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

Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica 

 

 

I. PREDLAGATELJ 
 

Krajevna skupnost Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja Ložnica 

 

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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 

– ZIUOOPE)); 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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, 

84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2); 

• Uredba o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2); 
• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 79/19). 
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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, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2); (v nadaljevanju: 

Uredba) je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu 

območja Občine Slovenska Bistrica, Krajevna skupnost Zgornja Ložnica (v nadaljevanju: izvajalec 

javne službe) poslal v potrditev Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: Elaborat). 

 

Krajevna skupnost Zgornja Ložnica izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na delu območja 

Občine Slovenska Bistrica, v skladu z Odlokom o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 91/15 in 74/16) (v nadaljevanju: Odlok).  

 

Poglavitni razlog za predlagano uskladitev cen je povečanje splošnih stroškov ter stroškov 

zaradi investicij v vodovodne objekte in obnov omrežja.  

 

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 strošek vodarine iz 0,35 EUR/m³ poveča na 0,50 EUR/m³ ter strošek 

omrežnine iz 3,18 EUR/mesec poveča na 3,35 EUR/mesec. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

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

neposrednega vpliva na občinski proračun. 

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA 
 

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 Krajevna 

skupnost Zgornja Ložnica. 

 

 

S K L E P  2 

 

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

pitno vodo izhajajoče iz Elaborata: 

 

 Cena omrežnine:  3,35EUR/mesec (brez DDV). 

 

 Cena vodarine: 0,50 EUR/m³ (brez DDV). 



  

 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 2. 2023. 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker 

Vodja Oddelka za okolje in prostor  

 

 Direktor občinske uprave: 

                                                                                                                     mag. Branko Žnidar 

 

 

Priloga: 

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

varstva okolja - Oskrba s pitno vodo, Krajevna skupnost Zgornja Ložnica. 
















