
  

                   
 

 

             O B Č I N A  

  SLOVENSKA BISTRICA 

  O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 
 
 

 

 

 

 

5. redna seja občinskega sveta 

dne 11. julij 2019 
 

 

 

Gradivo za 11.b točko dnevnega reda 
 

 

 

 

  

 

ZADEVA: Potrditev cen storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na 

območju dela Krajevne skupnosti Laporje - OKP Rogaška Slatina  

 

 
 

 

Poročevalci: Milan Ozimič, vodja oodelka za okolje in prostor 
 

 Mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 

 

Marjeta Stefanovski, vodja FRS 

 
 

 

 



  

 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 

Oddelek za okolje in prostor 

 
Kolodvorska ulica10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 30   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Številka: /2019 

Datum: 19. 06. 2019 

 

 

            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Potrditev cen storitev izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo na območju dela 

Krajevne skupnosti Laporje - OKP Rogaška Slatina. 

 

 

I. PREDLAGATELJ 
 

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,  

Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina. 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
Odbor za okolje in urejanja prostora. 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
 

Enofazni. 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); 

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-

A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 

ZIURKOE); 

• Uredba o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17); 
• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). 
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V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
V skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) (v nadaljevanju: Uredba) je izvajalec 

obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu območja Občine Slovenska 

Bistrica oziroma delu območja KS Laporje, OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 

Slatina, d.o.o., (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) poslal v potrditev Elaborat o oblikovanju 

cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: Elaborat). 

 

OKP Rogaška Slatina, d.o.o., izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na delu območja KS Laporje 

v naseljih Dolgi vrh, Razgor pri Žabljeku, Žabljek – del, Križni vrh, Laporje – del, Hošnica – del in 

Zgornja Brežnica.  

Vzroki za predlagano uskladitev cen so naslednji: 

- povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne infrastrukture, 

- povečanje stroškov zavarovanja infrastrukture, 

- povečanje stroškov električne energije zaradi novih objektov javne infrastrukture in višjih 

cen električne energije, 

- povečan obseg del zaradi novozgrajene občinske gospodarske javne infrastrukture, ki jo 

ima podjetje v najemu in ki jo vzdržuje, posledično višji stroški poslovanja (višji stroški 

vzdrževanja novih objektov), 

- povečanje stroškov dela. 

 

Občina Poljčane je z investicijo projekta »Celovito urejanje porečja Dravinje – vodooskrba na 

območju Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje« 

zagotovila bolj kakovostno in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo tudi krajanom dela KS Laporja, 

zaradi česar je izvajalec javne službe, ob upoštevanjem navedenih vzrokov, poslal Elaborat v 

potrditev. 

 

V Uredbi je natančno opredeljena metodologija za oblikovanje cen, katere cilj je poenotiti način 

obračunavanja storitev, ki se izvajajo v okviru gospodarske javne službe. 

Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne 

službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu 

občinskemu organu v potrditev.  

 

Po podanem predlogu se mesečni strošek, pri povprečni 4 članski družini, ki ima vodomer DN20 in 

mesečno porabo 12 m³, poveča za 2,50 EUR  

 

 

VI.     FINANČNE POSLEDICE 

 

S sprejetjem predlaganih cen storitev in predpisanega načina obračunavanja storitev, ni 

neposrednega vpliva na občinski proračun. 

 



  

 

VII.  PREDLOG SKLEPOV 
 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme 

naslednje sklepe: 

 

S K L E P  1 

 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je predložil izvajalec javne službe OKP 

Rogaška Slatina, d.o.o.. 

 

 

S K L E P  2 

 

Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

izhajajoče iz Elaborata: 

 

 Cena omrežnine: 7,7031 EUR / DN ≤ 20/mesec (brez DDV). 

 

 Cena vodarine: 0,6290 EUR/m³ (brez DDV). 

 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 8. 2019. 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

 

Pripravil: 

Simon Kotnik, dipl.upr.org. 

Strokovni sodelavec 

 

 

            Milan OZIMIČ 

Vodja Oddelka za okolje in prostor  

 

 

 

 

 

Priloga: 

• Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

varstva okolja - Oskrba s pitno vodo, OKP Rogaška Slatina, d.o.o.. 

 


























































