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ZADEVA: Potrditev elaboratov oblikovanja cene izvajanja storitev 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izvajalcev 
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Slovenska Bistrica (Potrditev cen storitev na področju 
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ZADEVA: Potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo: 
 
 

I. PREDLAGATELJI 
             
         OKP Rogaška Slatina, d.o.o., KS Tinje, KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava,  

Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o. 
 

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 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15); 

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10) 
 Uredba o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) 
 
 
 
 



  

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 in 109/12) (v nadaljevanju: Uredba) so izvajalci 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Slovenska 
Bistrica OKP Rogaška Slatina, d.o.o., KS Tinje, KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava in 
Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o., poslali v potrditev cene storitev na področju 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. 
 
V Uredbi je natančno opredeljena metodologija za oblikovanje cen. Cilj uredbe 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.  
Cene med uporabniki ali skupinami uporabnikov ne smejo biti različne, kar pomeni, da mora 
biti cena enaka za gospodinjstva in gospodarstvo. 
Lokalna skupnost lahko subvencionira najemnino javne infrastrukture iz proračuna občine. 
Subvencionira jo lahko samo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitne dejavnosti. 
 

 
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 

 
I. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je izdelal izvajalec javne 
službe OKP Rogaška Slatina, d.o.o., in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  
izvajalec izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. 
 
  

S K L E P 
 

II. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je izdelal izvajalec javne 
službe KS Tinje, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  izvajalec izvaja 
javno službo oskrbe s pitno vodo. 



  

 
S K L E P 

 
III. 

 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je izdelal izvajalec javne 
službe KS Zgornja Ložnica, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  izvajalec 
izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. 
 
 

S K L E P 
 

IV. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je izdelal izvajalec javne 
službe KS Zgornja Polskava, in velja na delu območja Občine Slovenska Bistrica, kjer  
izvajalec izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. 
 
 

S K L E P 
 

V. 
 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki ga je izdelal izvajalec javne 
službe Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o., in velja na delu območja Občine Slovenska 
Bistrica, kjer  izvajalec izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. 
 

S K L E P 
 

VI. 
 

       Te cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 5. 2015. 
 

 
      S spoštovanjem, 
      Simon Kotnik, dipl.upr.org. 
      strokovni sodelavec 
                                                                                                      Branko ŽNIDAR, univ.dipl.ekon., 
                                                                                                           direktor občinske uprave  

 
 
 

 
 

 
 



  

Priloge: 
 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

varstva okolja - Oskrba s pitno vodo, OKP Rogaška Slatina, d.o.o., 
 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo, KS Tinje, 
 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe - Oskrba s pitno 

vodo, KS Zgornja Ložnica, 
 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe - Oskrba s pitno 

vodo, KS Zgornja Polskava, 
 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe - Oskrba s pitno 

vodo, Vodovodna zadruga Pohorski izviri, z.o.o., 
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