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O B Č I N S K I    S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O ZNIŽANJU SUBVENCIJE OMREŽNINE ZA 

VODOVODNO INFRASTRUKTURO - ZA GOSPODINJSTVA IN 
NEPRIDOBITNO DEJAVNOST 

 
Gradivo pripravil: Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo: Luka Picej 
 
Odlok je obravnaval:  
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 13. 5. 2015  
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško dne 13. 5. 2015 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
-    21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12), 
 
Predlog sklepa št. 1: 
 

1. Občinski svet Laško soglaša, da cene oskrbe s pitno vodo v občini Laško 
ostanejo iste kot so bile določene sklepom občinskega sveta št. 355-02/2014 z 
dne 26. 2. 2014. 

2. Občinski svet soglaša, da se pri ceni oskrbe s pitno vodo zniža subvencija 
omrežnine oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in nepridobitne dejavnosti iz 
46% na 23%, tako da cena omrežnine za plačilo občanov znaša 10,54 
EUR/mesec brez DDV (za DN 20). 

3. Nova višina subvencije se uveljavi s 1. junijem 2015.  
 
      
Predlog sklepa št. 2: 
 

1. Občinski svet Laško sprejme ugotovitveni sklep, da je Sklep o znižanju 
subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne 
dejavnosti št. 35401-01/2012 z dne 29. 2 2012 (Uradni list RS, št. 20/2012) 
prenehal veljati z dnem uveljavitve sklepa občinskega sveta št. 355-02/2014 z 
dne 26. 2. 2014, ki je bil sprejet na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), ki je razveljavila Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09). 
 

2. Ta ugotovitveni sklep se sprejme zato, ker je Sklep o znižanju subvencije 
omrežnine po letih za vodovodno infrastrutkturo za neprofitne dejavnosti 
določal cene do vključno za leto 2015. 



 
Obrazložitev: 
Na področju določanja cen vode velja zakonska Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 
109/12). 
 
Tako je na podlagi 16. člena Uredbe, ki govori o sestavi cene za oskrbo s pitno vodo cena 
določena iz stroškov omrežnine in stroškov vodarine. Po Uredbi bi moral biti strošek števnine  
vključen v strošek vodarine, vendar je občinski svet potrdil, da se zaradi transparentnosti 
števnina na položnicah prikaže ločeno. 
 
V letu 2010 je bila opravljena cenitev celotnega javnega omrežja, na podlagi katere se je 
izvrednotila višina omrežnine. Ker je po izračunih znašala omrežnine dokaj visoko v 
primerjavi s primerljivimi sredinami, se je občina poslužila zakonsko dovoljene subvencije. 
 
Kot nadaljevanje temu  je občinski svet s sklepom št. 35401-01/2012 z dne 29.2.2012 sprejel 
sklep o znižanju subvencije omrežnine po posameznih letih za neprofitno dejavnost - 
občane.  
 
V skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe je Občinski svet je na februarski seji 2014 
sprejel elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo. Po sprejetem elaboratu je za 
neprofitno dejavnost to je za gospodinjstva bila določena višina omrežnine 13,69 
EUR/mesec brez DDV-ja za DN 20 – premer vodomera. Po 3. členu Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
lahko, občina oblikuje subvencijo iz proračuna občine. Na podlagi zakonskih osnov je bila 
potrjena subvencija v višini 46%, kar je znašalo za DN 20 6,30 EUR/mesec, občani pa so 
poravnali za omrežnino znesek v višini 7,39 EUR/mesec. 
 
V letu 2015 je izvajalec v skladu s 3. točko 6. člena Uredbe pripravil elaborat, kateri izkazuje, 
da razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno ne presega 10 %, tako, da ostajata  
omrežnina in vodarina na istem nivoju. 
 
Na podlagi navedenih sprejetih sklepov, elaborata iz leta 2014 in 2015 dostavljenega s strani 
upravljalca javne službe oskrbe s pitno vodo, veljavne Uredbe in sprejete strategije razvoja 
vodooskrbe predlagamo, da se subvencija omrežnine za vodooskrbo za gospodinjstva in 
nepridobitno dejavnost zniža iz 46% na 23%, kar v EUR pomeni iz zdajšnjih 6,30 EUR na 
3,15 EUR.  
 
Polna cena omrežnine sicer ostaja enaka, to je 13,69 EUR/mesec brez DDV-ja za DN 20 – 
premer vodomera. Višina vodarine in števnine, ostajata enaki.   
 
Odbor za gospodarski razvoj občine Laško je po razpravi o cenovni politiki in splošni diskusiji 
o vodooskrbi potrdil oba predlagana sklepa. 
 
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti je prav tako na podlagi zaključkov 
razprave na prejšnjem Občinskem svetu opravil obširno diskusijo o cenovni politiki in 
vodooskrbi ter potrdil vse točke 1. in 2. predloženega sklepa, razen 2. točke prvega sklepa. 
Stališče odbora je da se subvencija zniža na 30 %. 
                                                                                                    Franc Zdolšek, 
                                                                                              župan Občine Laško 
 
Priloge: 
- Razpredelnica omrežnina z obstoječo 46% in predlagano 23% subvencijo,  
-    Sklep št.  35401-01/2012 z dne 29. 2 2012, 
-    Sklep št. 355-02/2014 z dne, 26.2 2014.  
 










