
Na podlagi 48. in 55. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje (Uradni 
list RS, št. 25/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Ur. list 
RS, št. 24/2009) je Občinski svet Občine Razkrižje na svoji 19. redni seji dne 21.6.2010 sprejel 

 
PRAVILNIK O TARIFNEM SISTEMU 

za obračun tarif vodarine, omrežnine, stroškov vodnih povračil, 
 števnine in vzdrževanja priključka 

 
 

I.      SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom o tarifnem sistemu se določajo elementi za obračun tarif omrežnine, 
vodarine, stroškov vodnih povračil, števnine in vzdrževanje priključka. 
 

2. člen 
 

Pravilnik o tarifnem sistemu velja za vse uporabnike javnega vodovoda, ki so ali bodo 
priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Razkrižje in ki so dani v poslovni najem izvajalcu 
obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Javnemu podjetju Prlekija d.o.o.. 
 

3. člen 
 

Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna določi Občinski svet občine Razkrižje in 
jih javno objavi. 
 

II.     DEFINICIJE 
 

4. člen 
 

Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so: 

• omrežnina, 

• vodarina, 

• stroški vodnih povračil, 

• števnina, 

• vzdrževanje priključka. 
 

5. člen 
 

Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s 
pitno vodo na območju občine Razkrižje. Zaračunava jo izvajalec javne službe mesečno glede 
velikosti vodomera v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

6. člen 



 
Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom zaračunava 
praviloma mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode v skladu z določili Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/2009) s poznejšimi spremembami. 
 

7. člen 
 

Stroški vodnih povračil se plačujejo za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. 
Višina vodnega povračila se določi na podlagi letnega obsega rabe vode, naplavin in vodnih 
zemljišč, ki jo določa vodna pravica. 
 

8. člen 
 

Števnina je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki za redno menjavo in kontrolo 
vodomernih naprav in jo izvaja izvajalec javne službe v skladu s prvim odstavkom 14. člena 
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje in je odvisna od velikosti 
vodomera. 
 

9. člen 
 

Vzdrževanje priključka je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki za vzdrževanje 
izvedenega priključka do vodomerne naprave, vključno z vodomerno napravo, katerega 
prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe  v skladu s prvim  odstavkom 13. 
člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje in je odvisna od velikosti 
vodomera. 
 

III.   TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO 
 

10. člen 
 

Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so: 
 

• tarifna postavka za obračun omrežnine 

• tarifna postavka za obračun porabljene količine vode - vodarina 

• tarifna postavka za obračun stroškov vodnih povračil za iz vodnega vira odvzeto vodo 

• tarifna postavka za obračun stroškov vodnih povračil vodnih izgub 

• tarifna postavka za obračun števnine 

• tarifna postavka za obračun vzdrževanja priključka 
 

11. člen 
 

Omrežnina se zaračunava glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu. 
 
 
 

      12. člen 



 
Mesečni znesek omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja omrežnine, določenega v 
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu in cene za 
vodomer DN13 mm, ki znaša 2,82 EUR. 
 
Cene omrežnine so: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. člen 
 

Omrežnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na 
porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju. 
 

14. člen 
 

Sredstva, zbrana z obračunom omrežnine, so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo: 
 

• stroške najemnine infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo, 

• stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture javne službe oskrbe s pitno 
vodo, 

• stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe oskrbe s pitno vodo, 

• finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem izgradnje infrastrukture javne 
službe oskrbe s pitno vodo. 

 
15. člen 

 
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov stanja obračunskega 
vodomera vgrajenega na merilnem mestu in se meri v kubičnih metrih (m3),  oziroma glede 
na določila 23. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje. 

16. člen 

Vodomer DN pretok 
na priključek 

na mesec 

mm cole m3/h 

faktor 
omrežnine EUR 

brez vodomera 1,67 4,71 

13-15 1/2 3 1 2,82 

20 3/4 5 1,67 4,71 

25 1 7 2,5 7,05 

32 5/4 12 4 11,28 

40 6/4 20 6,67 18,81 

50  2 30 10 28,2 

80  3 100 33,33 93,98 

100  4 150 50 141,00 

50/20  2 in 3/4 30 10 28,2 

80/20  3 in 3/4 100 33,33 93,98 

100/20  4 in 3/4 150 50 141,00 



 
Sredstva vodarine, zbrana z obračunom porabljene količine vode, so prihodek izvajalca javne 
službe in pokrivajo obratovalne in druge stroške javnega vodovodnega sistema v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 

17. člen 
 
Vodarina za m3 porabljene vode znaša 0,4358 EUR. 
 

