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VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d. – 
predstavniki 
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         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
 
 
 
Priloge: 

- Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren-Kostanjevica, marec 
2021, KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, Predračun 2021, 

marec 2021, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d. 
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Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - 

ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 

list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 - ZIUZEOP), 46. člena Odloka o oskrbi s pitno 

vodo v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 10/2014) in 17. člena Statuta Občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine 

Miren-Kostanjevica na svoji 18. redni seji, dne 27. 5. 2021 sprejel naslednji 

 

S K L E P  

 

1. člen 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica potrdi cene gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 

Predračun 2021, marec 2021, predlagal izvajalec gospodarske javne službe VODOVODI IN 

KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d. in z Elaboratom o oblikovanju cene oskrbe s pitno 

vodo v Občini Miren-Kostanjevica, marec 2021, predlagal izvajalec gospodarske javne 

službe KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. 

2. člen 

Cena storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (vodarina) znaša: 0,8380 

EUR/m3 (brez DDV). 

 

3. člen 

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

razliko v višini 0,352 EUR/m3 oz. 29,58% do cene 1,19 EUR/m3, predlagane z Elaboratom o 

oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Miren-Kostanjevica, marec 2021, KRAŠKI 

VODOVOD SEŽANA d.o.o.  

 

4. člen 

Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za oskrbo s pitno vodo je: 

Omrežnina 
za oskrbo s pitno 

vodo 

Premer vodomera Faktor  omrežnine 
Cena v EUR na 

priključek na mesec 
(brez DDV) 

DN ≤ 20 1 6,7730 

20 < DN < 40 3 20,3190 

40 ≤ DN < 50 10 67,7300 

50 ≤ DN < 65 15 101,5950 

65 ≤ DN < 80 30 203,1900 

80 ≤ DN < 100 50 338,6500 

100 ≤ DN < 150 100 677,3000 

150 ≤ DN 200 1.354,6000 

 

 

5. člen 

(1) Ta sklep začne veljati takoj, potrjene cene se uporabljajo od 1. 7. 2021. 
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(2) Izvajalec gospodarske javne službe oblikuje cenik s potrjenimi cenami storitev in 

omrežnin, ki ga objavi na svoji spletni strani in na krajevno običajen način. 

 

(3) Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-0005/2017-3 z dne 21. 6. 

2017. 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se oblikujejo po metodologiji, 

določeni v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – 

ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: Uredba MEDO). 

 

V Občini Miren-Kostanjevica imamo dva izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo, in sicer javno podjetje VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d. in javno 

podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o. Oba sta pripravila in nam posredovala elaborat 

o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo za leto 2021. 

 

V skladu s 6. čl. Uredbe MEDO, izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 

med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno 

ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 

obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje 

obdobje. Če razlika iz prejšnjega odstavka presega 10% od potrjene cene, mora elaborat 

poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene. 

 

Občina Miren-Kostanjevica zagotavlja enotno ceno vodarine za celotno občino, ne glede na 

predlagane predračunske cene izvajalcev GJS. Ker je predračunska cena izvajalca 

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d. d. nižja od predračunske cene izvajalca 

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., bo razliko v ceni pokrila občina. Kar posledično 

pomeni, da bodo zneski vodarine na položnici za uporabnika v dolini in na Krasu enaki.  
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Spodnja tabela prikazuje obremenitve uporabnikov glede na obstoječe in predlagane cene 

GJS oskrbe s pitno vodo, pri povprečni porabi 11m3 in velikosti vodomera DN 20. 

 
 

 

Zadevo je obravnaval pristojni Odbor za gospodarstvo in proračun in odločil, kot izhaja iz 

poročila seje odbora. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme sklep, s katerim potrdi cene za 

storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Miren-Kostanjevica.  

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


