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Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in
14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/18) je Občinski svet Občine
Kanal ob Soči na …………..seji dne ……………….sprejel
SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Reţijskega obrata Občine Kanal ob Soči, kot
izvajalca lokalne gospodarske javne sluţbe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, potrjuje
sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno v Občini Kanal ob Soči, marec
2019.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene opravljanja storitve – vodarine ter
omreţnine:


vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za
prodano pitno vodo (brez DDV)
Storitev

Enota mere

Vodarina

Količina
dobavljene
pitne vode
m

3

3

Cena (v EUR na m dobavljene vode)
Predračunska
cena
1,9200

Potrjena
cena

Subvencija

Subvencionirana
cena



omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi
strošek obnove in vzdrţevanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca
javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo –
obvezna javna sluţba (brez DDV)

Storitev

Enota
mere
Premer
vodomera

Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Oblikovana nova cena

Potrjena cena

DN 15
Omrežnina
za oskrbo
s pitno
vodo

5,4350
DN 20
DN 25
16,3050
DN 30
DN 40
54,3500
DN 50

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2019 naprej.

Številka: …………………
Datum:…………………...
Ţupanja Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec

OBRAZLOŽITEV:
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
sluţb varstva okolja (UL RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, v nadaljevanju: Uredba) v 6. členu
določa, da mora izvajalec javne sluţbe enkrat letno pripraviti elaborat o oblikovanju cene
javne sluţbe ter ga poslati pristojnemu občinskemu organu v potrditev, ki mora začeti
postopek potrjevanja cene v primeru, da predračunska cena z upoštevanim poračunom
presega deset odstotkov potrjene cene.
Obstoječe cene oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči veljajo od 1. 5. 2017 in so bile
oblikovane v skladu z Uredbo. Cena javne sluţbe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz
vodarine in omreţnine. Vodarina je variabilni del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
sluţbe, omreţnina pa je fiksni del cene, ki pokriva stroške uporabe javne infrastrukture javne
sluţbe za oskrbo s pitno vodo in se obračunava glede na zmogljivost priključka. Vsako leto je
potrebno za preteklo obračunsko obdobje ugotoviti razliko med potrjeno in obračunsko ceno
opravljenih storitev in jo v elaboratu upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje
obdobje.
Razlog za potrditev predračunske cene za leto 2019 je potreba po njenem oblikovanju v
skladu z zahtevami zakonodaje in zagotavljanju sredstev za izvajanje javne sluţbe oskrbe s
pitno vodo v skladu s predpisanimi standardi.
Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kanal ob Soči za leto 2018 je bil izdelan marca 2018 in
bil obravnavan na 24. redni seji občinskega sveta, dne 12. 4. 2018, vendar je bila točka po
opravljeni razpravi umaknjena z dnevnega reda. Ker leta 2018 ni bila potrjena predračunska
cena za prihodnje obdobje ter ni bil izveden obračun za leto 2017 (poračun) in se je
zaračunavala potrjena cena iz leta 2017 (vključen poračun iz leta 2016) še naprej, je
predračunsko obdobje v elaboratu opredeljeno leto 2017. Zaradi tega se poleg odmika
obračunske cene od predračunske cene (poračun za 2018) v kalkulaciji cene upošteva tudi
poračun za leto 2016, ki je bil predviden za poračunavanje v letu 2017, ampak se je zaradi
ohranitve cene nadaljeval tudi v letu 2018 ter poračun za leto 2017, kateri je bil izračunan v
Elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kanal ob Soči, marec 2018 in je na vpogled v tajništvu
občine.
Elaborat in predlog subvencioniranja je obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne sluţbe na svoji prejšnji seji, vendar je zaradi rasti stroškov predlagal drugačno
potrjevanje cene. Odbor je sprejel sklep in predlagal občinski upravi, da glede na oblikovano
ceno pripravi takšen predlog potrditve cene in subvencioniranja, da bo bolj vzdrţen za
občinski proračun. Nov predlog je v pripravi in bo posredovan naknadno ter ga bo obravnaval
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe, končna cena pa se potrdi na seji
občinskega sveta.

