21. aprila 2009 in na seji Vlade Republike 
Slovenije dne 23. aprila 2009. Skrajšani rok za sprejem uredbe predlagamo, ker se 
sedaj veljavna uredba izteče 27.4.2009 in bodo v nasprotnem primeru cene 
liberalizirane. Uredba ni bila pripravljena do roka v normativnem načrtu zaradi 
zahtevnosti in usklajevanja podzakonskega akta, kjer je opredeljena metodologija za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.   
 
 

5. KRATEK POVZETEK GRADIVA: 
V predlagani uredbi je opredeljeno oblikovanje cen komunalnih storitev po predpisani 
metodologiji. 
 

 
6. PRESOJA UČINKOV IN USKLAJENOSTI VLADNEGA GRADIVA: 

 
           II. Izjavljam, da predlagano gradivo: 
 

a) nima 
učinka 

na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40.000 € v tekočem in 
naslednjih treh letih 

b) nima 
učinka 

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 
Unije 

c) nima 
učinka 

na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s 
strankami (državljani in pravnimi osebami) oziroma na obveznosti 
strank do javne uprave (administrativna bremena) 

d) nima 
učinka 

na gospodarstvo, na obseg državnih pomoči 

e) nima 
učinka 

na okolje 

f) nima 
učinka 

na socialni položaj posameznikov 

g) je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v 
razpravo vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki 
zainteresirane javnosti. V razpravo so bile vključene tudi občine in  
združenja občin oziroma jih gradivo ne zadeva. 
Datum objave: 8.4.2009 
Vključene organizacije oz. predstavniki: Skupnost občin Slovenije in 
Združenje občin Slovenije. 

 DA 

h) so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe 
oziroma te niso bile prejete  

NE 

i) je bilo lektorirano   DA 

 



 j) je medresorsko usklajeno oziroma medresorsko usklajevanje ni potrebno 
 
Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za 
finance, s Službo Vlade RS za zakonodajo in Uradom RS za 
makroekonomske odnose in razvoj. Gradivo je bilo 2.4.2009  poslano v 
medresorsko usklajevanje tudi na Službo Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, vendar kljub urgencam do danes še 
nismo prejeli njihovega mnenja. 

  DA 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sprejem uredbe je vključen v delovni program Vlade RS za leto 2009, rok za sprejem 
je 23. april 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Dr. Matej Lahovnik 
   Minister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloge:   
- Predlog sklepa Vlade RS 
- Predlog besedila uredbe  
- Obrazložitev predloga uredbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREDLOG SKLEPA VLADE: 
 

 
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1., 5., 6. in 8. točke 9. člena Zakona o 
kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. 
členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen 
(Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), je Vlada RS na …... seji dne ….... sprejela 
naslednji: 

 
 

SKLEP: 
 
 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev v 
predloženem besedilu in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
 
 
 
 
 
                          Mag. Milan Martin CVIKL 
                                    GENERALNI SEKRETAR 
 
 
 
 
 
 
 
Številka: 
Datum: 
EVA: 2009-2111-0006 
 
 
 
 
 
 
POSLATI: 

- Ministrstvo za gospodarstvo 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za finance 
- UMAR 
- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

 
 
 
 

 



Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena in 1., 5., 6. in 8. točke 9. člena Zakona o kontroli 
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o 
listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 
17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije 
 
 

UREDBO 
o oblikovanju cen komunalnih storitev 

  
 

1.  člen 
 
(1) S to uredbo se določata najvišja cena in pridobitev predhodnega soglasja k cenam 
proizvodov in storitev, razvrščenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 451/2008 z dne 23. aprila 2008 o 
statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti (UL 
L št. 145 z dne 4.6.2008, str. 65), v podrazredih: 

− 36.00 voda, 
− 37.00 ravnanje z odplakami, 
− 38.00 zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki. 

 
(2) V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka se po tej uredbi določajo najvišje cene storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: 
komunalne storitve), ki se oblikujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja metodologijo za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik). 
 
