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ZADEVA: PREDLOG odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Brežice

V prilogi vam na podlagi 2. odstavka 33. člena Statuta Občine Brežice posredujem v obravnavo
in sprejem Predlog odloka o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Brežice in predlagam Občinskemu svetu občine Brežice, da
predlog odloka v skladu z določbo 1. alineje prvega odstavka 119. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Brežice obravnava po skrajšanem postopku za sprejem odlokov in po
opravljeni obravnavi sprejme naslednji sklep:
Sprejme se Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Brežice.

Župan občine Brežice
Ivan MOLAN

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO -1A,
70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 36.
člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 –
ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 – odl. US), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji …. redni seji dne …..2010
sprejel
O D L O K o spremembi odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 40/09) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se za
besedo »izvaja« dodata besedi »Medobčinski inšpektorat –» .
2. člen
V peti alineji četrtega odstavka 14. člena se pika nadomesti z vejico.
V četrtem odstavku 14. člena se doda šesta alineja, ki se glasi:
» - vodenje evidenc, pripravo programov in poročil, poslovnih načrtov ter izdajo potrdil in
strokovnih ocen v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.«
3. člen
V 20. točki prvega odstavka 23. člena besedilo spremeni tako, da se glasi:
»20. vodenje evidenc, pripravo programov, poročil, poslovnih načrtov in poročil o izvajanju javne
službe v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi
4. člen
V 33. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe mora na poziv občine najpozneje v roku osem dni od prejema poziva
občini brezplačno posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi.«
5. člen
V prvem odstavku 51. člena doda drugi stavek, ki se glasi:
»(2) Izvajalec mesečno izstavi račun, na katerem morajo biti ločeno prikazani omrežnina, stroški
izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in
stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode, račun pa mora vsebovati tudi druge elemente, določene z zakonom ali
podzakonskimi predpisi.«

6. člen
V prvem odstavku 55. člena se črta številka »5« in se nadomesti s številko »3«.
7. člen
V 57. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesionar je dolžan ves čas od začetka do prenehanja trajanja koncesijskega razmerja
in tudi v času morebitnega izvajanja javne službe do pridobitve novega koncesionarja imeti v
najemu vso potrebno infrastrukturo – objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za
izvajanje dejavnosti v okviru te koncesije, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali
obnovljeno v času trajanja koncesijskega razmerja, v lasti koncedenta, zanjo skleniti

zavarovalne pogodbe s klavzulo, da je pogodba sklenjena v korist Občine Brežice in plačevati
najemnino.«
8. člen
Druga alineja 61. člena se črta.
9. člen
V sedmi alineji prvega odstavka 65. člena se za besedo »času« doda besedilo » pri čemer mora
biti v primeru intervencije na območju intervencije najmanj ena delovna ekipa v roku ene ure po
sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje;«.

V dvanajsti alineji se za besedo »in« na koncu besedila doda besedilo: »da predloži poslovni
načrt ter«.

10. člen
Črtajo se določbe tretje, četrte in šeste alineje prvega odstavka 68. člena.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 355-3/2009
Datum: 2010
Ivan Molan
Župan
Občine Brežice

