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Članicam in članom
Občinskega sveta Občine Straža
Številka: 00700-5/2014-2
Datum: 17. 03. 2014

Zadeva:

Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja in subvencij cen v Občini Straža
- obrazložitev predloga

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Straža,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža,
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO), ki je stopila v veljavo s
1.1.2013, določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
GJS varstva okolja:
- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Uredba določa tudi ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev
javnih služb njihovim uporabnikom.

Nova Uredba prinaša kar nekaj novih določb in sprememb, ki jih morata občina in izvajalec javne
službe uskladiti in upoštevati ter uveljaviti pri določitvi cen najkasneje do 31.03.2014.
Najpomembnejše spremembe so:
1. Pristojnost potrjevanja cen OGJS je z določili nove Uredbe prenesena na občine (5.člen
Uredbe) in ni potrebno več pridobiti soglasja pristojnega ministrstva.
2. Predlaganje cen komunalnih storitev po Uredbi:
Izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene za z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja
storitev javne službe. Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je predračunska lastna cena) za
območje občine in jo predlaga pristojnemu občinskemu organu (občinskemu svetu) v
potrditev. V kakšni višini bo občinski svet potrdil in s tem določil zaračunano ceno in z njo
obremenil uporabnike, oziroma določil prodajno ceno, je v njegovi pristojnosti. Morebitna
razlika med obema pa se pokriva s subvencijo iz občinskega proračuna (5.člen Uredbe).
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3. Občina lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih
dejavnosti (3. odstavek 3. člena Uredbe), torej subvencije izvajalcem pridobitne dejavnosti
niso več dovoljene.
Izvajalec javne služba Komunala Novo mesto d.o.o. je dolžna razporediti uporabnike na
gospodinjstva, nepridobitne in pridobitne organizacije.
4. Uredba določa novo razmerje med premeri vodomerov pri določanju omrežnine storitev
obveznih GJS z določitvijo novih faktorjev omrežnine.
5. Uredba določa in prinaša višjo obremenitev stanovalcev v večstanovanjskih stavbah in sicer se
za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20, enako kot za
individualno stanovanjsko hišo.
6. Uredba ukinja različne predračunske cene storitev obveznih GJS med uporabniki kot so
gospodinjstva in drugi uporabniki in uvaja določitev enotne predračunske cene za vse
uporabnike (12. člen Uredbe).
7. V omrežnino vodooskrbe se poleg najemnine vključuje tudi števnina in vzdrževanje
priključka. Ti dve postavki sta bili na računu do sedaj izkazani ločeno.
8. V ceno vodarine se vključuje tudi stroške vodnega povračila od vodnih izgub, ki se je do sedaj
na računu prikazoval ločeno.
9. Uredba določa obveznost pričetka ločenega zaračunavanja zbiranja bioloških odpadkov (22.
člen Uredbe). Ločeno obračunavanje se bo izvajalo samo za odjemna mesta pri blokih, kar
pomeni minimalno dodatno obremenitev gospodinjstev samo v večstanovanjskih stavbah.
10. Uredba opredeljuje storitev čiščenje greznic kot obvezno GJS. Čiščenje se bo do vzpostavitve
katastra v vseh sedmih občinah in tehnične usposobljenosti izvajalca izvajalo po ceniku (kot
do sedaj). Izvajanje storitve je urejeno v prehodnih določbah novega Odloka o izvajanju
storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.
11. Uredba opredeljuje zaračunavanje storitve odvajanja padavinske odpadne vode kot obvezno
GJS. Te storitve se do vzpostavitve katastra prispevnih površin v vseh sedmih občinah še ne
bo zaračunavalo (prehodne določbe 31. člen Uredbe).
12. Z določili Uredbe je potrebno obvezno Uskladiti občinske odloke in sprejeti cene v skladu z
naštetimi spremembami najpozneje do 31.3.2014 (30. člen Uredbe).
Izvajalec javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. je predlagala polne lastne cene za posamezne
obvezne GJS. Predlog cen je usklajen z Uredbo, kar pomeni, da se pri omrežnini za oskrbo z vodo, ter
odvajanju in čiščenju odpadnih voda upoštevajo novi faktorji glede na priključni vodomer. V
večstanovanjskih stavbah se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek DN 20.
Oskrba s pitno vodo:
Vodarina (z vodnim povračilom):
3
- polna lastna cena za vse uporabnike: 0,6995 €/m (že sedaj veljavna prodajna cena).
Omrežnina (s števnino in vzdrževanjem priključka):
- polna lastna cena za vse uporabnike: 8,8809 € (za DN 20); (povišanje za 0,63 € oz. 7,70 %).
Odvajanje odpadnih voda:
Izvajanje storitve:
- polna lastna cena za vse uporabnike: 0,2497 €/m3; (povišanje za 0,0683 €/m3 oz. za 37,65%).
Omrežnina:
- polna lastna cena za vse uporabnike: 8,2568 € (za DN 20); (znižanje za 0,87 € oz. za 9,53 %).
Čiščenje odpadnih voda:
Izvajanje storitve:
- za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo: 0,4911 €/m3 (že potrjena cena; razliko do
potrjene cene subvencionira občina); (povišanje za 0,1369 €/m3 oz. za 38,65 %);
- polna lastna za ostale uporabnike s pridobitno dejavnostjo: 1,0488 €/m3; (povišanje za 0,6946 €/m3
oz. za 196,10 %).
Omrežnina:
- polna lastna cena za vse uporabnike: 2,4436 € (za DN 20); (povišanje za 0,4677 € oz. za 23,67 %).
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Zbiranje in odvoz odpadkov:
Izvajanje storitve:
- za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo: 5,9915 €/m3; (povišanje za 0,0923 €/m3
oz. za 1,56 %);
- za ostale uporabnike s pridobitno dejavnostjo: 5,9915 €/m3; (znižanje za 1,7701 €/m3 oz. za 22,81%).
Strošek infrastrukture:
- za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo: 0,2424 €/m3; (povišanje za 0,0411 €/m3
oz. za 20,42 %).
S predlaganimi cenami se bo delno povečal prihodek gospodarskih javnih služb. Učinek povečanja
prihodkov bo znižal subvencije iz občinskega proračuna.
Izvajalec javnih služb ocenjuje, da bo na letni ravni, ob upoštevanju planiranih količin, števila
uporabnikov ter števila in strukture vodovodnih in kanalizacijskih priključkov pridobil okrog 90.000 €
dodatnih prihodkov, kar bo vplivalo na znižanje subvencij.
Sklep se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.
Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo in
sprejme predloga sklepov.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Straža sprejme Sklep o potrditvi elaboratov in cen
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in subvencij cen
v Občini Straža

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloge:
- Predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in subvencij cen v Občini Straža
- Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo
- Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- Elaborat o oblikovanju cen zbiranja in odvoza mešanih komunalnih in bioloških odpadkov
- Primerjalni pregled tipičnih uporabnikov v Občini Straža
- Primerjalni pregled cen komunalnih storitev med Občinami
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