PREDLOG
Na podlagi 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– Uredba MEDO)
in 17. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela je na …….ni seji ………….
sprejel naslednji
SKLEP

I.
Občinski svet Občine Polzela potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela, št. 172015/21012019, z dne 21.01.2019.
II.
Občinski svet Občine Polzela potrjuje ceno storitve oskrbe s pitno vodo (potrjena cena), ki je
sestavljena iz:
a) omrežnine za oskrbo s pitno vodo, določene glede na zmogljivost priključka, določeno s
premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap. Premer
Faktor
Cena omrežnine (€/mesec/vodomer)
št.

vodomera

omrežnine

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

1

DN ≤ 20

1

7,9050 €

8,6560 €

2

20 < DN < 40

3

23,7150 €

25,9679 €

3

40 ≤ DN < 50

10

79,0500 €

86,5598 €

4

50 ≤ DN < 65

15

118,5750 €

129,8396 €

5

65 ≤ DN < 80

30

237,1500 €

259,6793 €

6

80 ≤ DN < 100

50

395,2500 €

432,7988 €

7

100 ≤ DN < 150

100

790,5000 €

865,5975 €

8

150 ≤ DN

200

1.581,0000 €

1.731,1950 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

b) vodarine (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3)
Zap.
Vrsta
Cena (€/m3)
št.

opravljanja dejavnosti

1

Vodarina

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,5500 €

0,6023 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

III.
Občinski svet Občine Polzela potrjuje ceno storitve odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (potrjena cena), ki je sestavljena iz:
a) omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap.
Premer
Faktor
Cena omrežnine (€/mesec/vodomer)
št.

vodomera

omrežnine

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

1

DN ≤ 20

1

7,0663 €

7,7376 €

2

20 < DN < 40

3

21,1989 €

23,2128 €

3

40 ≤ DN < 50

10

70,6630 €

77,3760 €

4

50 ≤ DN < 65

15

105,9945 €

116,0640 €

5

65 ≤ DN < 80

30

211,9890 €

232,1280 €

6

80 ≤ DN < 100

50

353,3150 €

386,8799 €

7

100 ≤ DN < 150

100

706,6300 €

773,7599 €

8

150 ≤ DN

200

1.413,2600 €

1.547,5197 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.
b) omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini:
Zap.
Premer
Faktor
Cena omrežnine (€/mesec/vodomer)
št.

vodomera

omrežnine

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

1

DN ≤ 20

1

3,7522 €

4,1087 €

2

20 < DN < 40

3

11,2566 €

12,3260 €

3

40 ≤ DN < 50

10

37,5220 €

41,0866 €

4

50 ≤ DN < 65

15

56,2830 €

61,6299 €

5

65 ≤ DN < 80

30

112,5660 €

123,2598 €

6

80 ≤ DN < 100

50

187,6100 €

205,4330 €

7

100 ≤ DN < 150

100

375,2200 €

410,8659 €

8

150 ≤ DN

200

750,4400 €

821,7318 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

c) cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena
pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3)
Zap.
Vrsta
Cena (€/m3)
št.

opravljanja dejavnosti

1

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,4677 €

0,5121 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

d) cene storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena
pitna voda, ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno napravo v m3)
Zap.
Vrsta
Cena (€/m3)
št.

opravljanja dejavnosti

1

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,7075 €

0,7747 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

e) cene storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami( enota
mere: dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali
malo komunalno čistilno napravo v m3)
Zap.
Vrsta
Cena (€/m3)
št.

opravljanja dejavnosti

1

Storitve, povezane z greznicami in MKČN

Brez DDV Z 9,5 % DDV
0,5565 €

Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje.

IV.
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o.

Številka: ………………..
Datum: ……… …………..
Jože Kužnik
Župan

0,6094 €

Obrazložitev:
1. Splošno
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. je izvajalec dejavnosti obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju
Občine Polzela. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi 149. Člena Zakona o varstvu okolja (
Ur.list RS št. 39/2006, z dopolnitvami), Uredbe o oskrbi s pitno vodo ( Ur.list RS št. 8872012),
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ( Ur.list RS št. 98/2015) ter občinskim
odlokom s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja.
2. Pravna podlaga za izdelavo elaborata
Tretji odstavek 149. Člena Zakona o varstvu okolja, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen
storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. List RS št. 87/2012 z
dopolnitvami). Potrjevanje cen teh storitev je na podlagi navedenih pravnih predpisov v
pristojnosti lokalne skupnosti.
3. Namen izdelave elaborata
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen storitev za leto 2019. Obstoječe cene storitev
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Polzela
so bile uveljavljene s 1. 3. 2018. Novo izračunane cene za leto 2019 temeljijo na planskih
količinah in stroških pri čemer so bili upoštevani dejanski stroški, ki so potrebni za izvajanje
dejavnosti.
V predlogu cen ni več predvidenega subvencioniranje cene storitev odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode.
Elaborat je v predlagani vsebini obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe.
Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi elaborat in sprejme sklep v predlaganem besedilu.

Pripravila:
Magda Cilenšek,
podsekretarka za gosp., okolje in prostor

