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Zbornica komunalnega gospodarstva, Skupnost občin Slovenije, Združenje 

občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije vabijo na 

 

PREDSTAVITEV REZULTATOV PRIMERJALNE ANALIZE IZVAJANJA 
JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO 

 

ki bo v ponedeljek, 23. marca ob 11. uri v dvorana A, na GZS Zbornici 

komunalnega gospodarstva, Dimičeva 13, Ljubljana. 
Predstavitev je namenjena 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. 

Rezultate primerjalne analize bo predstavila mag. Stanka Cerkvenik, strokovna 

direktorica Inštituta za javne službe in vodja projekta primerjalne analize. Predstavitev bo 

trajala predvidoma 1 uro, po tem je predviden čas za razpravo o problematiki cen 

komunalnih storitev. 

 

Zbornica komunalnega gospodarstva izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza 

izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katere temeljni 

namen je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja storitev 

javnih služb varstva okolja za posamezne izvajalce za leto 2013, s ciljem, da se občinam 

zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen, izvajalcem pa 

identifikacija razlogov za odstopanje in možnosti za izboljšanje poslovanja. Projektno 

nalogo izvaja Inštitut za javne službe. 

Protokol o sodelovanju pri projektni nalogi so skupaj z Zbornico komunalnega 

gospodarstva podpisale Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije ter 

Združenje mestnih občin Slovenije in imenovale svoje predstavnike v spremljevalno 

skupino, ki spremlja in potrjuje posamezne faze projekta.  

Primerjalna analiza se izvaja na podlagi vprašalnikov o izvajanju posamezne javne, ki so 

bili posredovani izvajalcem javnih služb, članom Zbornice komunalnega gospodarstva. 

Zaključena  je  1. faza projektne naloge, ki analizira izvajanje oskrbe s pitno vodo. Analiza 

vključuje 45 izvajalcev javne službe, ki izvajajo javno službo v 151 občinah ter omogoča 

celovit in reprezentativen pogled na pogoje in stroške izvajanje javne službe oskrbe s 

pitno vodo v slovenskem prostoru. 

 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave sprejemamo do četrtka, 19. marca 2015 

do 15.00 ure na e- naslov komunala@gzs.si.  

 

 

Vljudno vabljeni! 

Predsednik Zbornice komunalnega 

gospodarstva 

Janko Kramžar 
          
 
 
 
 


