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Odbor za gospodarstvo in proračun  
  
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun je na 10. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 19.10.2015, 
ob 17.00 uri obravnaval gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta in ob obravnavi točke: 
 
2. Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 

– Kostanjevica da potrdi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki jih je 

z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, december 

2014, predlagal izvajalec javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. in 

Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini Miren-Kostanjevica 

predlagal izvajalec javne službe Kraški vodovod Sežana d.o.o., april 2015. 

1. 

Cena storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (brez DDV) je:  

Vodarina brez vodnega povračila: 0,8067 €/m3  

Vodno povračilo: 0,1160 €/m3  

Vodarina: 0,9227 €/m3  

 
Zaradi izenačenja cene vode na območju Občine Miren-Kostanjevica, bo občina 

pokrila razliko v višini 0,1006 EUR/m3 oz. 9,83 % cene 1,0233 €/m3 iz Elaborata 

Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., april 2015.  

 

2. 

(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo (brez DDV) 

je:  

Vodomer DN Pretok  Faktor omrežnine  Omrežnina v evrih na vodomer 

na mesec  

mm cole m3/h   

13,15 1/2 3 1 6,1616 



20 3/4 5 1 6,1616 

25 1 7 3 18,4848 

30 5/4 12 3 18,4848 

40 6/4 20 10 61,6160 

50 2 30 15 92,4240 

80 3 100 50 308,0800 

100 4 150 100 616,1600 

150 5 300 200 1232,3200 

 

(2) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima 

obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, 

določeno s premerom priključka in v skladu s preglednico iz prejšnjega odstavka. 

3. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Tarifni sistem za obračun tarif za obračun 
vodarine, omrežnine in vzdrževalnine, ki je bil sprejet na 10. izredni seji občinskega 
sveta občine Miren-Kostanjevica dne 21.04.2010, št: 007-0010/2010-2.  
 

4. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 5 navzočih članov Odbora za 

gospodarstvo in proračun.  

 
 
3.Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 

– Kostanjevica, da potrdi cene gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda, ki 

jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja odpadnih voda, 

december 2014, predlagal izvajalec javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 

d.d. 

1. 

Cena storitev gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda (brez DDV) je:  
 

Kanalščina: 0,4070 €/m3. 

2. 

(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih voda 

(brez DDV) je: 

 



Vodomer DN Pretok  Faktor omrežnine  Omrežnina v evrih na vodomer 

na mesec  

mm cole m3/h   

13,15 1/2 3 1 2,0306 

20 3/4 5 1 2,0306 

25 1 7 3 6,0918 

30 5/4 12 3 6,0918 

40 6/4 20 10 20,3060 

50 2 30 15 30,4590 

80 3 100 50 101,53 

100 4 150 100 203,06 

150 5 300 200 406,12 

 
 (2) Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna 

glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in v skladu s 

preglednico iz prejšnjega odstavka. 

3. 
 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Tarifni sistem za obračun tarif za obračun 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin, ki je bil 
sprejet na 15. redni seji občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica dne 24.04.2012, 
št: 007-0011/2012-2, razen določil, ki določajo tarife za omrežnino za čiščenje 
komunalne in padavinske vode, stroške čiščenja komunalne in padavinske vode ter 
stroške vezane na greznice, ki se uporabljajo do uveljavitve akta, s katerim se za 
navedene storitve javne službe potrdijo cene, ki bodo oblikovane skladno z Uredbo 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).  
 

4. 
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 5 navzočih članov Odbora za 

gospodarstvo in proračun.  

 

 
4.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške: 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Miren 

– Kostanjevica, da sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške tako, da se število 

zaposlenih in kdo naj bi se zaposlil na skladu izvzame iz predloga odloka.  



Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 5 navzočih članov Odbora za 

gospodarstvo in proračun.  

 
5. Razno: 
SKLEP: Odbor za gospodarstvo in proračun ugotavlja, da se nekaterim subjektom v 

občini zaradi novega odloka drastično poveča plačilo omrežnine zaradi velikosti 

vodomera. Občinska uprava naj te subjekte obvesti in skupaj z njimi poišče rešitev za 

zmanjšanje dodatnega stroška. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 0 glasovoma PROTI od 5 navzočih članov Odbora za 

gospodarstvo in proračun.  

 

Zapisala:                                                                                      Predsednik odbora: 
Danjela Cijan                                                                                   Robert Gajser 
 
 

 


