
 

 

 

 

Številka:    3541-3/2022-2 

Datum:             28. 2. 2022 

 

 

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 Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 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, 

49/2020); 

- 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. 

Glavni razlog za spremembo cen storitev obveznih GJS so drugačne najemnine za uporabo 

infrastrukture in višji stroški storitev. Dvig cen energentov (električna energija, pogonska goriva), 

materialov na področju vodovoda, kanalizacije in vodovodnih priključkov, vključno s ceno prevzema in 

odvoza blata iz čistilnih naprav, bistveno vplivajo na stroške podjetja. Z elaboratom 28. 10. 2021 smo 

pripravili predlog potrebnih sprememb cen. Na podlagi dogovora s člani Sveta ustanoviteljev smo 

željene spremembe upoštevali v novih elaboratih (12. 11. 2021).   

Svet ustanoviteljev je na 27. seji dne 16. 11. 2021 soglasno potrdil vsebino Elaboratov (12. 11. 2021) v 

predlagani obliki. Dogovorjeno je bilo, da bodo elaborati obravnavani na sejah vseh občinskih svetov v 

mesecu decembru 2021. Konec decembra se je odvijala nova seja Sveta ustanoviteljev, ki je glede 



elaboratov sprejela sklep, da se le-ti posredujejo v strokovni pregled Inštitutu za javne službe, mag. 

Stanki Cerkvenik. Poročilo o strokovnem pregledu elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo in javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Žalec za leto 2022 smo 

prejeli 7. 2. 2022. V poročilu so podane ključne ugotovitve, predlogi in priporočila s strani mag. Stanke 

Cerkvenik. Dejstvo je, da metodološka navodila glede obsega in podrobnosti obrazložitve posameznih 

točk elaborata, kot jih določa 9. člen Uredbe MEDO, po nam znanih informacijah ne obstajajo. Koristni 

predlogi in priporočila so delno že upoštevana v novih elaboratih (11. 2. 2022), za nekatere ugotovitve 

pa bo potrebno s člani Sveta ustanoviteljev doseči dogovor.   

Predlagane  cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 

vode, predstavljene v nadaljevanju, je potrdil Svet ustanoviteljev JKP Žalec, d.o.o. na seji 17. 2. 2022.  

Predlog  elaborata in sklepov je na svoji  dne 24. 2. 2022, obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in 

podal pozitivno mnenje. Vsebino predloga elaborata in sklepov je predstavil  direktor JKP Žalec, g. 

Janez Primožič. 

Obrazložitev elaborata in predlaganih novih cen bo, na seji OS podrobneje predstavil direktor JKP Žalec, 

g. Janez Primožič. 

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 

Predlog Občinskemu svetu: 

Občinskemu svetu se predlaga, da  Potrdi elaborat o oblikovanju cen  storitev GJS in cene storitve oskrbe 

s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v predlagani vsebini. 

 

 

 

Pripravila: 

Magda Cilenšek 

Podsekretarka za gospodarstvo, okolje in prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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            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- 2015/17022022, z dne 

17. 2. 2022. 

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 9,5197 10,4241 

2 20 < DN < 40 3 28,5591 31,2722 

3 40 ≤ DN < 50 10 95,1970 104.2407 

4 50 ≤ DN < 65 15 142,7955 156,3611 

5 65 ≤ DN < 80 30 285,5910 312,7221 

6 80 ≤ DN < 100 50 475,9850 521,2036 

7 100 ≤ DN < 150 100 951,9700 1.042,4072 

8 150 ≤ DN 200 1.903,9400 2.084,8143 

 

 

 



 

 

 

b) vodarina  (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana poraba pitne vode v m3) v višini: 

    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5995 0,6565 

 

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 7,0464 7,7158 

2 20 < DN < 40 3 21,1392 23,1474 

3 40 ≤ DN < 50 10 70,4640 77,1581 

4 50 ≤ DN < 65 15 105,6960 115,7371 

5 65 ≤ DN < 80 30 211,3920 231,4742 

6 80 ≤ DN < 100 50 352,3200 385,7904 

7 100 ≤ DN < 150 100 704,6400 771,5808 

8 150 ≤ DN 200 1.409,2800 1.543,1616 

 

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 3,6235 3,9677 

2 20 < DN < 40 3 10,8705 11,9032 

3 40 ≤ DN < 50 10 36,2350 39,6773 

4 50 ≤ DN < 65 15 54,3525 59,5160 



5 65 ≤ DN < 80 30 108,7050 119,0320 

6 80 ≤ DN < 100 50 181,1750 198,3866 

7 100 ≤ DN < 150 100 362,3500 396,7733 

8 150 ≤ DN 200 724,7000 793,5465 

 

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 Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 0,5330 0,5836 

 

 

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 Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 0,8245 0,9028 

 

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 Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Storitve, povezane z greznicami in MKČN 0,6180 0,676 

 

IV. 

Vse cena navedene pod točko II. in III. se uporabljajo od 1. 4. 2022 dalje.  

 

VI. 

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

 

Številka:    3541-3/2022-3 

Datum:              

 

 

  

 

 

Jože Kužnik 

Župan 

 

 


