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O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: SKLEP O ZNIŽANJU SUBVENCIJE OMREŽNINE PO LETIH ZA 

VODOVODNO INFRASTRUKTURO ZA NEPROFITNE DEJAVNOSTI 
 
 
Gradivo pripravil: 
Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji bo:  
Luka Picej 
 
Odlok je obravnaval:  
- Odbor za komunalno dejavnost, okolje in prostor, 16.2.2012 
- Odbor za gospodarski razvoj občine, 17.2.2012 
 
Pristojnosti in pravna podlaga: 
- 21. člen Statuta občine Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09) 
- Sklep o spremembi in uskladitvi višine cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo s 

Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.list RS, št. 63/09) 

- Strategija vodooskrbe v občini Laško med letom 2007 in 2013 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet soglaša s predloženim sklepom o znižanju subvencije za vodovodno omrežje 
po letih kakor sledi: 

 
Presek 

vodomera 
DN 

(mm), oz. 
priključek  

brez  
vodomera 

Mesečni 
strošek 

omrežnine s 
subvencijo 

po  
DN 

vodomera 
(EUR) 

Mesečni 
strošek 

subvencije 
po DN 

vodomera 
(EUR) 

 

Datum 
uveljavitve  

znižane 
omrežnine 

% 
subvencije 

13 4,35 6,52 29.2.2012 60 
20 7,26 10,90 29.2.2012 60 
13 6,52 4,35 1.1.2013 40 
20 10,89 7,27 1.1.2013 40 
13 8,70 2,17 1.1.2014 20 



20 14,52 3,64 1.1.2014 20 
13 10,87 0 1.1.2015 0 
20 18,16 0 1.1.2015 0 

 
Obrazložitev: 
 
Omrežnina je fiksen strošek, ki je fiksen in izhaja iz vrednosti celotnega vodovodnega 
sistema. Na podlagi ocenjene vrednosti vodovoda kot osnovnega sredstva se izračuna letna 
amortizacija, le ta pa se po pravilniku in njegovimi prilogami preračuna glede na presek 
priključka na omrežnino, ki je fiksni strošek v sklopu cene in se jo uporabniku storitev 
zaračuna mesečno.  
Vrednost javnega vodovodnega sistema v občini Laško je znašala  na dan 01.01.2010 
21.342.410,93 EUR. Tako je strošek amortizacije 808.418,85 EUR. V skladu s 5. členom 2. 
odstavka Pravilnika lokalna skupnost lahko subvencionira ceno javne infrastrukture samo za 
tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Tako je po sprejetem sklepu 
občinskega sveta št. 355-0272010 z dne 17.02.2010 bila potrjena naslednja višina 
omrežnine, ki je vsebovala 80% subvencijo za pridobitno dejavnost. 
 
Po sklepu št.: 355-02/2010 z dne 17.02.2010 - obstoječe vrednosti zaračunavanja z 80 % 
subvencijo. 
 

Presek vodomera 
DN 

(mm),  oz. 
priključek  

brez  
vodomera 

Mesečni strošek 
omrežnine po DN 

vodomera 
(EUR) 

Mesečni strošek 
omrežnine s 

subvencijo po  
DN vodomera 

(EUR) 

Mesečni strošek 
subvencije po DN 

vodomera 
(EUR) 

 

13 10,87 2,17 8,70 
20 18,16 3,63 14,52 

 
Po 2. točki že citiranega sklepa se omrežnina za nepridobitne dejavnosti zvišuje do polne 
vrednosti amortizacije postopoma in v skladu s področno zakonodajo. 
 
Prav tako, je občina v zadnjem letu intenzivno vlagala v vodovodno omrežje in s tem 
povečevala investicijska vlaganja, kar vse se odraža posledično na višini amortizacije in 
višini omrežnine.   
 
S podanim predlogom se višina subvencije za nepridobitne dejavnosti v letu 2012 z dne 
29.02.2012 zmanjšuje na 60 % iz prejšnjih 80 %. 
 
Predlog znižanja subvencije omrežnine po letih za nepridobitno dejavnost in v skladu z 2. 
točko sklepa št.: 355-02/2010 z dne 17.02.2010.   
 

