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Zadeva: Predlog cen storitev oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje
odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi
greznicami ter MKČN v Občini Hrpelje-Kozina
Predlagatelj: Županja Občine Hrpelje-Kozina
Pripravljavci: Kraški vodovod Sežana in Občinska uprava

I. Uvod
Obstoječa cena storitve javne gospodarske sluţbe oskrba s pitno vodo, odvajanje
in čiščenje odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi
greznicami in MKČN v Občini Hrpelje-Kozina ni oblikovana v skladu z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012- v nadaljevanju
Uredba).
Zakon o varstvu okolja v svojem 149. členu določa, da vlada podrobnejše
predpiše naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih občinskih javnih sluţb varstva
okolja ter metodologijo za oblikovanje cen. Metodologijo za oblikovanje cen
predpisuje Uredba, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.
Uredba je stopila v veljavo 1.1.2013. in v skladu s 30. členom Uredbe bi morale
občine sprejeti cene najpozneje v petnajstih mesecih po njeni uveljavitvi, to je
1.4. 2014.
Ceno storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in storitev
povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami in MKČN v skladu s 5.
členom Uredbe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja
storitve JGS in jo predloţi pristojnemu občinskemu organu (občinski svet) v
potrditev, zato je elaborata pripravil Kraški vodovod Seţana d.o.o.

II. Pravna podlaga


149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB1,
70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 92/2013),
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5. in 19. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št.
87/2012, 109/2012),
16. člen Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015)

III.

Obrazložitev

Navedeno Uredbo, je sprejela Vlada RS in je stopila v veljavo s 1.1.2013. Z
dnem uveljavitve te Uredbe je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja iz
leta 2009. Nova Uredba prinaša kar nekaj novih določb in sprememb, ki jih
morata občina in izvajalec javne sluţbe uskladiti in upoštevati pri uveljaviti in
določitvi cen najkasneje do 1.4.2014. Najpomembnejše spremembe so:
1. Pristojnost potrjevanja cen izvajanje storitev javne gospodarske sluţbe (v
nadaljevanju JGS) je z določili 5. člena Uredbe prenesena na občine in ni
potrebno več pridobiti soglasja pristojnega ministrstva.
2. Predlaganje cen JGS po Uredbi: Izvajalec javne sluţbe oblikuje in predlaga
cene z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev JGS.
Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je predračunska lastna cena) za
območje občine in jo predlaga pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
V kakšni višini bo občinski svet potrdil in s tem določil zaračunano ceno
JGS in z njo obremenil uporabnike, oziroma določil prodajno ceno, je v
njegovi pristojnosti. Morebitna razlika med obema pa se pokriva v skladu s
5. členom Uredbe s subvencijo iz občinskega proračuna.
3. Občina lahko na podlagi 3. člena Uredbe prizna subvencijo za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, torej
subvencije izvajalcem pridobitne dejavnosti niso več dovoljene. Izvajalec
javne sluţba Kraški vodovod Seţana d.o.o. je dolţen razporediti
uporabnike na gospodinjstva, nepridobitne in pridobitne organizacije.
4. Uredba določa novo razmerje med premeri vodomerov pri določanju
omreţnine storitev JGS z določitvijo višjih faktorjev omreţnine.
5. Uredba določa in prinaša višjo obremenitev stanovalcev v večstanovanjskih
stavbah in sicer se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omreţnina za
priključek DN 20, enako kot za individualno stanovanjsko hišo.
6. Uredba v 12. členu ukinja različne predračunske cene storitev obveznih
gospodarskih javnih sluţb med uporabniki kot so gospodinjstva in drugi
uporabniki in uvaja določitev enotne predračunske cene za vse
uporabnike.
7. V omreţnino vodooskrbe se poleg najemnine vključuje tudi števčnina za
vzdrţevanje priključka. Ti dve postavki sta bili na računu do sedaj izkazani
ločeno.
8. V ceno vodarine se vključuje tudi stroške vodnega povračila, ki se je do
sedaj na računu prikazoval ločeno.
9. Uredba v 19. členu opredeljuje storitev čiščenje greznic kot obvezno
gospodarsko javno službo.
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IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

V prvem členu je podan predlog za potrditev Elaboratov o oblikovanju cen
storitev JGS.
V drugem členu so podane cene storitev JGS brez DDV-ja, ki naj bi se na podlagi
Elaboratov potrdile in višina subvencije občine.
V tretjem členu je navedeno kateri sklepi na podlagi tega sklepa prenehajo veljati.

V. Zaključek
S predlaganim sklepom bi se zagotovilo, izvajanje storitev JGS oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev povezanih z nepretočnimi
in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini Hrpelje-Kozina, v skladu z Uredbo.
Potrditev navedenih cen bi povečala prihodek izvajalca JGS, katerega velikost je
odvisna od datuma uveljavitve cen.
Zaradi navedenega ne bi bilo Občini Hrpelje-Kozina potrebno več iz občinskega
proračuna:
- subvencionirati dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
- subvencionirati omreţnine infrastrukturnih objektov JGS odvajanja in čiščenja
odpadnih vod in
- subvencionirati omreţnine infrastrukturnih objektov JGS oskrba s pitno vodo.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog sklepa sprejme v predlagani vsebini.
Predlog sklepa bo posredovan v mnenje Odboru za gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne sluţbe ter Odboru za finance.

VI.






Priloge

Predlog sklepa
Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Hrpelje-Kozina,
Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v
Občini Hrpelje-Kozina
Izračun cen s subvencijami

Pripravil: Andrej Bolčič, direktor občinske uprave
Županja Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek
Vloţiti:
-

Arhiv sej OS,
v zadevo.
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PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –UPB1,
70/08, 108/09, 48/2012, 57/2012, 92/2013), 5. in 19. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 16. člena
Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je občinski svet
Občine Hrpelje-Kozina na svoji 10. redni seji dne ______________ sprejel
SKLEP
1.
Potrdi se elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini HrpeljeKozina in elaborat o oblikovanju cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v Občini
Hrpelje-Kozina, ki ju je izdelal izvajalec občinske gospodarske javne sluţbe
Kraški vodovod Seţana d.o.o. v mesecu aprilu 2015.
2.
Potrjena cena storitve javne sluţb oskrba prebivalcev s pitno vodo znaša brez
DDV:
- vodarina
- omreţnina

1,0233 €/m3
7,8024 €/mesec

Potrjena cena storitve javnih sluţb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode in storitev povezanih z nepretočnimi in pretočnimi greznicami ter MKČN v
Občini Hrpelje-Kozina znaša brez DDV:
-

odvajanje komunalnih odpadnih voda
omreţnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda
čiščenje komunalnih odpadnih voda
omreţnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda
storitve povezane z nepretočnimi in pretočnimi
za greznicami ter MKČN

0,3317 €/m3
2,1661 €/mesec
0,2638 €/m3
1,7035 €/mesec
0,3410 €/m3

Občina Hrpelje-Kozina subvencionira omreţnino zgoraj omenjenih javnih sluţb
(samo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti) v višini 60% izračunane cene
omreţnine v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen
najemnin za oskrbo s pitno vodo št: 355-2/2010-1 z dne 18.3.2010 in Sklep za
odvajanje ter čiščenje odpadnih vod št.: 355-3/2012 z dne 16.2.2012.
4.
Ta sklep začne veljati z dne 1.1.2016.

Ţupanja Občine Hrpelje-Kozina
Saša Likavec Svetelšek
Sklep prejmejo:
- Kraški vodovod Seţana,
- Občinska uprava,
- arhiv, tu
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