 

2.  člen 
 
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki opravlja dejavnosti, navedene 
v prejšnjem členu, oblikuje ceno storitve na podlagi metodologije za oblikovanje cen 
komunalnih storitev, ki je navedena v pravilniku. 
 
 

3. člen 
 
(1) Zavezanec vloži vlogo za novo ceno posamezne komunalne storitve, oblikovane v skladu 
z metodologijo iz pravilnika, na Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).   
 
Vloga mora vsebovati naslednje podatke: 
 
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran, matično 
številko iz poslovnega registra ter navedbo vseh komunalnih storitev, ki jih podjetje opravlja 
kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: javne službe); 
2.  pogodbo o izdaji koncesije, sklenjeno skladno s predpisi, če je zavezanec koncesionar; 
3.  navedbo občin, v katerih zavezanec opravlja posamezno komunalno storitev; 
4.  navedbo dejavnosti in občin, kjer se bodo cene spremenile; 
5.  občinski odlok, v katerem je opredeljeno izvajanje javne službe; 

 



6. opis obstoječega načina in obsega opravljanja komunalnih storitev navedenih dejavnosti ter 
podrobno obrazložitev razlogov za spremembo cen; 
7.  število uporabnikov javne službe; 
8. ceno za posamezno komunalno storitev ločeno po posameznih občinah, če je cena po 
občinah različna, in sicer: 

a. obstoječo ceno oziroma zadnjo potrjeno skupno povprečno ceno; 
b. predlagano ceno, ki je razdeljena na posamezne elemente cene, kot je navedeno v 

predpisu in izračunano skupno ceno na enoto količine (količnik skupnih stroškov in 
fizičnega obsega storitve za zadnje zaključeno poslovno leto, izražen v m3 ali kg); 

c. končno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo porabniki za posamezno komunalno 
storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne občinske prispevke in takse ter DDV; 

d. izračun kalkulativnih elementov lastne cene za komunalno storitev (stroške javne 
infrastrukture in stroške izvajanja storitve), razdeljeno po občinah, ne glede na to, v 
kateri občini se predlaga nova cena, za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto; 

e. podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene za občino, za katero se 
vlaga novo oblikovana cena; iz kalkulacije lastne cene mora biti razviden pregled 
deležev posameznih stroškov izvajanja storitve v skupnih stroških storitve za zadnje 
zaključeno poslovno leto, delež posameznih stroškov na enoto storitve za zadnje 
zaključeno poslovno leto ter stopnja povišanja posameznih stroškov storitve glede na 
predzadnjo zaključeno poslovno leto; 

9. podrobnejšo opredelitev stroška amortizacije (neodpisano vrednost) po posameznih 
občinah, in sicer ločeno vrednost osnovnih sredstev javne infrastrukture in osnovnih sredstev, 
ki se uporabljajo za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca ter amortizacijske stopnje za 
posamezno osnovno sredstvo ali skupino osnovnih sredstev javne infrastrukture in osnovnih 
sredstev, ki se uporabljajo za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca; 
10. sklep občinskega sveta o višini amortizacije za zadnje zaključeno poslovno leto, ki jo 
javna podjetja lahko odpišejo v breme obveznosti; 
11. pogodbo o oddaji gospodarske infrastrukture v upravljanje javnemu podjetju oziroma 
pogodbo o najemu infrastrukture in podatke o zadnji cenitvi infrastrukture; 
12. pregled skupnega fizičnega obsega opravljene komunalne storitve, razdeljen po občinah 
za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto; 
13. skupno število vodomerov in število vodomerov v posamezni občini, prikazano ločeno 
glede na moč vodomera, skladno z določilom predpisa oziroma število obračunskih 
vodomerov v posamezni občini, ki se uporablja za obračun storitev odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode; 
14. prikaz poslovnega izida, razdeljen na del, ki izhaja iz opravljanja posamezne javne službe 
in iz drugih dejavnosti, za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto; 
15. bilanco stanja podjetja za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto; 
16. podbilanco sredstev v upravljanju za posamezno komunalno storitev; 
17. znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči za izvajanje 
dejavnosti v zadnjem poslovnem letu; 
18. odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje o odmeri vodnega povračila; 
19. odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje o odmeri okoljske dajatve; 
20. soglasje pristojne lokalne skupnosti z navedbo predlagane cene in 
21. 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, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in 
gospodarske javne službe. 
 
