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OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:
ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA – OSKRBA S PITNO VODO

PREDLAGATELJ:

-

Župan Občine Križevci

POROČEVALCI:

-

mag. Branko Belec, Župan Občine Križevci

-

predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

Obrazložitev:
Občine ustanoviteljice Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so se s sprejetjem Sporazuma o
lastništvu in upravljanju sistema C z 8. 6. 2016 (v nadaljevanju Sporazum), katerega so
predhodno potrdili vsi občinski sveti na skupni seji 25. 5. 2016, ki je potekala v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici, v 23. členu zavezale, da enotne cene potrjuje Svet ustanoviteljic JP Prlekija
d.o.o. v skladu s predpisi in Odlokom o ustanovitvi JP Prlekija d.o.o.. Prav tako so se občine s
podpisom Sporazuma zavezale, da se cene oskrbe s pitno vodo (omrežnina, vodarina) potrjuje
s 100% soglasjem Sveta ustanoviteljic JP Prlekija d.o.o., pri čemer pa si morajo župani pridobiti
mnenje o izdelanem elaboratu s strani svojih občinskih svetov. Sporazum pa tudi nadalje
določa, da bo v vseh občina Sistema C veljala enaka potrjena cena omrežnine za posamezne
premere vodomera in enaka potrjena cena vodarine.
Predlagani elaborat je pripravljen v skladu s Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št.
87/2012, št. 109/2012; v nadaljevanju Uredba).
Predlagani elaborat temelji na naslednjem:
-

-

izhodišče za pripravo elaborata je leto 2016 kot obračunsko obdobje (revidirano
obdobje) in leto 2018 kot predračunsko obdobje,
predračunska cena vodarine za leto 2018 znaša 0,7 EUR/m3,
višina vodarine je za vse uporabnike javne službe, kakor tudi za direktne zavezance za
vodna povračila in druge uporabnike posebnih storitev po 11. členu Uredbe, enaka,
predračunska cena omrežnine za osnovni priključek DN 20 znaša 9,9550 EUR/mesec,
na potrebno višino cen javnih služb pomembno vplivajo upoštevani fizični podatki
(število uporabnikov oz. dinamika priključevanja, količina prodane vode, količina
prodane vode industrijskim porabnikom, količina prekomerne porabe vode,…),
na pripravo elaborata vplivajo tudi veljavna sodila, saj se je delež splošnih stroškov
javne službe oskrbe s pitno vodo bistveno povečal,
sprejem Skupnega elaborata oskrbe s pitno vodo je pogojen tudi s sprejemom elaborata
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Križevci, katerega sprejme Občinski
svet Občine Križevci, in sicer zaradi medsebojnega vpliva splošnih stroškov po sprejetih
sodilih. V nasprotnem primeru bodo porušena upoštevana razmerja delitve splošnih
stroškov, kar bo privedlo do neskladij v izračunih in cenah.

Pripravljena je primerjava košarice komunalnih storitev za porabo vode za 10m3 in 15m3.
Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko Belec
ŽUPAN