OBRAZLOŽITEV
Občinski svet Občine Brežice je na svoji 19. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel Odlok o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brežice, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 40/09 z dne 29. 5. 2009 in ki določa način opravljanja te obvezne občinske
gospodarske javne službe v občini. V času od sprejema odloka je prišlo do nekaterih sprememb
predpisov, ki vplivajo tudi na samo organizacijo oz. izvajanje javne službe.
Cene obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode so bile regulirane že v času sprejetja odloka, vendar je po njegovi uveljavitvi, in
sicer 8.8.2009 stopil v veljavo Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št 63/09), ki v 10. in 11.
členu predvideva najemnino za infrastrukturo obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja kot namenski prihodek občine, sklenitev najemnih pogodb z izvajalcem
gospodarske javne službe, za katere je pogoj s strani lokalne skupnosti potrjen poslovni načrtu
izvajalca in prejeto poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto. Pravilnik je povsem na
novo strukturiral tudi samo sestavo cene javne službe, saj se prej navedena najemnina v ceni
ločeno prikazuje v okviru postavke omrežnine.
Pravilnik ureja načine za določitev cene te obvezne občinske gospodarske javne službe v
določbah 17. do 21. člena. V skladu s prvim odstavkom 19. člena pravilnika je omrežnina del
cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine ter se uporabnikom obračunava v
dvanajstinah glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z močjo obračunskega
vodomera in njegovim pretokom, z upoštevanjem faktorjev navedenih v preglednici iz prvega
odstavka 21. člena tega pravilnika. Pravilnik tudi natančno definira posamezne elemente cene
in določa način obračunavanja in je bil ob pripravi prvega odloka delno upoštevan, ker pa je šlo
za delovno gradivo, ob pripravi odloka, ki je bil sprejet pred pravilnikom, končno besedilo ni bilo
znano. Določba o zaračunavanju omrežnine in posledično sklepanju najemnih razmerij za
infrastrukturo je ponovno opozorila na težave zaradi neskladja Zakona o gospodarskih javnih
službah in Zakona o varstvu okolja s predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države, pokrajin in
občin. S spremembo Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin v decembru
2009 (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US in 100/09), ki sedaj v 2. odst. 55. člena
določa, da se stvarno premoženje odda v najem na podlagi metode neposredne pogodbe, če se
javna komunalna infrastruktura odda v najem izvajalcu gospodarske javne službe, je mogoče
tudi o odlok zapisati obveznost bodočega koncesionarja, da vzame v najem infrastrukturo za
izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe.
V začetku letošnjega leta je začela veljati tudi zadnja sprememba Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 109/09), s katero je bil spremenjen 149. člen , ki
ureja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
V skladu z določbo novega prvega odstavka navedenega člena so obvezne občinske
gospodarske javne službe varstva okolja:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
7. urejanje in čiščenje javnih površin.
Največ sprememb je doživelo ravnanje z odpadki, saj se prejšnji dve gospodarski javni službi –
to je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov delita na tri javne službe, obdelava pa je uvedena na
novo. Sprememba tretjega odstavka 149. člena, ki sedaj glasi »Vlada podrobneje predpiše: 1.
vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb iz prvega odstavka tega člena, 2. metodologijo
za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge

ukrepe in normative za opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena« pomeni, da se
bodo spremenili podzakonski predpisi, saj je do spremembe zakona podzakonske predpise
izdajal minister, v skladu z določbo 4. odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja, po kateri
občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi iz
prejšnjega odstavka in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe pa bo posledično potrebno
spremeniti tudi občinske predpise. Prav predvidena sprememba zakonodaje je razlog, da
predlagamo krajše obdobje za podelitev koncesije, to je tri namesto dosedanjih pet let saj
ocenjujemo, da poseganje v koncesijsko pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin ni dobro.
Občinski svet Občine Brežice je na svoji 22. redni seji dne 22. 9. 2009 sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 79/09), s
katerim je bilo ime organa »Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli,
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica« zamenjano z imenom »Medobčinski inšpektorat – Skupni
prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica«,
zato je bila ta sprememba upoštevana v besedilu drugega odstavka 6. člena Predloga odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brežice.
V besedilu 2. člena Predloga odloka o spremembi odloka odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode v Občini Brežice je predlagano, da se v četrtem odstavku 14.
člena se doda nova šesta alineja, ki se glasi:»- vodenje evidenc, pripravo programov in poročil,
poslovnih načrtov ter izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu z zakonom in podzakonskimi
predpisi.« Gre za uskladitev s predpisi, saj vodenje nekaterih evidenc, pripravo programov oz.
poročil izvajalcu nalagajo tudi drugi podzakonski predpisi, npr. po sprejemu odloka sprejeti
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št 63/09) v 11. členu.
V 3. členu predloga odloka je predlagana redakcijska sprememba, gre za uskladitev z zahtevo
11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
Z dodanim novim četrtim odstavkom v 33. členu odloka, ki predpisuje, da mora izvajalec javne
službe na poziv občine najpozneje v roku osem dni od prejema poziva občini brezplačno
posredovati podatke iz evidenc, ki jih je dolžan voditi, je poudarjena obveznost izvajalca, da
občini posreduje podatke o javni službi, ki jo je dolžna zagotavljati občina.
V 6. členu Predloga predlagana sprememba 51. člena odloka predstavlja splošno določbo, saj
zaradi zelo natančnih določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki vsebino cene storitve te javne službe
natančno predpisuje v določbah 17. do 21. člena, ni potrebna.i
V 7. členu predloga odloka je predvideno, da se 57. členu odloka doda tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Koncesionar je dolžan ves čas od začetka do prenehanja trajanja koncesijskega razmerja
in tudi v času morebitnega izvajanja javne službe do pridobitve novega koncesionarja imeti v
najemu vso potrebno infrastrukturo – objekte in naprave, nepremičnine in premičnine za
izvajanje dejavnosti v okviru te koncesije, in sicer tako obstoječo, kot tisto, pridobljeno ali
obnovljeno v času trajanja koncesijskega razmerja, v lasti koncedenta, zanjo skleniti
zavarovalne pogodbe s klavzulo, da je pogodba sklenjena v korist Občine Brežice in plačevati
najemnino«. Podobno določbo je že vseboval osnutek koncesijske pogodbe, ki je bila del
razpisne dokumentacije prvega razpisa, zaradi dejstva, da je bila spremenjena Uredba o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin pa nič ovir, da se ta obveznost zapiše tudi v
odlok.
Besedilo, ki se dodaja v predlagani spremembi sedme alineje prvega odstavka 65. člena , to je,
da mora biti v primeru intervencije na območju Občine Brežice najmanj 1 delovna ekipa v roku 1
ure po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje, bo pripomoglo k jasnejši postavitvi

