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ZADEVA: Potrditev elaborata oblikovanja cen gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Slovenska Bistrica - Elaborat oblikovanja cen storitve gospodarske javne službe 

Oskrba s pitno vodo, OKP Rogaška Slatina d.o.o. 

 

 

I. PREDLAGATELJ 
 

OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina 

 

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, OKP Rogaška Slatina d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne 

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

oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: Elaborat). 

 

OKP Rogaška Slatina d.o.o., izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo na delu območja Občine 

Slovenska Bistrica in sicer na delu Krajevne skupnosti Laporje, 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 stroškov električne energije, najemnine 

infrastrukture, stroškov dela, materiala in zunanjih storitev, zaradi česar je izvajalec javne službe, 

ob upoštevanjem navedenih vzrokov, poslal Elaborat v potrditev. 

 

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.  

 

 

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  1 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje nove cene storitve na področju gospodarske javne 

službe – oskrba s pitno vodo v višini cene, kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja 

storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, 

Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica (del KS Laporje) in Šmarje pri 

Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina d. o. o.  

 

Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo: 

 

Cena omrežnine:   7,8322 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 

 

Cena vodarine:                                                           0,6879 EUR/m3 (brez DDV) 

 



  

S K L E P  2 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje, v primeru dviga cene električne energije, 

naslednje nove cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pod 

pogojem, da bodo veljale cene za električno energijo kot so določene z Uredbo o določitvi cene 

električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list 167/2020 z dne, 30. 12. 

2022), kjer je cena za 90% dobavljene električne energije za višjo dnevno tarifo 0,217 

EUR/kWh, za nižjo dnevno tarifo 0,1555 EUR/kWh in za enotno tarifo 0,185 EUR/kWh, kot je 

prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska 

Bistrica (del KS Laporje) in Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo javno podjetje OKP Rogaška Slatina 

d. o. o. 

 

V primeru, da bodo te cene po uveljavitvi novih cen drugačne (višje ali nižje), se le te 

vkalkulirajo v ceno. 

 

Potrdijo se naslednje cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo: 

 

Cena omrežnine:   7,8322 EUR/DN< / = 20/mesec (brez DDV) 

 

Cena vodarine:                                                         0,9144 EUR/m3 (brez DDV) 

 

 

S K L E P  3 

 

Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 1. 5. 2023. 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

Pripravila: 

Janja Mlaker 

Vodja Oddelka za okolje in prostor  

 

                                                                                                                  Direktor občinske uprave: 

                                                                                                                     mag. Branko Žnidar 

 

 

 

Priloga: 

• Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo, 

OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 




























