18. člen 
 

Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane porabe je prekomerna poraba 
pitne vode, katere cena se poveča za 50%. Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, 
določenih glede na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem obdobju. 
 

19. člen 
 

Glede na 16. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja se normirana poraba določa glede na velikost 
vodomera razen za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene in 
gradbene inženirske objekte (po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in o določitvi objektov državnega pomena – UL RS 33/03) in znaša: 
 

Vodomer DN pretok 
normirana poraba 

v m3 

mm cole m3/h 

faktor 
omrežnine na dan na leto 

13-15 1/2 3 1 0,60 219 

20 3/4 5 1,67 1,00 365 

25 1 7 2,5 1,50 548 

32 5/4 12 4 2,40 876 

40 6/4 20 6,67 4,00 1.460 

50 2 30 10 6,00 2.190 

80 3 100 33,33 20,00 7.300 

100 4 150 50 30,00 10.950 

50/20  2 in 3/4 30 10 6,00 2.190 

80/20  3 in 3/4 100 33,33 20,00 7.300 

100/20  4 in 3/4 150 50 33,00 10.950 

 
 

20. člen 
 

Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki določajo vodna povračila in se 
praviloma obračunajo mesečno in sicer v dveh postavkah kot stroški vodnih povračil za iz 
vodnega vira odvzeto vodo in stroški vodnih izgub:  
     

• stroški vodnih povračil za iz vodnega vira odvzeto vodo(EUR/m³)  =  0,0555  



• stroški vodnih povračil vodnih izgub (EUR/m³)                    =  0,0215 
 

21. člen 
 

Števnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na 
porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, glede na 
velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu. 
 
Cene  števnine so: 
 

Vodomer DN pretok 
na vodomer na 
mesec 

mm cole m3/h EUR 

15 1/2 3 1,6300  

20 3/4 5 2,0800  

25 1 7 2,5400  

32 5/4 12 3,4500  

40 6/4 20 5,4400  

50 2 30 7,0800  

80 3 100 14,1500  

100 4 150 28,3000 

50/20  2 in 3/4 30 10,6200 

80/20  3 in 3/4 100 21,2300 

100/20  4 in 3/4 150 42,4600  

 
22. člen 

 
Zbrana sredstva števnine so prihodek izvajalca javne službe in so namenjena vzdrževanju, 
overjanju in zamenjavi vodomerov, vzdrževanju in drugim stroškom ter vlaganju v zvezi z 
vodomeri, katere je dolžan izvajati izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo. 
 

23 . člen 
 

Vzdrževanje priključka plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne 
glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju, 
glede na velikost vodomera, vgrajenega na merilnem mestu. 
 
 
Cene  vzdrževanja priključka so: 
 

Vodomer DN pretok 
na priključek na 
mesec 

mm cole m3/h EUR 

brez vodomera 4,5925 

13-15 1/2 3 2,7500 



20 3/4 5 2,7800 

25 1 7 3,1700 

30 5/4 12 3,3100 

40 6/4 20 3,8700 

50 2 30 10,3900 

80 3 100 11,2900 

100 4 150 13,4400 

50/20  2 in 3/4 30 10,3900 

80/20  3 in 3/4 100 11,2900 

100/20  4 in 3/4 150 13,4400 

 
24. člen 

 
Zbrana sredstva vzdrževanja priključka so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo 
vzdrževalne in druge stroške v zvezi z vodovodnim priključkom 
 

IV.    KONČNE DOLOČBE 
 

25. člen 
 

Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in drugih morebitnih davščin. 
 

26. člen 
 

Cena porabljene vode in cena omrežnine se sprejema na način, kot ga določajo predpisi na 
državnem nivoju. 
 

27. člen 
 

Ta tarifni sistem se uporablja od 21.6.2010 dalje. 
 
 
Številka: 032-0011/2010/6 
Razkrižje, dne 21.6.2010 
 
 
              Občinski svet Občine Razkrižje 
                                                                                                                  Stanko IVANUŠIČ , l.r. 
                                                                                                                              ŽUPAN 
 
 