kriterijev za ustreznost ravnanja v primeru potrebe po intervenciji, predložitev poslovnega načrta
pa je pogoj za sklenitev najemne pogodbe v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja
oblikovanje cen storitev javne službe.
Predvidena sprememba meril v 68. členu je potrebna, saj sta merili tehnične in kadrovske
usposobljenosti tudi pogoja iz 65. člena, črtanje šeste alineje pa pomeni uskladitev s
spremembo 7. odstavka 48. člena Zakona o javnem naročanju.
Gre za manj zahtevne spremembe oz. dopolnitve, ki izpolnjujejo pogoje za obravnavo v
skrajšanem postopku za sprejem odlokov iz 1. alineje 1. odstavka 119. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09), zato so izpolnjeni pogoji, da
Občinski svet Občine Brežice Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode v Občini Brežice sprejme po skrajšanem postopku.

Vodja oddelka
Alenka Laznik

Župan
Ivan Molan

i
PRAVILNIK
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v
nadaljnjem besedilu: javne službe) in druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim
uporabnikom, ločeno za:
– oskrbo s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Cene storitev javnih služb v skladu s tem pravilnikom morajo oblikovati izvajalci javnih služb (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
ki izvajajo storitve javnih služb, za katere se oblikuje cena.
(3) V postopku oblikovanja cen storitev javnih služb se kot poslovna skrivnost štejejo vsi podatki, ki so skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, opredeljeni kot poslovna skrivnost, razen če posebni zakon ne določa drugače.
III. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
17. člen
(1) Obliko in način izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode podrobneje določajo
občinski predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in državni predpisi, ki urejajo naloge, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Emisijske standarde, ki se nanašajo na odvajanje komunalne odpadne vode podrobneje določajo predpisi, ki urejajo emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod in komunalnih in
malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: MKČN).
(3) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se izvajajo naslednje storitve javne
službe:
– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, vezane na nepretočne greznice,
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
18. člen
(1) Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, stroškov
izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in stroškov okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo
ločeno.
(2) Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na
komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin zajema:
– stroške omrežnine, ki se obračunavajo glede na obračunski vodomer (strošek javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju
komunalne in padavinske odpadne vode),
– druge stroške odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na
komunalno čistilno napravo, ter odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se obračunavajo glede na dobavljeno
količino pitne vode (z upoštevanjem količine načrpane pitne vode iz lastnih virov, če se komunalna odpadna voda odvaja v
kanalizacijski sistem ali nepretočno greznico),
– stroške okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh zajema stroške omrežnine (strošek javne infrastrukture, ki je
namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode) in druge stroške odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki se
obračunavajo glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo.
(4) Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin zajema:
– stroške omrežnine, ki se obračunavajo glede na vodomer (strošek javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode),
– druge stroške čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračunavajo glede na dobavljeno količino pitne vode.

