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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV,
št., 19/2007), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi (MUV št. 7/2017) in
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS,
št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na
21. redni seji, dne 28 septembra 2017 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ODLOKA
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Selnica ob Dravi
1. člen
V poglavju 8 Cene storitev javne službe se v 36. členu Odloka
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Selnica ob Dravi (MUV št. 7/2017) za odstavkom »oblikovanje
cen« doda peti, šesti in sedmi odstavek ter Elementi cene storitve
javne službe:
(5) Cene storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za območje
občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili
1. odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
(6) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom
o DDV.
(7) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat, kjer upošteva določila 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Elaborat posreduje ustreznemu občinskemu
organu do konca marca.
Elementi cene storitve javne službe
(1) Cena javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vsebuje:
1. odvajanje komunalne odpadne vode, ki vključuje dve postavki:
- omrežnino v EUR/mesec,
- storitev odvajanja v EUR/m3;
2. čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje dve postavki:
- omrežnino v EUR/mesec,
- ceno storitev čiščenja v EUR/m3 ;
3. okoljsko dajatev.
(2) Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne
storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.
2. člen
Za 36. členom odloka se dodajo še 36 a, b, c in d člen, ki se
glasijo:
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36a. člen
(stroški izvajanja storitev)
Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda vključujejo:
neposredne stroške materiala in storitev,
neposredne stroške dela,
druge neposredne stroške,
splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala,
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
neposredne stroške prodaje,
druge poslovne odhodke in
donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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 v zadnjem zaključenem poslovnem letu,
obračunane v EUR/m3.

(1)

(2)

(3)

36b. člen
(omrežnina)
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, in zajemajo:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na
stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne
službe ob upoštevanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo oblikovanje
cen komunalnih storitev);
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in
vzdrževanjem infrastrukture javne službe;
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode; pri tem se upošteva višina stroškov na
podlagi podpisanih pogodb.
Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
za storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja prevzetega blata iz obstoječih greznic in MKČN.
Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračuna
mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih
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zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom vodomera skladno z naslednjo preglednico:
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE|

DN < / = 20

1

20 < DN < 40

3

40 < / = DN < 50

10

50 < / = DN < 65

15

65 < / = DN < 80

30

80 < / = DN < 100

50

100 < / = DN < 150

100

150 < / = DN

200

36c. člen
(posebne storitve)
Izvajalec javne službe zagotavlja odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z
uporabo javne infrastrukture.
Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne
sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki posebnih storitev se upoštevajo
tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.
36d. člen
(subvencije)
Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ
odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabnikom,
mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti.
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4. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
V 39. členu se doda nov šesti odstavek (6), ki se glasi:
(6) Sredstva za izvajanje javnih pooblastil iz tega člena odloka
so zagotovljena v občinskem proračunu.
5. člen
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Selnica ob Dravi (MUV št. 7/2017) vsi ostali členi
ostanejo nespremenjeni.
6. člen
(veljavnost odloka)
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati 8. dan po
objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka.:007-8/2017
Datum: 28. september 2017
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