Številka: 3541-4/2021-2
Datum:
5. 2. 2021

NASLOV:

Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev GJS in o
potrditvi cene storitve oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

PRAVNA PODLAGA:

149. člen Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/2004, ZVO-1 z
dopol.), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/12), Uredba o
odv. in čišč. kom. odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15, 76/17, 81/19),
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. RS št. 45/20), Odlok o odv.
in čišč. komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. RS št.
45/20), Pravilnik o teh. izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih
vodovodov (Ur.l. RS št. 45/20) in Pravilnik o teh. izvedbi in uporabi
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih
komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS št. 45/20), Uredba o
metodologiji – MEDO (Ur. l. RS št. 87/12 z dopolnitvami).

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Potrdi se elaborat o oblikovanju cen storitev GJS in cena storitve
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode.

O b r a z l o ž i t e v:

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec (v nadaljevanju JKP) je izvajalec
dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode na območju Občine Žalec. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi:
-

149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/04, z dopolnitvami, ZVO-1); • Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 88/12);
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15, 76/17; 81/19);
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec (Ur. l. RS št. 45/20);
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. RS, št. 45/20);
Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Ur. l. RS
št.45/20);
Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Ur. l. RS št. 45/20).

Zakon o varstvu okolja (149. člen) določa, da pristojni minister predpiše metodologijo za oblikovanje
cen, oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za
oblikovanje cen javnih služb. Na tej podlagi je Vlada RS sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z
dopolnitvami – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki je pričela veljati 1.1.2013. Z uveljavitvijo Uredbe
MEDO se je pristojnost potrjevanja cen storitev javne službe prenesla na pristojni občinski organ.
Uredba MEDO določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec
javne službe z elaboratom o oblikovanju cene, deveti člen pa predpisuje podrobno vsebino elaborata.
Na tej osnovi je izvajalec javne službe pripravil dva ločena elaborata za:
-

oskrbo s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje storitve:
- odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin;
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, pretočnimi greznicami in MKČN.

V skladu z Uredbo MEDO se prve tri točke elaborata nanašajo na poročanje o predračunskih in
obračunskih kategorijah za preteklo obračunsko obdobje – to je za leto 2019, s tem da predračunske
kategorije izhajajo iz »Poslovnega načrta za leto 2019«, obračunske pa iz doseženega rezultata za leto
2019.
Elaborat se od osme točke dalje v glavnem nanaša na prihodnje obračunsko obdobje, to je na leto 2021.
Cene za leto 2021 temeljijo na planskih količinah in stroških, v skladu s Poslovnim načrtom za leto
2021. Pri planiranju stroškov je pripravljavec elaborata izhajal iz dejanskih stroškov, ki so potrebni za
izvajanje dejavnosti in upošteval razliko pri stroških, ki je nastala zaradi povišanja ali znižanja vhodnih
stroškov v preteklem obračunskem obdobju z upoštevanjem planiranih dodatnih stroškov na področju
GJS.
Glede na to, da je bil v preteklem letu na nivoju Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. dosežen
pozitiven rezultat, se premalo zaračunani stroški niso prenesli v kalkulacijo cen za leto 2021.
Ugotovljene razlike med potrjenimi in obračunskimi cenami za leto 2019 so znotraj dopustnega
odstopanja. Iz samega elaborata izhaja, da se vrednosti zaračunanih storitev izravnajo, zato je
pripravljavec elaborata, JKP Žalec pri izračunu cen upošteval dejanske stroške in količine. Pozitiven
posloven izid JKP Žalec v letu 2019 je v glavnem posledica kratkoročnega vpliva višjega faktorja
onesnaženja Mlekarne Celeia. Premalo zaračunani stroški se niso prenesli v predračunsko kalkulacijo
cen za leto 2021.

Glavni namen za spremembo cen so višji stroški najemnine in storitev, pri čemer je najbolj pereč
problem cena za odvoz blata iz čistilnih naprav. Stroški prevzema blata (Saubermacher) so se že v
letošnjem letu iz 68,80 €/t z dnem 2.7.2020 zvišali na 150 €/t, kar predstavlja 218% rast. Na podlagi
izkušenj drugih komunalnih podjetij, se bo cena gibala med 200 in 240 €/t. V predračunski ceni čiščenja
je JKP predpostavljal, de se bodo uspeli dogovoriti za ceno 180€/t. Pomemben vpliv na rast stroškov
ima tudi dvig minimalne (bruto) plače, ki se je s 1.1.2020 povečala za 6%. Izdelovalec elaborata, JKP
Žalec je predpostavil, da se stroški dobave materiala, stroški zavarovanj in stroški dobave električne
energije ne bodo bistveno spreminjali.
Cene za opravljanje storitev GJS so bile v skladu z določili Uredbe MEDO prvič oblikovane in potrjene
1.8.2013. Od takrat dalje se usklajujejo v povprečju vsake dve leti. V obdobju od avgusta 2013 do
oktobra 2020 so se v povprečju povečale za dobrih 20%. Predračun cen za 2021 izkazuje povečanje cene
oskrbe s pitno vodo za 0,02 €/m3 , medtem ko cene odvajanja, čiščenja in storitev povezanih z
greznicami ostajajo nespremenjene.
Finančnih obremenitev proračuna ni, saj so prihodki najemnin že upoštevani v 1. rebalansu proračuna
za leto 2021.
Predlog elaborata in sklepa bo na svoji seji dne 11. 2. 2021, obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo.
Vsebino predloga elaborata in sklepov bo na obeh sejah predstavil direktor JKP Žalec, g. Matjaž
Zakonjšek.
Na Občinskem svetu potrjen elaborat se poleg cenika objavi na spletni strani podjetja JKP.
Priloga obrazložitve:
-

