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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

 

Na podlagi 17. člena Statuta občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07 , 69/14 in 

93/14) in prvega odstavka 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), 46. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/14) in na podlagi 

predloga upravljavca javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., je svet občine 

Miren-Kostanjevica na 12. seji dne 21.10.2015 sprejel naslednji  

S K L E P 

1.  

Občinski svet občine Miren-Kostanjevica je potrdil 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. 

2.  

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.  

 

3.  

(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. 

4.  

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.  
 

5.  
 

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

   
   

Številka: 354-36/2014-2  Župan 
Miren, dne 14.10.2015  Mauricij Humar 
   

 



 

O B R A Z L O Ž I T E V 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju: Uredba) v 5. členu 

določa, da ceno storitve predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene 

izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 

Enako določa 46. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Miren-Kostanjevica (Uradni list 

RS, št. 10/14).  

V skladu z navedeno uredbo je cena oskrbe s pitno vodo sestavljena iz omrežnine, ki se 

zaračunava glede na premer vodomera ter vodarine, ki se zaračunava glede na porabo pitne 

vode. V omrežnini so zajeti stroški najema (amortizacije) javne infrastrukture, zavarovanja 

infrastrukture, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, 

povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, stroški obnove in 

vzdrževanja priključkov na javni vodovod, stroški nadomestil za zmanjšanje dohodka iz 

kmetijske dejavnosti ter plačilo vodnih pravic ter odhodke financiranja v okviru stroškov 

omrežnine. Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. Med stroške 

izvajanja javne službe pa spadajo vsi neposredni ter posredni stroški, ki jih je mogoče 

povezati z opravljanjem storitve javne službe v skladu z določili Uredbe ter Slovenskih 

računovodskih standardov ter stroški vodnega povračila.  

Cena vodarine je določena v EUR/m3 porabljene vode, cena omrežnine pa je odvisna od 

dimenzije obračunskega vodomera in oblikovana v EUR na priključek na mesec.  

Cena, ki je oblikovana po Uredbi se od sedaj veljavne cene razlikuje v naslednjih elementih:  

- strošek vodnega povračila je po novem vključen v ceno vodarine in se na računu ne 

izkazuje več kot posebna postavka,  

- strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod ter menjava vodomerov je po 

novem vključen v ceno omrežnine,  

- spremenjeni so faktorji omrežnine po posameznih premerih vodomerov, ki pomenijo 

spremembo stroška omrežnine.  

Uredba je prinesla spremembo pri načinu zaračunavanja stroškov v večstanovanjskih 

objektih. Do sedaj se je omrežnina obračunala glede na velikost vodomera, na katerega je 

priključen objekt, znesek te omrežnine pa se je med uporabnike porazdelil po kriteriju števila 

stanovanj v objektu. Po uredbi se v večstanovanjskih stavbah za vsako stanovanjsko enoto 

obračuna omrežnina s faktorjem 1 (kot za priključek dimenzije DN15 ali DN20). Za 

uporabnike v večstanovanjskih objektih to pomeni izenačitev s stroški uporabnika v 

individualni stanovanjski hiši.  

Ker delujeta na območju občine Miren-Kostanjevica dve javni podjetji: Vodovodi in 

kanalizacije Nova Gorica d.d. in Kraški vodovod Sežana d.o.o., sta nam ti podjetji pripravili 

vsaka svoj Elaborat za cene storitev gospodarskih javnih služb in dva predloga cene. Občani 

občine Miren-Kostanjevica so v preteklosti plačevali enotno ceno in občina je iz proračuna 

pokrivala razliko v ceni vode med dvema javnima podjetjema. Tako je pripravljen tudi ta 

sklep ob sprejemanju nove cene vode. Za ceno vodarine smo v predlogu upoštevali ceno iz 

Elaborata Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. . Posledično smo v 2. členu navedli 

potrebno subvencijo, ki bo omogočila vsem občanom enako ceno. Razliko v ceni vode  



 

nakazujmo mesečno Kraškemu vodovodu Sežana, na podlagi natančnega obračuna 

porabljene vode. Predvidena subvencija znaša 579,09 € mesečno. Do sprejema nove cene 

je bila razlika v ceni vode v povprečju 755,73 € mesečno.  

Pri ceni za višino omrežnine določene v 3. členu so uporabljeni predlogi iz Elaborata 

Kraškemu vodovodu v izogib plačevanja dodatne subvencije še za razliko v ceni omrežine 

med obema javnima podjetjema, ki znaša 733,01 € mesečno. Namreč  občina Miren-

Kostanjevica na osnovi medsebojne pogodbe mesečno zaračunava obema javnima 

podjetjema najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe 

najmanj v višini obračunane amortizacije oz. omrežnine, ki se zaračunava uporabnikom 

storitev javne gospodarske službe. Javno podjetje iz naslova omrežnine ne sme ustvarjati niti 

dobička niti izgube, saj se mora pobrana omrežnina od uporabnikov nakazati v proračun 

občine kot najemnina za javno infrastrukturo. Tako zbrana sredstva se morajo v prihodnosti 

uporabiti za obnove in vzdrževanja javne vodovodne infrastrukture. Ob trenutno predlagani 

ceni omrežnine se pričakuje prihodek občine v višini 4.088 € mesečno. 

Povprečnemu uporabniku upoštevajoč povprečje mesečne porabe goriških vodovodov 12 m3 

se bo mesečna cena spremenila iz 15,95 € v 17,23 €. Če pa vzamemo povprečje 

uporabnikov Kraških vodovodov v občini Miren-Kostanjevica, ki znaša 7,8 m3 se bo cena 

spremenila iz 12,91 v 14,18 € mesečno.       

Občinskemu svetu občine Miren-Kostanjevica predlagamo, da predloženi sklep 

obravnava in sprejme.  

Mauricij Humar  

ŽUPAN 

 

Pripravil: 

Aleš Vodičar, Strokovni sodelavec za projekte 

 

  


