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Občina Miren-Kostanjevica         PREDLOG 
Občinski svet 

 
Obrazložitev Sklepa o določitvi cene vode in odvajanja odpadne in padavinske vode za 
območje občine Miren-Kostanjevica: 

 
 
1. Način določitve cene komunalnih storitev za spremembo cene vode je urejen z veljavno 

zakonodajo - Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/08). 
Pravno podlago za določitev cene komunalnih storitev za čiščenje odpadnih komunalnih 
vod pa dobimo v 37. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 110/05). 
Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki jo je sprejela Vlada RS (Ur.l. RS, št. 
41/08, 25.4.2008) zahteva, da izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, 
pred povišanjem cen predloži vlogo za izdajo predhodnega soglasja na Ministrstvo za 
gospodarstvo. Vlogi mora predložiti tudi sklep pristojne lokalne skupnosti z navedbo 
predlagane cene. O povišanju cene odloča Vlada Republike Slovenije, zavezanec 
(Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.) pa sme povišano ceno uporabljati po preteku 
enega meseca od pridobitve predhodnega soglasja Vlade RS.  
 
Cena vode v občini Miren-Kostanjevica se je  zadnjič povečala 1.6.2002 in to za 6,72%. 
Ta cena vode ne zagotavlja več potrebna sredstva za investicije v infrastrukturo in 
omogočiti pokrivanje stroškov, ki so se objektivno povečali zaradi doseganja predpisanih 
standardov oziroma zaradi povečanega obsega storitev. Ceno za odvajanje odpadnih in 
padavinskih voda še nimamo sprejete in ob vedno večji dolžini izgrajenega 
kanalizacijskega omrežja jo moramo sprejeti.   
 

 
2. Namen povečanja cen je zagotoviti sredstva za investicije v infrastrukturo in omogočiti 

pokrivanje stroškov, ki so se objektivno povečali zaradi doseganja predpisanih 
standardov oziroma zaradi povečanega obsega storitev in jih ni mogoče v celoti pokrivati 
z obstoječimi prihodki. Prehod na polno ekonomsko ceno bo izveden v postopno v dveh 
letih. Cena vode je sprejeta in se povečuje medtem ko cena odvajanja odpadne in 
padavinske vode-kanalščina na novo določena. V Občini Miren-Kostanjevica je cena 
vode na Kraškem delu občine, kjer je upravljavec javno podjetje Kraški vodovod d.o.o. 
Sežana  višja, vendar le ta ni predmet spremembe. Razliko v ceni vode med kraškim 
delom občine in dolinskim delom  plačujemo občanom iz proračuna občine. S potrditvijo 
predloga sprememb cene vode kot cene odvajanja odpadnih in padavinskih voda bosta 
obe ceni enaki cenam na drugih območjih naše regije. 

 
3. Sprejem predlagane spremembe cene vode bo imela za posledico, da bo prodajna cena 

pokrivala predvidoma vse stroške z vključenim zneskom amortizacije infrastrukture 
oziroma virov za financiranje infrastrukturnih objektov. Zagotovljeno bo tudi 979.855 EUR 
investicijskih sredstev za investicije na območju vseh občin (Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko in Občina Miren-
Kostanjevica), kar pomeni, da Občini Miren-Kostanjevica, lastnici infrastrukture, 
predvidoma ne bo potrebno zagotavljati sredstev iz občinskega proračuna za financiranje 
infrastrukturnih objektov, razen v primeru, da občina ugotovi, da so potrebne višje 
investicije. S sprejemom predlagane cene odvajanja odpadnih in padavinskih vod v 
Občini Miren-Kostanjevica pa predvidoma ne bo potrebno zagotavljati dodatnih sredstev 
iz proračuna za ustrezno izvajanje zakonskih nalog na tem področju.  
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4. Podrobnejša obrazložitev predloga novih cen je podana v prilogi, ki jo je pripravila družba 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.: Predlog spremembe cen vode ter odvajanja 
odpadnih in padavinskih vod. 

 
Predlagano spremembo cene vode in cene odvajanja odpadnih in padavinskih vod so že potrdili 
Občinski sveti Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Brda. 
Predlagano spremembo ceno je obravnaval odbor za gospodarstvo in proračun na svoji 12. seji 
dne 19.3.2009 in sprejel stališče, da naj jo občinski svet obravnava in sprejeme.   
 
Občinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagani sklep o določitvi cene vode in odvajanja 
odpadne in padavinske vode za območje občine Miren-Kostanjevica 
 
 
Pripravil:         Župan 
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