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v občini Polzela, št. 17- 015/29102020, z dne 12. 12. 2020 v pdf obliki
Informativni prikaz položnice v pdf. obliki

Pripravila:
Magda Cilenšek
Podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor

PREDLOG
Na podlagi 17. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela na __ redni seji __________
sprejel naslednji
SKLEP
o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev GJS in o potrditvi cene storitve oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
I.
Občinski svet Občine Polzela potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Polzela, št. 17- 015/29102020, z dne 12.
12. 2020.
II.
Občinski svet Občine Polzela določi ceno storitve oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in sicer:
a) omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom
vodomera, v naslednji višini:
Premer
Faktor
Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer)
Št.

Vodomera

omrežnine

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

1

DN ≤ 20

1

9,2925

10,1753

2

20 < DN < 40

3

27,8775

30,5259

3

40 ≤ DN < 50

10

92,9250

101,7529

4

50 ≤ DN < 65

15

139,3875

152,6293

5

65 ≤ DN < 80

30

278,7750

305,2586

6

80 ≤ DN < 100

50

464,6250

508,7644

7

100 ≤ DN < 150

100

929,2500

1.017,5288

8

150 ≤ DN

200

1.858,5000

2.035,0575

b) vodarina (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3) v višini:
Cena (EUR/m3)
Št.

Vrsta opravljanja dejavnosti

1

Vodarina

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,5700

0,6242

Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z vsakoletnim Sklepom o določitvi cene za
osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč (0,0638 EUR/m3; UL RS, št.
76/19).

III.
Občinski svet Občine Polzela določi ceno storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (potrjena cena) in sicer:

a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na zmogljivost
priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini:
Premer
Faktor
Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer)
Št.

vodomera

omrežnine

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

1

DN ≤ 20

1

6,7814

7,4256

2

20 < DN < 40

3

20,3442

22,2769

3

40 ≤ DN < 50

10

67,8140

74,2563

4

50 ≤ DN < 65

15

101,7210

111,3845

5

65 ≤ DN < 80

30

203,4420

222,7690

6

80 ≤ DN < 100

50

339,0700

371,2817

7

100 ≤ DN < 150

100

678,1400

742,5633

8

150 ≤ DN

200

1.356,2800

1.485,1266

b) omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, določene glede na zmogljivost
priključka, določeno s premerom vodomera, v naslednji višini:
Premer
Faktor
Cena omrežnine (EUR/mesec/vodomer)
Št.

vodomera

omrežnine

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

1

DN ≤ 20

1

3,7620

4,1194

2

20 < DN < 40

3

11,2860

12,3582

3

40 ≤ DN < 50

10

37,6200

41,1939

4

50 ≤ DN < 65

15

56,4300

61,7909

5

65 ≤ DN < 80

30

112,8600

123,5817

6

80 ≤ DN < 100

50

188,1000

205,9695

7

100 ≤ DN < 150

100

376,2000

411,9390

8

150 ≤ DN

200

752,4000

823,8780

c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena pitna voda,
ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) v višini:
Cena (EUR/m3)
Št. Vrsta opravljanja dejavnosti
1

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,4677

0,5121

d) cena storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (enota mere: dobavljena pitna voda,
ki se odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno napravo v m3) v višini:
Cena (EUR/m3)
Št. Vrsta opravljanja dejavnosti
1

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,7075

0,7747

e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (enota mere:
dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno
čistilno napravo v m3) v višini:
Cena (EUR/m3)
Št. Vrsta opravljanja dejavnosti
1

Storitve, povezane z greznicami in MKČN

Brez DDV

Z 9,5 % DDV

0,5565

0,6094

IV.
Cena za omrežnino za:
a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a) ,
a) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3a),
b) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3b),
se uporablja od 1. marca 2021 dalje.
V.
Cena za:
a) vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),
b) storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3c),
c) storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3d),
d) storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (iz točke Sklepa
št. 3e)
se uporablja od 1. aprila 2021 dalje.

VI.
Cene se objavijo na spletni strani Občine Polzela in JKP Žalec, d. o. o.

Številka: ___________________
Datum: ___________________
Jože Kužnik
Župan