(5) Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh zajema stroške omrežnine (stroške javne infrastrukture, ki je
namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode) in druge stroške čiščenja padavinske odpadne vode s streh, ki se
obračunavajo glede količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda čisti na komunalni
čistilni napravi.
(6) Cena storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN zajema:
– stroške omrežnine, ki se obračunavajo glede na obračunski vodomer (strošek javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode),
– stroške prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN pri uporabniku storitev, ki se obračunavajo glede na količino opravljene
storitve,
– stroške obratovalnega monitoringa MKČN, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in
– stroške ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN, ki se obračunavajo glede na količino opravljene storitve,
– stroške okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v skladu s
predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
(7) V primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se storitve iz druge alineje drugega odstavka,
tretjega odstavka in druge alineje četrtega odstavka tega člena, obračuna na podlagi števila stalno prijavljenih stanovalcev ob
upoštevanju normirane porabe pitne vode iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika.
19. člen
(1) Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občine ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost vodovodnih
priključkov, določenih z močjo obračunskega vodomera in njegovim pretokom, z upoštevanjem faktorjev navedenih v preglednici iz
prvega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(2) V primeru, da javna infrastruktura, ki je namenjena odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
občine leži izven te občine, se v omrežnino šteje tudi sorazmerni del cene, ki pokriva letne stroške te javne infrastrukture. Merilo za
delitev stroškov je solastniški delež posamezne občine na tej javni infrastrukturi.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je v primeru, da na območju občine izvaja javno službo več kot en izvajalec,
omrežnina del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, posameznega izvajalca.
(4) Stroški omrežnine vključujejo:
– stroške amortizacije infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ali stroške
najemnine infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– stroške storitev povezane z zavarovanjem infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode,
– stroške povezane z odškodninami za infrastrukturo javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
– finančne odhodke (obresti) povezane s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode.
(5) Stroški omrežnine se pri kalkulaciji cene in na računu izkazujejo ločeno za stroške javne infrastrukture, ki je namenjena
odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode in ločeno za stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode.
(6) Stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vključujejo proizvajalne
stroške, splošne stroške izvajanja javne službe in donos na vložena sredstva izvajalca in sicer:
1. proizvajalne stroške izvajanja javne službe, ki obsegajo:
a) stroške materiala, ki vključujejo:
– stroške električne energije za obratovanje naprav in objektov za izvajanje storitve javne službe,
– stroške pogonskega goriva za obratovanje naprav in vozil potrebnih za izvajanje storitve javne službe,
– druge stroške materiala, ki so povezani z izvajanjem storitve javne službe;
b) stroške storitev, ki vključujejo:
– stroške intelektualnih in osebnih storitev,
– stroške prevoznih storitev,
– stroške drugih storitev,
– stroške dela,
– stroške amortizacije oziroma sorazmerni del amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se
uporabljajo za izvajanje storitve in so v lasti izvajalca storitve javne službe,
– stroške vzdrževanja javne infrastrukture, ki se uporablja za izvajanje storitve javne službe,
– stroške vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za izvajanje storitve javne
službe in so v lasti izvajalca storitve javne službe,
– druge proizvajalne stroške izvajanja storitve javne službe;
2. splošne stroške izvajanja javne službe, ki vključujejo:
– stroške nabave,
– stroške uprave,
– stroške prodaje;
3. donos na vložena sredstva izvajalca.
(7) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih dajatev v
skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.
20. člen
Elementi lastne cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so:
1. stroški omrežnine, ki vključujejo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, ki vključujejo stroške požarnega in strojelomnega zavarovanja infrastrukturnih
objektov in naprav,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem
infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške povezane z dolžniškim financiranjem
izgradnje infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, dokler se sredstva javne infrastrukture izkazujejo kot
sredstva v upravljanju. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi povprečnih pogojev kreditiranja in obrestnih mer, ki jih pri
najemanju dolgoročnih investicijskih kreditov dosegajo podjetja s primerljivim tveganjem;
2. stroški izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki vključujejo:
– proizvajalne stroške izvajanja storitve javne službe so stroški, ki nastajajo v okviru procesa izvajanja storitve in jih je mogoče
neposredno ali posredno povezati z ustvarjanjem poslovnih učinkov. Vključujejo stroške materiala, storitev, dela, amortizacije

