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5. točka

PREDLOG

NASLOV:

SKLEP O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU
STORITEV JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

CEN

PRAVNA PODLAGA:




59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11),
5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan
PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
V skladu z navedeno uredbo je cena oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omrežnine, ki se
zaračunava glede na premer vodomera ter vodarine, ki se zaračunava glede na porabo pitne
vode. V omrežnini so zajeti stroški najema (amortizacije) javne infrastrukture, zavarovanja
infrastrukture, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo,
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, stroški obnove in
vzdrževanja priključkov na javni vodovod, stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti ter plačilo vodnih pravic ter odhodke financiranja v okviru stroškov
omrežnine. Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Med stroške
izvajanja javne službe pa spadajo vsi neposredni ter posredni stroški, ki jih je mogoče
povezati z opravljanjem storitve javne službe v skladu z določili Uredbe ter Slovenskih
računovodskih standardov. ter stroški vodnega povračila.
Cena vodarine je določena v EUR/m3 porabljene vode, cena omrežnine pa je odvisna od
dimenzije obračunskega vodomera in oblikovana v EUR na priključek na mesec.
RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje
občine predlaga izvajalec z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in jo predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
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OCENA STANJA:
V skladu z navedeno uredbo je cena oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omrežnine, ki se
zaračunava glede na premer vodomera ter vodarine, ki se zaračunava glede na porabo pitne
vode. V omrežnini so zajeti stroški najema (amortizacije) javne infrastrukture, zavarovanja
infrastrukture, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo,
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, stroški obnove in
vzdrževanja priključkov na javni vodovod, stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti ter plačilo vodnih pravic ter odhodke financiranja v okviru stroškov
omrežnine. Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Med stroške
izvajanja javne službe pa spadajo vsi neposredni ter posredni stroški, ki jih je mogoče
povezati z opravljanjem storitve javne službe v skladu z določili Uredbe ter Slovenskih
računovodskih standardov. ter stroški vodnega povračila.
Cena vodarine je določena v EUR/m3 porabljene vode, cena omrežnine pa je odvisna od
dimenzije obračunskega vodomera in oblikovana v EUR na priključek na mesec.
CILJI IN NAČELA:
Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne
javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi.
Elaborat obravnavajo in potrdijo vseh pet občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina
Šempeter - Vrtojba, Občina Brda, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Renče - Vogrsko),
kjer javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. izvaja javno službo kot enotno
območje, kjer se skupni stroški izvajanja javnih služb v vseh občinah seštejejo in razdelijo
sorazmerno med vse uporabnike glede na količino porabljene pitne vode in dimenzijo
vodomera na vodovodnem priključku.
Cena vodarine ostane nespremenjena in sicer 0,9227 €/m3 (brez DDV).
Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo pa je (brez DDV):

Faktor omrežnine

Cena na vodomer na mesec
v EUR

1

6,2655

20 < DN < 40

3

18,7965

40 ≤ DN < 50

10

62,6550

50 ≤ DN < 65

15

93,9825

65 ≤ DN < 80

30

187,9650

80 ≤ DN < 100

50

313,2750

100 ≤ DN < 150

100

626,5500

150 ≤ DN

200

1.253,1000

Premer vodomera
DN ≤ 20
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FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
V skladu z elaboratom.

Tabela: Predlagane cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
Vodomer DN
15, DN 20,
brez vodomera
Vodarina
Omrežnina
voda
Skupaj brez
DDV

Veljavna
cena

Vrednost

Enota
mere

Količina

m3

12

0,92

11,07

mesec

1

5,14

5,14

Nova
vrednost

Razlika

0,92

11,07

0,00

6,27

6,27

1,13

17,34

1,13

Nova cena
v evrih

16,21

Pripravila:
Beti Čufer, direktorica OU
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Predlog sklepa:
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo), in prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12
in 109/12) in na podlagi predloga upravljavca javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., je občinski svet občine Renče - Vogrsko na seji dne_________________sprejel
naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Renče - Vogrsko potrjuje cene gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo,
izdelan v februarju 2017, predlagal izvajalec gospodarske javne službe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d..

2.
Cena storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – vodarina ostane
nespremenjena, in sicer: 0,9227 €/m3 (brez DDV).

3.
Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo (brez DDV) je:

Faktor omrežnine

Cena na vodomer na
mesec v EUR

1

6,2655

20 < DN < 40

3

18,7965

40 ≤ DN < 50

10

62,6550

50 ≤ DN < 65

15

93,9825

65 ≤ DN < 80

30

187,9650

80 ≤ DN < 100

50

313,2750

100 ≤ DN < 150

100

626,5500

150 ≤ DN

200

1.253,1000

Premer vodomera
DN ≤ 20

Ta sklep prične veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2017.
Številka:
Bukovica,

Aleš Bucik
Župan
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