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OBČINSKEMU SVETU OBČINE Žalec 
 

ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 

 
ZADEVA: 
 

Potrditev predloga elaborata in sklepa o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne  
odpadne vode v občini Žalec. 
 

PRAVNA PODLAGA:  149. člen Zakona o var. okolja (Ur. l. RS, št. 
41/2004, ZVO-1 z dopolnitvami), Uredba o oskrbi 
s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12 in 49/20),  
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 
in 49/20), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec (Ur. l. RS, št. 45/20), Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode na območju občin  Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. 
RS, št. 45/20), Pravilnik o teh. izvedbi in uporabi 
objektov in naprav javnih vodovodov (Ur. l. RS, 
št. 45/20), Pravilnik o teh. izvedbi in uporabi 
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Ur. l. 
RS, št. 45/20) ter Uredba o metodologiji – MEDO 
(Ur. l. RS, št. 87/12 z dopolnitvami). 
 

NAMEN:  Elaborat je bil izdelan z namenom oblikovanja 
cen storitev javnih služb na območju, kjer JKP 
Žalec d.o.o. izvaja GJS, zaradi drugačnih 
najemnin za uporabo infrastrukture in višjih 
stroškov storitev v skladu z določili Uredbe 
MEDO. 
 

FINANČNE POSLEDICE: Ni dodatnih obremenitev proračuna; prihodki od 
najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo so 
že upoštevani v proračunu 2022. 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
 

POROČEVALEC: Vsebino predloga elaborata in sklepa bo na seji 
OS in seji odbora obrazložil predstavnik JKP 
Žalec, d.o.o. 
 

DELOVNI TELESI, KI OBRAVNAVATA 
AKT OZIROMA GRADIVO IN POROČATA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog elaborata in sklepa bo na seji obravnaval 
Odbor za gospodarske javne službe.  
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OBČINSKEMU SVETU 
 
ODBORU ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
 
ZADEVA: Predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 

pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec 
 
V obravnavo in potrditev vam posredujemo predlog elaborata in sklepa o oblikovanju cen 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Žalec. 
Elaborat bo predstavil predstavnik JKP Žalec d.o.o. . 
 
Predlog sklepa:  
 

1. Občinski svet Občine Žalec potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec, št. 
16 - 2015/17022022, z dne 17. 2. 2022. 

 
2. Občinski svet Občine Žalec sprejme sklep o cenah storitev javne službe oskrbe s pitno 

vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Žalec v predloženem 
besedilu. 

 
 

 
 
 
 
Priloge:  

 Obrazložitev 

 Elaborat  

 Sklep 

 Informativni prikaz položnice 
 
 
 
 
  



OBRAZLOŽITEV: 
 
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec (v nadaljevanju JKP) je izvajalec 
dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode na območju Občine Žalec. Izvajanje dejavnosti je urejeno na podlagi: 
 

 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, z dopolnitvami,  ZVO-1); 

 Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12 in 49/20); 

 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17; 81/19 in 
49/20);  

 Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 
Žalec (Ur. l. RS, št. 45/20); 

 Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur. l. RS, št. 45/20); 

 Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Ur. l. RS, št. 45/20); 

 Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Ur. l. RS, št. 45/20).  

 
Zakon o varstvu okolja (149. člen) določa, da pristojni minister predpiše metodologijo za oblikovanje 
cen, oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske  ter druge ukrepe in normative za 
oblikovanje cen javnih služb. Na tej podlagi je Vlada RS sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012  z 
dopolnitvami – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki je pričela veljati 1. 1. 2013. Z uveljavitvijo Uredbe 
MEDO se je pristojnost potrjevanja cen storitev javne službe prenesla na pristojni občinski organ. 
 
Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom 
o oblikovanju cen (v skladu z Uredbo MEDO). Prav tako pa deveti člen Uredbe MEDO predpisuje 
podrobno vsebino elaborata. Na tej osnovi je izvajalec javne službe  pripravil dva ločena elaborata za: 

 oskrbo s pitno vodo,  

 odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje storitve: 
- odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, 
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin; 
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, pretočnimi greznicami in MKČN. 

 
V skladu z Uredbo MEDO se prve tri točke elaborata nanašajo na poročanje o predračunskih in 
obračunskih kategorijah za preteklo obračunsko obdobje – to je za leto 2020. Predračunske kategorije 
izhajajo iz potrjenih elaboratov v letu 2019 (takrat potrjene cene so veljale tudi v letu 2020), obračunske 
kategorije pa iz doseženega rezultata za leto 2020.  
 
Elaborat se od osme točke dalje v glavnem nanaša na prihodnje obračunsko obdobje, to je na leto 2022. 
Izračunane cene za leto 2022 temeljijo na planskih količinah in načrtovanih stroških za leto 2022. Pri 
planiranju stroškov je pripravljavec elaborata  izhajal  iz dejanskih stroškov, ki so potrebni za izvajanje 
dejavnosti in upošteval razliko pri stroških, ki je nastala zaradi povišanja ali znižanja vhodnih stroškov v 
preteklem obračunskem obdobju kot tudi planirane dodatne stroške na področju GJS. Glede na to, da 
je bil v preteklem letu na nivoju Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. dosežen pozitiven rezultat, 
se premalo zaračunani stroški niso prenesli v kalkulacijo cen za leto 2022.  
 
Glavni namen za spremembo cen storitev obveznih GJS so drugačne najemnine za uporabo 
infrastrukture in višji stroški storitev. Dvig cen energentov (električna energija, pogonska goriva), 
materialov na področju vodovoda, kanalizacije in vodovodnih priključkov, vključno s ceno prevzema in 
odvoza blata iz čistilnih naprav, bistveno vplivajo na dvig stroškov. 
 
Na seji Sveta ustanoviteljev konec decembra 2021 je bil sprejet sklep, da se elaborati posredujejo v 
strokovni pregled na Inštitut za javne službe. Z njihove strani je bilo izdelano Poročilo o strokovnem 
pregledu elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in javne službe odvajanja 
in čiščenja odpadne vode v Občini Žalec, v katerem so podane ključne ugotovitve, predlogi in priporočila. 
Koristni predlogi in priporočila so bili delno že upoštevani v novem elaboratu. 
 
Na občinskem svetu potrjeni elaborat se poleg cenika objavi na spletni strani podjetja JKP Žalec. 
 
Pripravila:  
Polona Smrkolj 

 
 