oziroma sorazmernega dela amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za
izvajanje storitve javne službe in so v lasti izvajalca, stroške vzdrževanja in druge stroške, ki nastajajo v okviru procesa izvajanja
storitve,
– stroške materiala, ki so stroški kupljenih surovin, materiala, polizdelkov, pomožnega materiala, energije, odpisi drobnega
inventarja in drugega materiala, ki se uporabljajo v procesu izvajanja storitve javne službe. V okviru stroškov materiala se v
kalkulaciji ločeno izkazujejo stroški električne energije, stroški pogonskega goriva in drugi stroški materiala, ki nastajajo v okviru
procesa izvajanja storitve javne službe in so povezani z ustvarjanjem poslovnih učinkov. Druge stroške materiala, ki v strukturi vseh
stroškov materiala predstavljajo več kot 10%, se v kalkulaciji prikaže ločeno,
– stroške storitev, ki so stroški kupljenih storitev, ki so nastale v okviru procesa izvajanja storitve javne službe in so povezane z
ustvarjanjem poslovnih učinkov. Stroški storitev vključujejo v okviru stroškov intelektualnih in osebnih storitev stroške zdravstvenih
pregledov in stroške izobraževanja zaposlenih v procesu, prevozne storitve ter stroške drugih storitev, ki so povezane z
ustvarjanjem poslovnih učinkov. Druge stroške storitev, ki v strukturi vseh stroškov storitev predstavljajo več kot 10%, se v
kalkulaciji prikaže ločeno,
– stroške dela, ki vključujejo izplačane plače zaposlenim, ki neposredno ali posredno sodelujejo v proizvajalnem procesu izvajanja
javne službe, v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo in sklenjenimi individualnimi pogodbami in vse pripadajoče prispevke in
davke,
– stroške vzdrževanja javne infrastrukture ter osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za
izvajanje storitve javne službe in so v lasti izvajalca, so izvedba popravil in del na objektih in napravah ter znotraj objektov javne
infrastrukture. Vzdrževanje mora omogočiti normalno obratovanje objektov in naprav kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav in
njihovo uporabo do konca predvidene življenjske dobe. Stroški vzdrževanja vključujejo stroške popravil in vzdrževanja, ki so
namenjeni popravljanju ali ohranjanju gospodarskih koristi, ne da bi se s tem spremenila njihova vrednost ali podaljšala doba
koristnosti. Stroški vzdrževanja vključujejo vse stroške povezane z vzdrževanjem javne infrastrukture (delo, material) ne glede na to
ali vzdrževanje izvajajo zunanji izvajalci ali službe v okviru izvajalca. V kalkulaciji se ločeno prikažejo stroški vzdrževanja javne
infrastrukture ter stroški vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za izvajanje
javne službe in so v lasti izvajalca,
– druge proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške, ki nastajajo v procesu izvajanja storitve javne službe in niso vključeni med
stroške materiala, storitev, dela, vzdrževanja ali amortizacije. Stroške, ki v okviru drugih proizvajalnih stroškov predstavljajo več kot
10% skupnih proizvajalnih stroškov storitve javne službe, se v kalkulaciji cene prikaže ločeno,
– splošne stroške, ki so neproizvajalni stroški izvajanja storitve javne službe, ki nastajajo izven procesa izvajanja storitve in so
nujno potrebni za njegov nemoten potek. Splošni stroški so povezani z upravljanjem in nabavno prodajno dejavnostjo izvajalca
javne službe. Vključujejo stroške nabave, prodaje in v okviru stroškov uprave stroške povezane s poslovodstveno, pravno,
kadrovsko, finančno-računovodsko, razvojno in drugimi splošnimi funkcijami izvajalca javne službe. Če je izvajanje storitve javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode samo del dejavnosti posameznega izvajalca, se splošni
stroški na posamezno storitev razporedijo glede na delež proizvajalnih stroškov posamezne storitve v celotnih proizvajalnih stroških,
– donos na vložena sredstva izvajalca.
21. člen
(1) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v eurih, glede na faktor, oblikovan po različnih zmogljivostih
priključkov, določenih z močjo obračunskega vodomera in pretokom v m3/h, skladno z naslednjo preglednico:
+----------------------+-------------------+-------------------+
|VODOMER
| PRETOK (v m3/h) |
FAKTOR
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 13
|
3
|
1,00
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 20
|
5
|
1,67
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 25
|
7
|
2,50
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 32
|
12
|
4,00
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 50
|
30
|
10,00
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 80
|
100
|
33,33
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 100
|
150
|
50,00
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
|DN 150
|
300
|
100,00
|
+----------------------+-------------------+-------------------+
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka in prvega odstavka 15. člena tega pravilnika se omrežnina v primeru odvajanja
komunalne odpadne vode v obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave uporabnikom storitev obračunava v enakih
intervalih kot stroški izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena in prvega odstavka 19. člena tega pravilnika se omrežnina za storitev
odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh obračuna glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s
katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(4) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka tega člena, se
za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.
(5) V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin ni opremljena z vodomerom, se obračuna omrežnina, ki je določena za vodomer DN 20
iz preglednice iz prvega odstavka tega člena.
(6) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se
delijo glede na dobavljeno količino pitne vode oziroma na količino opravljene storitve deljeno z letno količino v zadnjem zaključenem
poslovnem letu opravljene storitve, obračunane v eurih/m3.
(7) V primeru uvedbe nove storitve se stroški iz prejšnjega odstavka obračunajo glede na oceno količine opravljene storitve za
prvo leto opravljanja storitve, ki jo izdela izvajalec.
(8) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je
izražena v eurih/m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje odpadnih vod in velja tudi za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz in
ravnanje z njim na komunalni čistilni napravi.

