
 

 

Pojasnila k Obrazložitvi Elaborata 
 

V Elaboratu so izračunane stroškovne cene za izvajanje storitev in za omrežnino, skladno z metodologijo 

Uredbe MEDO ter na osnovi projektantskega izračuna stroškov za CČN Kranj in drugih podatkov. 

Predlagane stroškovne cene  so nižje od ocen iz leta 2007, ki so bile navedene v Operativnem programu 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Kranj za 

obdobje od 2007–2017, ki ga je potrdil Svet Mestne občine Kranj na 10. seji z dne 17.10.2007.  

 

S projektom Gorki, ki v Kranju vključuje sodobno čistilno napravo ter 36 km fekalne ter 20 km meteorne 

kanalizacije ter 15 novih črpališč fekalne odpadne vode, območje Gorenjske, predvsem pa uporabniki 

nove infrastrukture, pridobivamo na stopnji kakovosti storitve odvajanja in čiščenja naših odplak (odpadne 

vode), ki je sestavni del našega bivanja. S sodobno čistilno napravo se Gorenjci postavljamo ob bok 

ostalim uporabnikom, ki svoje odplake odvajajo in čistijo na način, ki je za okolje čimmanj obremenjujoč. 

Nova CČN Kranj s projektirano zmogljivostjo 95.000 PE namreč očisti 85 % vseh odpadnih voda, ki se stekajo 

v javno kanalizacijo.  

 

S pričetkom rednega obratovanja bo CČN Kranj in kanalizacijski sistem, ki je bil zgrajen v okviru projekta 

GORKI, od lastnika (Mestne občine Kranj) v upravljanje prevzel izvajalec gospodarske javne službe, tj. 

Komunala Kranj. Ker se z izradnjo tako velikih investicijskih projektov kot je CČN bistveno poveča vrednost 

infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se poveča tudi najemnina, ki je najpomembnejša 

postavka cene omrežnine. Najemnina pomeni amortizacijo infrastrukture in se izračuna skladno z državno 

Uredbo o metodologiji oblikovanja cen od nabavne vrednosti infrastrukture v občini. 

 

Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki veljajo v Mestni občini Kranju danes, so v veljavi 

vse od leta 2009. Trenutno uporabniki v večstanovanjskih objektih plačujejo zelo različne stroške omrežnin, 

ki so porazdeljeni glede na število enot etažne lastnine in so odvisni od dimenzije vodomera, ki ga ima 

večstanovanjska stavba. Na spodnjem primeru so prikazani stroški za enostanovanjsko stavbo ter tri 

različne enote v večstanovanjskih stavbah z različnimi dimenzijami vodomerov. 

 

V letu 2012 je bila sprejeta nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012)- ti. Uredba MEDO, ki predpisuje novo 

metodologijo za izračun cen in določa, da je cena omrežnine enaka za uporabnika v enostanovanjski 

stavbi in za uporabnika v večstanovanjski stavbi. Po veljavni Uredbi bodo uporabniki v večstanovanjskih 

objektih za posamezno stanovanje oz. poslovni prostor, plačevali enako omrežnino kot tisti v individualnih 

hišah z vodomerom DN20. Znesek položnic uporabnikov v večstanovanjskih stavbah, ki predstavljajo 

približno polovico uporabnikov v Kranju, bo za okrog 10 EUR višji in se bo povišal iz sedanjih 22 EUR na 33 

EUR (z DDV)- velja za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode ob mesečni količini 

porabljene vode 16 m3. Znesek položnice za uporabnike v enostanovanjskih hišah z vodomerom DN20 pa 

se bo malenkostno znižal (primerjave so v tabeli). 

 

Primerjave z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji kažejo, da bodo (novi) izdatki uporabnikov v Mestni 

občini Kranj v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji med najnižjimi. Ohranjanje tega nivoja bo 

ključna naloga Komunale Kranj tudi v prihodnje. 

 



 

 
 

Cene čiščenja (odpadne vode) so za vse tri občine, ki imajo kanalizacijo dovedeno v CČN Kranj (MOK, 

Naklo in Šenčur) enake, cene omrežnin odvajanja, kot tudi cene storitev odvajanja pa bodo v 

posameznih občinah različne. Cena omrežnine odvajanja je namreč odvisna od dolžine omrežja (posebej 

vodovodnega in posebej kanalizacijskega) in od števila ter velikosti priključkov na posamezno omrežje. 

Zaradi manjšega območja in gostejše poselitve (več priključkov na kilometer omrežja), je cena omrežnine 

odvajanja v Mestni občini Kranj nižja kot npr. v sosednjih občinah, ki so povezane s CČN Kranj. Cena 

storitve odvajanja na posameznem kanalizacijskem sistemu je odvisna tudi od števila črpališč, ki jih določa 

konfiguracija terena. Omrežnina posamezni občini zagotavlja sredstva za potrebno obnovo 

vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; višina omrežnine odvajanja je tako v občinah, ki imajo manj 

priključkov na km omrežja, višja, saj navedeno pomeni, da je manj uporabnikov, ki plačajo stroške obnove 

infrastrukture. Omrežnina odvajanja in omrežnina čiščenja je obračunana glede na velikost vodovodnega 

priključka (vodomera) in je stalna postavka na računu, ne glede na to koliko vode uporabnik porabi. Cena 

storitve odvajanja in cena storitve čiščenja je izražena v m3 – strošek vsakega uporabnika je torej dejansko 

odvisen od njegove porabe pitne vode. Zaradi bistveno učinkovitejšega čiščenja odpadnih vod je tudi 

cena te storitve višja kot doslej zaradi višjih stroškov povezanih z obratovanjem CČN, pri odvajanju pa je 

ta sprememba precej nižja. 

 
 

Zavedamo se, da je gradivo, predano v obravnavo zahtevno, zato smo vam v Komunali Kranj na voljo za 

dodatna pojasnila. 