 

 



4. člen 
 

Ministrstvo presoja upravičenost predlagane cene izvajalca posamezne komunalne storitev na 
podlagi razpoložljivih primerjalnih analiz. 
 

5. člen 
 

Sklep o določitvi najvišje cene za posamezno storitev zavezanca izda Vlada Republike 
Slovenije, razen v primeru k ceni iz 6. in 7. člena. 

 
 

6. člen 
 

Če je predlagana skupna cena na enoto količine, brez vodnega povračila ali okoljske dajatve, 
enaka zadnji določeni skupni povprečni ceni, ali če predlagano povišanje nove skupne 
povprečne cene znaša manj kot 20 %, minister za gospodarstvo izda predhodno soglasje k 
ceni. 
 
 

7. člen 
 

(1) Pri spremembi višine stroškov zaradi vodnih povračil ali republiških okoljskih dajatev, 
zavezanec obvesti ministrstvo o spremembi cene najpozneje tri dni pred njeno uveljavitvijo.  
 
(2) Obvestilo o spremembi cene iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke 1., 3., 4., 8 a., 
8 b., 18. in 19. točke 3. člena ter podatke o obračunanem in pobranem vodnem povračilu 
oziroma podatke o obračunani in pobrani okoljski dajatvi za zadnje in predzadnje zaključeno 
poslovno leto. 
 
 

8. člen 
 
Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za 
rešitev vloge. Zavezanec mora na način in v roku, ki ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, 
sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. 
 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

9. člen 
 
Predhodne prijave cen, ki so bile vložene do uveljavitve te uredbe, se obravnavajo po 
dosedanjih predpisih.  
 

10. člen 
 

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev 
(Uradni list RS, št. 41/08). 
 
 

 



 
11. člen 

 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št. 
Ljubljana, dne…………….. 
 
EVA 2009-2111-0006 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Vlada Republike Slovenije 
                                                                                                        Borut Pahor 
                                                                                                         predsednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
Trenutno veljavna uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08, v 
nadaljnjem besedilu: uredba), ki ureja oblikovanje cen za storitev zbiranja, čiščenja in 
distribucije vode, storitev kanalizacije in delovanja čistilnih naprav, prevzem blata ali 
komunalne odpadne vode iz nepretočnih ali pretočnih greznic ali malih KČN in ravnanje z 
blatom ali čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih ali pretočnih greznic ali malih 
KČN, zbiranje in odvoz odpadkov, predelave in obdelave odpadkov ter dejavnosti deponij, 
sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
komunalne storitve), preneha veljati 26. aprila 2008.  
 
V trenutno veljavni uredbi lahko pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), 
s predhodnim soglasjem Vlade Republike Slovenije,  poviša ceno le v primeru uvedbe nove 
storitve ali nadgradnje obstoječega sistema zaradi dviga standarda oskrbe, ki izhaja iz 
veljavne zakonodaje in zahtev EU ter v primeru, če so se njegovi stroški povečali, ker je 
zaradi objektivnih razlogov prenehal sam opravljati storitve dejavnosti zbiranja in prevoza ter 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in jih zanj opravlja 
drug izvajalec. 
 
