
 

 

 

 

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe 

vas vabimo na posvet z naslovom 

 

CENE KOMUNALNIH STORITEV  
 

PRIMERJALNA ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA 

DOLOČANJE CEN 

ki bo v četrtek, 7. aprila 2016 ob 10. uri  

v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana 

Občine so odgovorne za trajno in nemoteno zagotavljanje komunalnih storitev in pristojne 

za določanje cen komunalnih storitev. Občine se o cenah komunalnih storitev odločajo na 

podlagi elaboratov, ki jih skladno z Uredbo MEDO predložijo izvajalci javnih služb. Pri tem 

se soočajo s ključnim vprašanjem, kateri stroški in v kakšni višini so dejansko upravičeni. S 

strokovnega stališča je nesporno, da je pri tem treba upoštevati specifične pogoje izvajanja 

storitev na posameznem oskrbovalnem območju, v praksi pa pogosto nastane problem v 

tem, kako zagotoviti potrebne podatke in presoditi učinkovitost posameznega izvajalca.  

 

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi združenji občin SOS, 

ZOS ter ZMOS izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati 

podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za 

posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za 

presojo upravičenih cen. 

 

Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2013, v teku je 

analiza za leto 2014. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi so prejela 

poročila o izvajanja posamezne javne službe, ki omogočajo celovit pogled na pogoje in 

stroške izvajanje posamezne javne službe v slovenskem prostoru. Ti podatki nudijo 

strokovno podlago za presojo upravičenih stroškov posameznega izvajalca. 

 

Na posvetu bomo predstavili, kakšne podatke nam nudi primerjalna analiza in kako jih 

lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih 

storitev in določanju upravičenih cen storitev. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Uvodna predstavitev namena in cilja projektne naloge 

Leo Kremžar, pooblaščeni predstavnik SOS za komunalne zadeve  

Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva 

2. Predstavitev rezultatov primerjalne analize in možnosti uporabe za občine  

mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe in vodja 

projekta 

3. Razprava o oblikovanju in določanju cen komunalnih storitev 

Moderator Leo Kremžar, pooblaščeni predstavnik SOS za komunalne zadeve 

 

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in 

oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami 

komunalnih storitev. 

 

Predstavitev bo trajala predvidoma 1 uro, po tem je predviden čas za razpravo o 

problematiki določanja cen komunalnih storitev. 

 

 

Udeležba na posvetu je brezplačna. Zaradi prostorskih zamejitev vas vljudno naprošamo, da 

se na dogodek prijavite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, 

najkasneje do torka, 5. aprila 2016.  
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