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Uvod 
 Dejavnosti – obveznosti občin 
 

 Organiziranost 
 

 Stroškovna učinkovitost (zanesljivost, kakovost, 
dolgoročna stabilnost) 
 

 Cenovna politika 
 

 Oblikovanje cen na novo 
 

 Zaostritve v sistemu financiranja občin 
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Organiziranost 
 Mreža občin (velikost, število-gostota  prebivalstva, 

geografska lega,…) 

 Regionalni nivo 

 Organiziranost izvajanja komunalnih storitev 

 Komunalna podjetja (različna lastniška sestava javno-
zasebno, specializirana po dejavnosti.) 

 Režijski obrati (manjše občine…) 

 Vidik upravljanja (relacija občine-podjetja,    

    podeljevanje koncesij) 
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Stroškovna učinkovitost izvajanja 
komunalnih storitev 
Organiziranost in nekatere dileme, ki vplivajo na 
stroškovno učinkovitost 

 
 
 Javne službe- naravni monopol 

 

 Zasebni kapital-vprašanje zanesljivosti, dolgoročne 
kakovosti 
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Zgodovina lastninskega preoblikovanja 
 Pravni red in avtonomija lokalne samouprave 

 Področje  pokrivanja posameznih javnih služb-
ekonomija obsega 

 Organiziranost podjetij (kadri, poslovna  etika,  odnos 
do družbeno občutljivega okolja,…) 
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Cenovna politika  

 
Interesi deležnikov: 

 

 Izvajalci: zadržati izvajanje in ustvariti dobiček 

 

 Uporabniki: dostop do kakovostnih storitev po nizkih 
cenah 

 

 Odgovorni-občine: kakovost ob cenovni vzdržnosti 
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Zgodovina  usklajevanja cen 
 
 Rast cen v preteklosti nadzorovana-zamrznjena 

(inflacijsko sidro, socialni korektiv,…) 

 

Potrebe po usklajevanju: 

 Dvig stroškov, inflacija, rast cen tipičnih stroškov 
energentov,… 

 Povečana kakovost storitev in nove dejavnosti-
zaostritve okoljskih normativov 

 Omejeno investicijsko vzdrževanje, vlaganja v 
komunalno infrastrukturo 
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Uredba o metodologiji za oblikovanje 
cen…. in drugi predpisi  
  Oblikovanje cen  na novo za obstoječe in nove dejavnosti  

 

 Nujni popravki: 

    Oskrba s pitno vodo-požarna voda 

    Odvajanje in čiščenje voda- normirana poraba pitne vode, 
storitve greznic in MKČN 

    Ravnanje s komunalnimi odpadki-določitev cen 
nestimulativna 

    Izločitev nepotrebno birokratsko določenih stroškov – 
finančna jamstva zapiranja deponij 
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Ekonomsko oblikovanje cen 
 
 Primerjalna analiza (benchmarking)-povečana 

preglednost izvajanja 

  

 Specifike – natančna stroškovna analiza, aktiviranje 
notranjih rezerv, racionalizacija ukrepov 

 

 Postopnost uvajanja, socialni korektiv. 

 

 Omrežnine-subvencioniranje? 
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Finančne možnosti občin?! 
 
 Sprememba zakonodaje: 

 

 Večletna ne uskladitev rasti stroškov z glavarino 

 Negativna sprememba Zakona o financiranju občin 

 Uvedba davka na nepremičnine 

 Omejen oziroma onemogočen dostop občin do 
finančnih virov iz finančnega obdobja EU za leta 2014-
2020 ter pomanjkanje domačih investicijskih sredstev.  
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Hvala za pozornost! 

 
kontakt: ivan.zagar@slov-bistrica.si 


