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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 s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi (MUV
št. 15/14) 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 oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi
1.člen
V 20. členu odloka se popravi naslov tega člena in se dopiše
»obračun vodarine«, tako da se glasi:
(meritve količin porabljene vode in obračun vodarine)
Prav tako se v 20.členu odloka doda točke 8,9,10 in se glasijo:
(8) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi
vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov
in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
39b. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih stavbah se normirana poraba lahko določi glede
na dejansko število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se
upošteva poraba 0,15 m3 na osebo na dan.
(9) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se za
nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva kot normalna poraba pitne vode.
(10) Poraba dobavljene pitne vode, ki je v obračunskem obdobju, torej na letni ravni, večja od normirane porabe, opredeljene v 3. točki tega člena, je prekomerna poraba pitne
vode, ki se obračuna tako, da se vodarina poviša za 50 odstotkov. Tako pridobljeni prihodek zniža obračunsko ceno
za to javno službo.
2. člen
V 28.členu Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi se
doda točka 3:
(3) Porabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem ne
sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine
za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
3. člen
V 29.členu Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi se
doda:
(3) sredstva za vzdrževanje in obratovanje hidrantnega omrežja ter porabo pitne vode so izvajalcu javne službe zagotovljena v vsakoletnem proračunu občine.
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4. člen
V poglavju VIII Cene storitev javne službe se v 39. členu
Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi za odstavkom
»oblikovanje cen« doda drugi, tretji, četrti in peti odstavek ter
Elementi cene storitve javne službe:
Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zakonom
o DDV.
Izvajalec enkrat letno oziroma najkasneje do 31. marca pripravi elaborat in ga posreduje ustreznemu občinskemu organu.

iz:
-

(Elementi cene storitve javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena

omrežnine in
vodarine,
ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno vodo
od dneva priključitve na javni vodovod.
5. člen
Za 39.členom odloka se dodajo še 39 a, b, c in d člen, ki se
glasijo:
39 a. člen
(Vodarina)
Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne
službe in vključuje le
stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe, in sicer:
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,
stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
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.
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39 b. člen
(Omrežnina)
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:
stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so
javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe (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,
povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, ki obsega prvo, drugo in tretjo alinejo 3. točke 22. člena Uredbe o pitni vodi,
stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima,
plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo vode,
in
odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo; pri tem se upošteva višina stroškov
na podlagi podpisanih pogodb.
Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve oskrbe s
pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obračuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmogljivostih
vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim premerom vodomera (DN), skladno z naslednjo preglednico
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE|
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39 c. člen
(Posebne storitve)
Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki jih
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, zagotovitev
uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode
(tehnološke vode) v skladu z zakonom, ki ureja vode uporabnikom, ki niso uporabniki storitev javne službe.
Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne
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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
39 d. 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.
6. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
V IX. poglavju Javna pooblastila izvajalca javne službe se v
četrti točki 40.člena doda nova točka (5), ki se glasi:
Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovodnega omrežja v skladu z veljavno zakonodajo. V katastru se vodijo podatki o
omrežju, objektih in napravah javnega vodovoda.
Sedanja (5) postane (6) in (6) se spremeni v (7).
7. člen
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi
(MUV15/2014) vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
8. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati 8 dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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