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Številka: 007-0010/2010-3 
Datum: 15.04.2010 
OBČINSKI SVET  
 
 
ZADEVA: SKLEP O SPREJEMU TARIFNEGA SISTEMA ZA OBRAČUN TARIF VODARINE, 

OMREŽNINE, ŠTEVČNINE IN VZDRŽEVALNINE TER TARIFNEGA SISTEMA ZA 
OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 
ODPADNE VODE TER OMREŽNIN IN CENIKA STORITEV 

 
PRAVNE PODLAGE: 

– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB) 
– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09 z dne 6.8.2009) 
– Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, štev., št. 110/05) 
– Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, štev., št. 

110/05) 
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št., št. 

53/08) 
– Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št., 112/07) 

 
OCENA STANJA: 
Občina Miren-Kostanjevica še nima v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o 
odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja sprejet Tarifni 
sistem za obračun tarif vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine ter Tarifni sistem za 
obračun odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode ter omrežnin in cenika 
storitev, ki se izvajajo v okviru javne službe, kar želimo sedaj s tem sklepom urediti. 
 
NAMEN, CILJI: 
Namen je v skladu z določilom 37. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št., 110/05) 
in 37. ter 41. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda 
(Uradni list RS, št., 110/05) ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, štev. 63/09, z dne 6. avgusta 
2009) sprejeti Tarifni sistem za obračun tarif vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine ter 
Tarifni sistem za obračun odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode ter 
omrežnin in cenika storitev, ki se izvajajo v okviru javne službe. 
  
FINANČNE POSLEDICE: 
S sprejemom Tarifnega sistem za obračun tarif vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine 
predvidevamo, da bo v občinski proračun v letu 2010 iz naslova omrežnine priteklo cca. 78.000 
EUR. Predlagamo, da se bo omrežnino za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, 
omrežnino za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, kanalščino in stroške čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode začeli zaračunavati, ko bo na čistilno napravo v Biljah 
priključen dobršen del prebivalcev in ne prej kot 1.1.2011. 
Glede na porast cen vodarine iz 0,3310 na 0,8141 predlagamo, kot to določa 23. člen tarifnega 
sistema za vodarino bi občina subvencionirala ceno vode v letu 2010 v višini 0,1521 EUR za m3 in 
bo potrebno zagotoviti v proračunu letošnjega leta cca. 41.000 EUR.   
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OBRAZLOŽITEV: 
149. člen Zakona o varstvu okolja  (Uradni list RS, štev. 39/06 – UPB) določa kot obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja tudi oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. 

 
Glede na določila novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja se uveljavlja drugačen način obračuna komunalnih 
storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 

 
Na novo je določena omrežnina, ki se obračunava na priključek glede na moč vodomera oz. 
priključka in pretok v m3/h, ne glede na porabo vode. Enak sistem obračuna velja tudi pri 
dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Vsa sredstva zbrana z 
omrežnino so strogo namenska sredstva občinskega proračuna in se jih lahko uporabi le za 
izvajanje investicij na vodovodnem oz. kanalizacijskem omrežju.  
 
Podrobneje so omrežnina,  števčnina in vzdrževalnina predstavljene v prilogi, ki so jo pripravili 
Vodovodi in kanalizacija d.d. Priloženi so še primeri izračuna za povprečno stanovanjsko hišo, ki v 
občini Miren-Kostanjevica porabi 11,25 m3 vode in je plačala v decembru račun v višini 14,06 EUR, 
po predlaganih novih cenah pa bi plačala v mesecu maju 21,14 EUR z upoštevano subvencijo oz. 
24,06 EUR brez upoštevane subvencije. Priložene so še tabele: 

• Planirane subvencije zaradi razlike prodajne in ekonomske cene, 
• dva primera izračuna povprečne porabe na priključek DN 15 IN DN 20, 
• poraba vode v m3 na prebivalca in na priključek.     

 
Občina Miren-Kostanjevica bo iz naslova omrežnine, ki je del cene, ki pokriva letne stroške javne 
infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine Miren-Kostanjevica in bo po 
izračunih za leto 2010 plačana v višini cca. 78.000,00 EUR (od tega se bo iz naslova VIK 34.320 € 
in Kraškega vodovoda 43.680 €) izvedla obnove v skladu z letnimi prioritetami in se predlaga, 
naslednje dodatno investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju: 
 
Lokacija  Ocenjena dolžina vodovoda 
Miren - Japenšče 300 m 
Miren - Ciciban 500 m 
Hudi Log 150 m 
Vojščica 100 m 
Nova vas 140 m 

Poleg tega bi se izvajala še trenutna urgentna dela na aktualnih odsekih. 
 
Predlagani Tarifni sistem za obračun tarif vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine ter 
Tarifni sistem za obračun odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode ter 
omrežnin in cenika storitev, ki se izvajajo v okviru javne službe za območje občine Miren-
Kostanjevica je enak za celotno območje občine Miren-Kostanjevica, za katere javni storitvi oskrbe 
s pitno vodo in komunalno storitev za čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod skrbita 
javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica in javno 
podjetje Kraški vodovod d.o.o. Sežana. Cene bodo tako enotne za vse prebivalce občine Miren-
Kostanjevica. Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep.  
 
 

Tajnik     
   Aleš Vodičar      

 



 3 

 
Predlog 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07),  je občinski svet na 
10. izredni seji dne 21.04.2010 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Tarifni sistem za obračun tarif vodarine, 
omrežnine, števčnine in vzdrževalnine, Tarifni sistem za obračun odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode in omrežnin ter cenik storitev. 

Župan   
Zlatko Martin Marušič 

 
 