(9) Enota količine storitve iz prejšnjega odstavka se lahko obračunava v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko
porabo pitne vode iz vodovodnega omrežja v preteklem obračunskem obdobju. Dejansko porabo mora izvajalec pri uporabniku
storitve ugotavljati najmanj enkrat letno, ko se tudi izvede poračun preteklega obračunskega obdobja.
(10) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh je izražena v eurih/m3 in se obračuna glede
na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti
na komunalni čistilni napravi.
(11) V primeru, da stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin, ni opremljena z vodomerom za merjenje porabe pitne vode, se za količino storitev
upošteva višina največje normirane porabe pitne vode, določene v drugem in tretjem odstavku 16. člena tega pravilnika.
(12) Enota količine storitve prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN je izražena v eurih/m3
uporabnega volumna usedalnika blata. Enota količine storitve obratovalnega monitoringa je izražena v eurih/enkratno storitev.
(13) Količine storitve iz prejšnjega odstavka se praviloma obračunava po izvedeni storitvi, razen če je o drugačnem načinu
obračuna med izvajalcem in uporabnikom storitev sklenjen pisni dogovor.
(14) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se stroški okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja uporabniku storitve
prevzema blata iz obstoječih greznic ali MKČN lahko obračunavajo samostojno in v mesečnih akontacijah.
(15) Za količino padavinske odpadne vode iz tretjega in desetega odstavka tega člena se šteje povprečna letna količina padavin,
ki pade na utrjeno javno površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v
obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.
(16) Obračunano količino padavinske odpadne vode iz tretjega in desetega odstavka tega člena lahko izvajalec, v primeru
izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja količin na strani uporabnika, zmanjša za največ 50%.