Presek 
vodomera 

DN 
(mm), oz. 
priključek  

brez  
vodomera 

Mesečni 
strošek 

omrežnine po 
DN vodomera 

(EUR) 

Mesečni 
strošek 

omrežnine s 
subvencijo 

po  
DN 

vodomera 
(EUR) 

Mesečni 
strošek 

subvencije 
po DN 

vodomera 
(EUR) 

 

Datum 
uveljavitve  

znižane 
omrežnine 

% 
subvencije 

13 10,87 4,35 6,52 29.2.2012 60 
20 18,16 7,26 10,90 29.2.2012 60 
13 10,87 6,52 4,35 1.1.2013 40 



20 18,16 10,89 7,27 1.1.2013 40 
13 10,87 8,70 2,17 1.1.2014 20 
20 18,16 14,52 3,64 1.1.2014 20 
13 10,87 10,87 0 1.1.2015 0 
20 18,16 18,16 0 1.1.2015 0 

 
Na odboru za komunalno dejavnost so bile podane pobude, da se navede in doda 
natančnejša opredelitev, za tista gospodinjstva, ki nimajo nameščenega vodomera. 
Kasneje smo preverili v naših podatkovnih bazah, da je 125 gospodinjstev, ki še nimajo 
vodomera. Takim se zaračunava omrežnina za presek DN 20 mm. 
Nadalje je bilo izpostavljeno, da je vrednost amortizacije znašala v letu 2010 dobrih 
808.418,85EUR. S kasnejšimi vlaganji v letu 2010 in 2011, pa je ta vrednost še večja, kar bi 
pomenilo,  višje omrežnine.  
Podane so bile pobude, da bi se zmanjšanje subvencije izvedlo skozi daljše časovno 
obdobje, preko več let. 
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja(Ur. list RS 63/09) je opredeljeno, da subvencija po 5. členu 3. 
točka lahko znaša največ 50%.  
Nadalje je v 24. členu v 5. odstavku koncesijske pogodbe navedeno, da se tarifa-omrežnina 
v 4 letih po podpisu pogodbe uskladi s povprečno višino cene storitve v Republiki Sloveniji.    
Iz omenjenega je evidentno, da so podani okviri, ki jim moramo slediti.  
       
 
Način obravnave: 
 
Predlog soglasja se obravnava po enofaznem postopku. 
 
 
                                                                                 ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                        Franc Zdolšek 
 
 
 
 
Priloge: 
- Sklep o spremembi in uskladitvi višine storitve javne službe oskrbe s pitno vodo št.: 355-

02/2010 z dne 17.02.2010, 
- Pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje 35406-71/2010-3 z dne 26.04.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/09) in 21. člena Statuta občine 
Laško (Ur. list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), Sklepa o spremembi in uskladitvi višine cene 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo št.: 355-02/2010 z dne 17.02.2010 je občinski svet 
na svoji _______ redni seji _________. 2012 sprejel  
 
 
 

Sklep  
o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za  

neprofitne dejavnosti 
 
 
 

1. Občinski svet potrjuje sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno 
infrastrukturo za neprofitno dejavnost tako, da je: 

 
 

Presek 
vodomera 

DN 
(mm), oz. 
priključek  

brez  
vodomera 

Mesečni 
strošek 

omrežnine po 
DN vodomera 

(EUR) 

Mesečni 
strošek 

omrežnine s 
subvencijo 

po  
DN 

vodomera 
(EUR) 

Mesečni 
strošek 

subvencije 
po DN 

vodomera 
(EUR) 

 

Datum 
uveljavitve  

znižane 
omrežnine 

% 
subvencije 

13 10,87 4,35 6,52 29.2.2012 60 
20 18,16 7,26 10,90 29.2.2012 60 
13 10,87 6,52 4,35 1.1.2013 40 
20 18,16 10,89 7,27 1.1.2013 40 
13 10,87 8,70 2,17 1.1.2014 20 
20 18,16 14,52 3,64 1.1.2014 20 
13 10,87 10,87 0 1.1.2015 0 
20 18,16 18,16 0 1.1.2015 0 

 
 
2. Sklep prične veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

 
 

                                                                                 ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                        Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laško, 20.02.2012 
Štev.: 35401-01/2012 










