
 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE KRIŽEVCI 

 

ZADEVA: 

 

Elaborat o oblikovanju cen javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in  čiščenja 

odpadnih voda in drugih storitev, ki so povezane z javno službo v občini Križevci za leto 

2015 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

- Statut Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12),  

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Križevci (Ur. l. RS, št. 18/2010, 53/2010, 

63/2012), 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Križevci (Ur.l. RS, št. 18/2010 in 53/2010) 

 

PREDLAGATELJ: 

 

- Branko Belec, župan  

- Javno podjetje Prlekija d.o.o. 

 

POROČEVALCI: 

 

- Davorin Kurbos, direktor Javnega podjetja Prlekija d.o.o. 



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 03/15) in 5. člena Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 

Križevci (Ur. l. RS, št. 18/2010, 53/2010, 63/2012), Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Križevci (Ur.l. RS, št. 18/2010 in 

53/2010) je Občinski svet Občine Križevci na 6 redni seji dne 30.6.2015 sprejel naslednji 

S K L E P 

1. Občinski Svet Občine se je seznanil z Elaboratom za leto 2015;  

 

2. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja oskrbe s pitno vodo, in sicer:  

 Predračunsko ceno omrežnine na področju oskrbe s pitno vodo v občini, ki za osnovni 

priključek DN 13-15 znaša 3,0236 EUR mesečno; 

 Predračunsko ceno vodarine v občini znižano za 0,0542 EUR, ki znaša 0,4774 EUR za 

m
3
 prodane pitne vode; 

  

3. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja odvajanja odpadne vode, in sicer:  

 Predračunsko ceno omrežnine na področju odvajanja odpadne vode v občini, ki za 

osnovni priključek DN 13-15 znaša 16,3900 EUR mesečno; 

 Predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode v občini, ki znaša 0,4412 EUR za 

m
3
 prodane pitne vode; 

 

4. Pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini, potrdi 75 % subvencijo 

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

uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 4,0975 EUR.  Razliko do predračunske 

cene, občina mesečno pokriva iz občinskega proračuna; 

 

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

 

6. Občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja čiščenja odpadne vode, in sicer:  

 Predračunsko ceno omrežnine na področju čiščenja odpadne vode v občini, ki za 

osnovni priključek DN 13-15 znaša 5,1900 EUR mesečno; 

 Predračunsko ceno čiščenja odpadne vode v občini, ki znaša 0,5618 EUR za m
3
 

prodane pitne vode; 

 

7. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene javnih služb 

brez subvencije; 

 



8. Za kupce izven območja občine, se potrdijo tržne cene omrežnine in cene storitev 

izvajanja prodaje vode iz javnega vodovoda ter odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki so 

enake potrjenim predračunskim cenam javnih služb; 

 

9. Nove cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz predhodnih 

sklepov, pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva 

njihove potrditve; 

 

10.  Z dnem uveljavitve novih cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja iz predhodnih sklepov, več ne veljajo in se ne uporabljajo cene, ki so določene v 

Tarifnem pravilniku; 

 

 

 

Številka: 032-02-…./2015-….. 

V Križevcih pri Ljutomeru, dne 30.5.2015 

 

 Občinski svet Občine Križevci 

 mag. BRANKO BELEC  

 


