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Zadeva: Objava primerljivih območij in povprečnih potrjenih, zaračunanih in 
obračunskih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja za leto 2020 in 2021

Spoštovani,

na podlagi 15. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 
– ZVO-2), Ministrstvo za okolje in prostor objavlja primerljiva območja in povprečne potrjene, 
zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja za posamezna primerljiva območja. 

Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo 
podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki 
se nahaja na spletni strani http://www.ijsvo.si.

Povprečne cene so izračunane na podlagi poročanja cen storitev lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, ki so jih izvajalci poročali v sistem IJSVO za leto 2020 in 2021. Zaradi 
pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu poprečnih cen, niso mogle biti 
zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci 
javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja. 

V izračun povprečne cene je bilo tako zajetih:
- oskrba s pitno vodo: 181 občin (2020) in 211 občin (2021),
- zbiranje komunalnih odpadkov: 175 občin (2020) in 187 občin (2021),
- zbiranje bioloških odpadkov: 165 občin (2020) in 181 občin (2021),
- odvajanje komunalne odpadne vode: 150 občin (2020 in 159 občin (2021),
- čiščenje komunalne odpadne vode: 111 občin s sekundarnim čiščenjem in 92 občin s terciarnim 
čiščenjem (2020) in 121 občin s sekundarnim čiščenjem in 96 občin s terciarnim čiščenjem 
(2021),
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami in MKČN: 111 občin (2020) in 123 občin (2021),
- obdelava komunalnih odpadkov: 189 občin (2020) in 177 občin (2021),
- odlaganje komunalnih odpadkov: 184 občin (2020) in 175 občin (2021),
- odvajanje padavinske odpadne vode: 31 občin (2020) in 33 občin (2021),
- čiščenje padavinske odpadne vode: 28 občin (2020) in 29 občin (2021),

Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave 
komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, smo za navedene storitve oblikovali le 
eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena 
povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve. 



Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske 
odpadne vode smo za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so 
vključene vse občine. Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in 
povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in 
velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne 
vode. Zato smo izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna 
odpadna voda iz posamezne občine. V Izračun povprečne velikosti čistilne naprave na kateri se 
čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine je bilo zajetih 352 čistilnih naprav. Izvajalci 
niso poročali o ceni storite za vse občine. Zato je v izračun povprečne cene zajetih 121 občin 
(2021) iz katerih se komunalna odpadna voda čisti na čistilnih napravah s sekundarnim čiščenjem 
in 96 občin (2021) iz katerih se komunalna odpadna voda čisti na čistilnih napravah s terciarnim 
čiščenjem.

Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob 
upoštevanju števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih 
aglomeracije. Primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, za posamezna primerljiva območja 
so v prilogi. Pri oblikovanju območij smo upoštevali tako geografske kot poselitvene in z njimi 
povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje 
območij.

Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj 
primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, 
glede na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike. 

Ministrstvo za okolje in prostor bo po pridobitvi ustreznih podatkov o cenah izvajanja javnih služb 
za leto 2022 izračunalo in objavilo nove povprečne cene za posamezno primerljivo območje. 

Lep pozdrav,
 

    Bojan Dejak
  generalni direktor
Direktorata za vode in investicije

Mag. Tanja Bolte
        vršilka dolžnosti generalnega direktorja

           Direktorata za okolje

Priloga:
- Primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva 
območja za leto 2020 in 2021
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