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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12),
prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
52. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 42/14) in na podlagi predloga
izvajalca javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d., je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne_________________sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je potrdil cene gospodarske javne službe
odvajanja odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe
odvajanja odpadnih voda, december 2014, predlagal izvajalec javne službe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.
2.
Cena storitev gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda (brez DDV) je:
Kanalščina: 0,4070 €/m3
3.
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih voda (brez
DDV) je:
Vodomer DN

Pretok

Mm

Cole

m3/h

15
20
25
30
40
50
80
100
150

1/2
3/4
1
5/4
6/4
2
3
4
5

3
5
7
12
20
30
100
150
300

Faktor omrežnine

Omrežnina v
evrih na vodomer
na mesec

1
1
3
3
10
15
50
100
200

2,0306
2,0306
6,0918
6,0918
20,3060
30,4590
101,5300
203,0600
406,1200

(2) Če priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede
na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka in v skladu s preglednico iz
prejšnjega odstavka.

4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Tarifni sistem za obračun tarif za obračun
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnin, ki je bil
sprejet na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 23. 3. 2010, št.: 354127/2009, razen določil, ki določajo tarife za omrežnino za čiščenje komunalne in
padavinske vode, stroške čiščenja komunalne in padavinske vode ter stroške vezane na
greznice, ki se uporabljajo do uveljavitve akta, s katerim se za navedene storitve javne
službe potrdijo cene, ki bodo oblikovane skladno z Uredbo metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12).
5.
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. marca 2015 dalje.

Številka: 354-111/2014
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 354-111/2014-3
Nova Gorica, 20. januarja 2015
OBRAZLOŽITEV
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju: Uredba) v 5.
členu določa, da ceno storitve predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju
cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v
potrditev. Enako določa 52. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 42/14).
V skladu z navedeno uredbo je cena odvajanja odpadnih voda sestavljena iz omrežnine,
ki se zaračunava glede na velikost priključka, kanalščine (cene opravljanja javne službe),
ki se zaračunava glede na porabo pitne vode ter v določenih primerih tudi okoljske
dajatve, kot jo določajo predpisi. V omrežnini so zajeti stroški najema (amortizacije) javne
infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, stroški odškodnin ter odhodki financiranja. Med
stroške izvajanja javne službe pa spadajo vsi neposredni ter posredni stroški, ki jih je
mogoče povezati z opravljanjem storitve javne službe v skladu z določili Uredbe ter
Slovenskih računovodskih standardov.
Kanalščina je določena v EUR/m3 odvedene vode, cena omrežnine pa je odvisna od
dimenzije obračunskega vodomera in oblikovana v EUR na priključek na mesec.
Cena, ki je oblikovana po Uredbi se od sedaj veljavne cene razlikuje v načinu izračuna
omrežnine. Spremenjeni so faktorji omrežnine po posameznih premerih vodomerov, ki
pomenijo spremembo stroška omrežnine.
Uredba je prinesla spremembo pri načinu zaračunavanja stroškov v večstanovanjskih
objektih. Do sedaj se je omrežnina obračunala glede na velikost priključka objekta,
znesek te omrežnine pa se je med uporabnike porazdelil po kriteriju števila stanovanj v
objektu. Po uredbi se v večstanovanjskih stavbah za vsako stanovanjsko enoto obračuna
omrežnina z faktorjem 1 (kot za priključek dimenzije DN15 in DN20). Za uporabnike v
večstanovanjskih objektih to pomeni izenačitev s stroški uporabnika v individualni
stanovanjski hiši.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.
Pripravila:
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PRILOGA:
- Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja odpadnih voda,
december 2014

