
 V.   Plačilo računov

Izstavljene račune - posebne položnice lahko uporabni-
ki plačajo na Mestni blagajni na Trgu celjskih knezov 9, 
3000 Celje (vhod z Ljubljanske ceste), na vseh bankah in 
poštah. Uporabniki si lahko na svoji matični banki ure-
dijo tudi plačilo računov s trajnim nalogom oziroma z 
direktno bremenitvijo.

Ali ste vedeli, da ...

... je za stanje interne – hišne vodovodne insta-
lacije odgovoren lastnik ali upravljavec stavbe?

... da štiričlansko gospodinjstvo v enem mes-
ecu praviloma porabi 15-20 m3 vode. Od tega 
povprečno 6-8 m3 za sanitarije (WC), 4,5-6 m3 za 
umivanje, 2,5-3 m3 za pranje perila in 1,5-2 m3 za 
kuhanje ter 0,5-1 m3 za razne izgube na interni 
instalaciji (netesne izlivke, kotličke…)?   

... da lahko sporočite stanje vodomera na 
brezplačno telefonsko številko 080 13 80?

... da je poškodovanje objemke na vodomeru ka-
znivo?
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Obračun
pitne vode

09 PRIKLJUČNINA - ŠTEVNINA 
Vodovodni priključek, ki zajema priključno garnituro, 
vezno cev in vodomer, ni del javnega omrežja in 
je v lasti uporabnika. Njegovo vzdrževanje ni zajeto 
v ceni vodarine. Priključnina – števnina vključuje 
stroške menjave in popravila vodomera, popravilo 
okvar na priključku in obnove priključka po izteku 
njegove življenjske dobe. Vsi ti stroški nastajajo 
neodvisno od porabljene količine pitne vode in so 
odvisni le od velikosti priključka. To je tudi razlog, 
da se vzdrževalnina zaračunava na dan in ni vezana 
na m3 porabljene pitne vode. Osnova za obračun 
priključnine-vzdrževalnine predstavlja število dni od 
zadnjega obračunskega obdobja do dneva obračuna 
na tekočem računu.

 IV.   Reklamacije računov

Če se na računu ugotovi kakršnakoli nepravil-
nost, je potrebno račun reklamirati v osmih dneh 
po prejemu le-tega. Reklamacija mora vsebovati 
stanje vodomera na dan reklamacije. Reklamacija 
mora biti podana osebno z računom ali v pisni ob-
liki. V primeru, da reklamirate račun osebno, je 
to mogoče narediti na sedežu podjetja Vodovod-
kanalizacija, na Lavi 2a, v času uradnih ur, ki so na-
vedene na zadnji strani računa. 



Cenjene občanke, cenjeni občani!

Zaloge pitne vode postajajo vse bolj omejene, stroški 
za pripravo pitne vode in odvajanje odpadne vode 
pa vedno višji. Uporabniki se vsak mesec srečujete s 
položnicami za vodo in kanalizacijo, na katerih so 
številne postavke. Kaj pomenijo, zakaj jih je potrebno 
plačevati in komu so nakazana sredstva, je podrobno 
obrazloženo v tej zloženki.

Šifra POSTAVKA KAJ POMENI? KDO POTRDI CENO? PREJEMNIK SREDSTEV
01 VODARINA – 

GOSPODINJSTVO
porabljena pitna voda Občinski svet, pristojno 

ministrstvo
Vodovod-kanalizacija 

02 KANALŠČINA – 
GOSPODINJSTVO

odvajanje odpadne vode od porabni-
ka do čistilne naprave (ali vodotoka)

Občinski svet, pristojno 
ministrstvo

Vodovod-kanalizacija 

93 ČIŠČENJE VODA čiščenje odpadne vode v čistilni 
naprave 

Občinski svet, pristojno 
ministrstvo

Vodovod-kanalizacija 

05 STROŠEK OKOLJSKE 
DAJATVE NAČRPANE VODE

dajatev za načrpano vodo na vodnih 
virih – zajeta voda 

Država Državni proračun 

94 OKOLJSKA DAJATEV strošek zaradi obremenjevanja okolja 
z odpadno vodo 

Država Državni proračun 

95 TAKSA ZA 
ONESNAŽEVANJE

strošek zaradi obremenjevanja okolja 
z odpadno vodo 

Občinski svet Občinski proračun 

Opomba: Osnova za izračun navedenih postavk je m3 porabljene pitne vode.

  I.   Merjenje porabljene vode 

                        Vodomer 
Količina porabljene vode se meri 
v kubičnih metrih z vodomerom. 
Pri večjih uporabnikih se vodomeri 
odčitavajo vsak mesec, pri vseh ostalih 
uporabnikih pa praviloma enkrat letno 
oziroma ob menjavi vodomera. Za vmesne 
mesece, ko vodomer ni bil odčitan, pa se obračunava 
mesečna povprečna poraba.

Uporabniki lahko svoje vodomere mesečno sami odčitajo 
in stanje vodomera sporočijo 24 ur na dan, vse dni v 
mesecu na brezplačno telefonsko številko 080 13 80. 
S tem se izognejo morebitnim prevelikim odstopanjem 
od določene povprečne porabe.

 Večstanovanjski objekti - Uporabniki, ki nimajo upravnika 
objekta, lahko prejmejo račune za posamezno stanovanjsko 
enoto pod pogojem, da z medsebojnim sporazumom 
določijo ključ delitve oziroma delež porabljene vode in s 
podjetjem Vodovod-kanalizacija, d.o.o., podpišejo pogodbo 
o delitvi v večstanovanjskem objektu. Drugače pa se vsa 
razmerja uporabnika urejajo preko upravnika objekta.

 II.   Objemka

Objemka je sestavni del vodovodnega priključka.  
Na vodomer se namesti, da je onemogočen 
poseg v sam vodomer oziroma da je
onemogočena kakršnakoli zloraba 
ob demontaži. Odstranitev ali 
poškodba objemke se kaznuje.

1     PLAČNIK
2     ODJEMNO MESTO 

(plačnik in odjemno mesto nista 
vedno na isti lokaciji)

3     OBRAČUN PORABLJENE VODE
4     KOLIČINA: 

predvidena poraba na mesec / 
ključ delitve

5    Na računu so poleg cene vode, ki se 
obračunava na kubični meter porabljene 
vode v določenem obdobju (običajno 30 
dni), obračunane tudi druge postavke,  
ki so vezane na porabo vode. Katere da-
jatve oziroma postavke so na računu, je 
odvisno od tega: 
1) ali je uporabnik priključen na ja-
     vno kanalizacijo in ni priključen 
     na čistilno napravo, 
2) je priključen na javno kanalizacijo 
     in na čistilno napravo,
3) ni priključen na javno kanalizacijo in   
     odpadno vodo odvaja preko pretočne     
     greznice ali pa
4) ni priključen na javno kanalizacijo 
     in odpadno vodo čisti na mali čistilni 
     napravi.

III.   Račun


