
OBVESTILA UPORABNIKOM                   MAJ 2015 
 
 

1. NOVE CENE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO NA DELU OBMOČJA 
OBČINE SLOVENSKA BISTRICA, KI GA OSKRBUJE JAVNO PODJETJE OKP 
ROGAŠKA SLATINA D.O.O. 
(velja samo za Občino Slovenska Bistrica) 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na 4. redni seji 21.aprila 2015 potrdil nove cene 
storitve na področju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu območja Občine 
Slovenska Bistrica, kjer izvajalec javne službe javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. 
izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. 
Nove cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 
109/2012 – v nadaljevanju: Uredba). 
 
Razlike med veljavnimi cenami in cenami po Uredbi so naslednje: 

1. V ceno omrežnine so po novem vključeni stroški 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; pri veljavnih cenah so se 
zaračunavali ločeno kot vzdrževalnina s števnino. 

2. Uredba je spremenila faktorje za izračun omrežnine za posamezne velikosti 
vodomerov; med drugim se izenačita faktorja za vodomere DN 13 oz.DN 15 in DN 20. 

3. Novost, ki jo v zvezi z zaračunavanjem omrežnine prinaša Uredba je, da se v 
večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo 
obračunskih vodomerov, za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za 
priključek s faktorjem omrežnine 1 (DN < / = 20). Do sedaj se je strošek omrežnine 
v večstanovanjskih objektih za skupni vodomer delil po številu stanovanjskih enot. 

4. V ceno vodarine so po novem vključeni stroški vodnega povračila za prodano 
pitno vodo in za vodne izgube, ki so se do sedaj izkazovali ločeno. 

 
Iz navedenega sledi, da bosta po novem na računu samo dve postavki povezani z 
obračunom porabe pitne vode: 
- fiksni del – omrežnina, ki se obračunava mesečno glede na velikost vodomera in 
- variabilni del – vodarina, ki se obračunava glede na porabo vode v kubičnih metrih. 
 
Nove cene so: 
 
cena omrežnine: 6,1420 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 
 
cena vodarine:    0,5690 EUR/m³ (brez DDV) 
 
Cene se uporabljajo od 1. maja 2015 dalje. 
 
 
                                                                                      OKP Rogaška Slatina  
 
 
 
 