Predlagana uredba se vsebinsko razlikuje od trenutno veljavne, in sicer: 

– Vlogo za novo oblikovano ceno lahko vložijo vsi zavezanci po uredbi. 
– Odpravlja se nejasnost v zvezi z oblikovanjem cen, ki je po dosedanji ureditvi 

vsebovano tako v Pravilniku o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08) kot tudi v Prilogi 
uredbe. Predlagana uredba nima Priloge. Cena se oblikuje skladno s Pravilnikom o 
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
oziroma Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja in je sestavljena iz stroškov javne 
infrastrukture, stroškov izvajanja storitve in vodnega povračila oziroma okoljske 
dajatve zaradi onesnaževanja okolja. 

– Cene komunalnih storitev morajo izvajalci javne službe na novo oblikovati najkasneje 
do 31.12.2009 za oskrbo s pitno vodo, do 31.12.2010 za storitve zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov in do 31.12.2011 za storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode. 

– Predvidena sta dva načina potrjevanja cen. Sklep o določitvi najvišje cene za 
posamezno storitev izda Vlada Republike Slovenije. V primeru, da je predlagana 
skupna cena na enoto količine, brez vodnega povračila ali okoljske dajatve, enaka 
zadnji potrjeni skupni povprečni ceni, ali če predlagano povišanje nove skupne 
povprečne cene znaša manj kot 20 %, minister za gospodarstvo izda predhodno soglasje 
k ceni. 

– V primeru spremembe cene posamezne komunalne storitve izključno zaradi spremembe 
višine stroškov zaradi vodnih povračil ali republiških okoljskih dajatev, mora zavezanec 
obvestiti ministrstvo o spremembi cene najkasneje tri dni pred uveljavitvijo cene.  

 
Minister za okolje in prostor je v skladu z drugo točko tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), izdal Pravilnik o 

 



oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je 
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/08 in je pričel veljati dne 2.8.2009.   
 
Na osnovi rezultatov študije, ki jo je pripravila Gospodarska Zbornica Slovenije – Zbornica 
komunalnega gospodarstva, je Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju z resornimi 
ministrstvi, pripravilo osnutek Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil objavljen na spletni strani 
Ministrstva za okolje in prostor 31.3.2009 in je v javni razpravi do 14.4.2009.  
 
Ministrstvo bo upravičenost predlagane cene izvajalca presojalo na podlagi razpoložljivih 
analiz. Študija glede oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo je zaključena, študija glede 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode je v zaključni fazi, študija glede 
oblikovanja cen ravnanja z odpadki se še izvaja. Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, 
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance, Urada za makroekonomsko analizo in 
razvoj ter Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so aktivno vključeni 
v spremljevalno delovno skupino. 

Namen študije za posamezno dejavnost je analiza stanja s tehničnega in ekonomskega vidika 
na področju izvajanja osnovnih komunalnih dejavnosti. Na osnovi posameznih študij bo za 
posamezne komunalne storitve možna strokovna presoja stroškovne upravičenosti cen 
izvajalcev na podlagi dosežene učinkovitosti, ob upoštevanju primerljivih pogojev izvajanja 
dejavnosti.  

Na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih in padavinskih voda se v povprečju 
pričakuje dvig cen za približno 20%. Na področju storitev čiščenja odpadnih in padavinskih 
voda ter ravnanja z odpadki se ne pričakuje večjega povečanja cen, saj je Vlada Republike 
Slovenije, zaradi novih storitev ali nadgradnje sistemov, večjemu številu izvajalcev 
omenjenih storitev že potrdila nove oziroma povišane cene. Glede na to, da bodo morali 
izvajalci komunalnih storitev za vložitev vloge za novo oblikovano ceno posamezne storitve 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, se pričakuje, da bodo izvajalci prve vloge za novo 
oblikovane cene posredovali v drugi polovici leta 2009. 

Uredba se mora obravnavati na seji Odbora za gospodarstvo in trajnostni razvoj dne 
21.4.2009 in na seji Vlade RS dne 23.4.2009. V primeru, da nova uredba ne bo objavljena v 
Uradnem listu RS dne 24.4.2009, bodo cene liberalizirane.   
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 7.4.2009 
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