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OBČINSKI SVET 

OBČINE KRIŽEVCI 

 

ZADEVA: 

 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA – ODVAJANJE IN 

ČIŠČENJE ODPADNE VODE 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

- Župan Občine Križevci 

 

POROČEVALCI: 

 

-  mag. Branko Belec, Župan Občine Križevci 

- predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 



 

 Stran 2 od 4 

 

 

 

 

 

OBČINA KRIŽEVCI 

OBČINSKI  SVET 

 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007, uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. člena 

Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) ter 4. odstavka 23. člena Sporazuma o 

lastništvu in upravljanju sistema C z 8. 6. 2016, je Občinski svet Občine Križevci na …. redni 

seji, dne 20.12.2017 sprejel naslednji 

 

 

SKLEP  

 

 

1. Občinski Svet Občine Križevci se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode  v Občini Križevci, ki ga je pripravilo Javno 

podjetje Prlekija d.o.o. v decembru 2017. 

 

2. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja odpadne vode in sicer:  

• Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 17,9909 EUR 

mesečno 

• Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne, ki znaša 0,4345 EUR za m3 prodane 

pitne vode. 

 

3. Občinski svet Občine Križevci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode in sicer:  

• Predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN ≤ 20  znaša 3,9070 EUR 

mesečno 

• Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode, ki znaša 0,3244 EUR za m3 prodane pitne 

vode. 

 

4. Občinski svet NE potrjuje predračunske cene storitev povezanih z greznicami in MKČN; 

 

5. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 65 % subvencijo 

omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne 

uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,2968 EUR.  Razliko do predračunske 

cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna; 

 

 

 

6. Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata  veljati Sklepa Občinskega sveta Občine Križevci, št. 

032-01-4.IZR/2017-125 z dne 29.3.2017 
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7. Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati s 1. 4. 2017. 

 

Številka: ………………………. 

Datum:   20.12.2017        

 Občinski svet Občine Križevci  

                      mag. Branko Belec 

                                ŽUPAN 

Vročiti: 

- Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 Ljutomer 
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Obrazložitev: 

 

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini 

Križevci, je v skladu z  Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 ter 109/2012, v 

nadaljevanju Uredba) izdelal Elaborat ter ga posredoval Občini Križevci v potrditev. 

 

Izhodišče za pripravo elaborata je leto 2016 kot obračunsko obdobje (revidirano obdobje) in 

leto 2018 kot predračunsko obdobje.  

 

Pri odvajanju odpadnih voda v Občini Križevci gre za povečanje omrežnine za indeks 104,68, 

ter zvišanje stroška cene javne službe za indeks 112,71. 

Dvig cene odvajanja odpadnih voda je posledica povečanja upravičenih stroškov javne službe 

saj so bili v prejšnjem elaboratu nepravilno oz. ne dovolj natančno predvideni.  

Dvig cene omrežnine je posledica vlaganja v infrastrukturo saj je v elaboratu upoštevana 

dejanska vrednost kanalizacije za del naselja Lukavci – Gomile. 

Cene za vse uporabnike za osnovni priključek DN ≤ 20 znaša (brez DDV): 

 

  Veljavna cena 

(EUR/mesec) 

Predlog novih cen  

po elaboratu 2017 

(EUR/m3) 

Indeks 

omrežnina 17,1860 17,9909 104,68 

cena javne službe 0,3855 0,4345 112,71 

 

Pri čiščenju odpadnih voda gre tudi za znižanje cen, saj se ni vlagalo v javno infrastrukturo. 

Cena čiščenja odpadnih je prav tako sestavljena in cene javne službe in omrežnine.  

Cene za vse uporabnike za osnovni priključek DN ≤ 20 (brez DDV): 

 

  Veljavna cena 

(EUR/mesec) 

Predlog novih cen  

po elaboratu 2017 

(EUR/m3) 

Indeks 

omrežnina 4,6660 3,9070 83,73 

cena javne službe 0,4115 0,3244 78,83 

 

V skladu s Uredbo se cene določijo za osnovni premer vodomera DN ≤ 20. Uredba nadalje 

določa faktorje omrežnine, na podlagi katere se omrežnina za višje vodomere  obračuna glede 

na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Cena omrežnine za posamezni 

premer vodomera je razvidna iz tabele v elaboratu. 

V prilogi je tudi košarica, iz katere je razviden strošek za posamezno dejavnost po veljavnih 

cenah in po potrditvi novih cen za gospodinjstvo in gospodarstvo za 10m3 in za 15m3. 

Javno podjetje Prlekija je predlagalo s skladu z uredbo MEDO tudi predračunske cene storitev 

povezanih z greznicami in MKČN, vendar se na območju Občine Križevci ta dejavnost 

opravlja na podlagi naročila posameznih strank, zato se predlaga občinskemu svetu Občine 

Križevci da se predračunske cene teh storitev ne potrdijo. 

 
 Občinski svet Občine Križevci  

                      mag. Branko Belec 

                                ŽUPAN                           
 

 

 

 


