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Ustanovljeno Javno podjetje
Kanalizacija in čistilna naprava
Radlje d.o.o.

Ustavno sodišče je z odločbo U-I329/05-11, Uradni list RS, št. 46/2007
Mestna občina Maribor, razveljavilo
Odlok o priključnini in odločilo, da
ni pravne podlage za zaračunavanje
priključnine na kanalizacijsko omrežje.
Z odločbo U-I-13/04-19, Uradni list RS,
št. 35/2006, Občina Laško, pa je Ustavno
sodišče odločilo: »21. Člen Odloka
o odvajanju in čiščenju odpadne in
padavinske vode v Občini Laško (Uradni
list RS, št. 84/99) se v delu, v katerem
ureja obveznost plačila priključne
takse, odpravi. Odlok o pogojih za
priključitev in višini priključne takse za
priključitev na kanalizacijsko omrežje v
Občini Laško (Uradni list RS, št. 59/03 in
44/4) se kolikor ureja obveznost plačila
priključne takse za priključitev na novo
in rekonstruirano javno kanalizacijsko
omrežje v Občini Laško, odpravi«.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da ni
pravne podlage za odmero priključnine,
ampak, da je občina upravičena
zaračunati komunalni prispevek.
Iz navedenega izhaja, da bodo morale
občine, ki gradijo kanalizacijsko omrežje
in želijo zaračunati komunalni prispevek
za priključevanje na novo zgrajeno
kanalizacijsko omrežje sprejeti Odlok
o programu opremljanja s podlagami
za odmero komunalnega prispevka.«
Iz navedenega je razvidno, da je
odlok edina podlaga za izračunavanje
komunalnega prispevka oz. je osnova
za to. Vsi ostali načini so proti ustavni.
Občina Radlje ob Dravi odlok že ima se
bo pa po izgrajeni investiciji noveliral.

Na pobudo Občine Radlje ob Dravi se je Skupščina družbenikov JKP Radlje ob Dravi
d.o.o., na 7. redni skupščini, dne 4.4.2012 in 8. redni skupščini dne 26.6.2012
seznanila z varianto izvedbe projekta z vključitvijo JKP Radlje ob Dravi d.o.o. v
projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava«.
Opredelitev za to pobudo temelji na 10. g členu Zakona o financiranju občin,
ki določa, da javno podjetje, v katerem ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, se lahko zadolžuje in izdaja poroštva s soglasjem občine pod
pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji
obseg možnega zadolževanja občine
Iz razprave družbenikov je bilo povzeti, da mora občina, ki izvaja projekt preko JKP
Radlje ob Dravi d.o.o., dati poroštvo za financiranje projekta.
Na 9. redni seji Skupščine družbenikov JKP Radlje ob Dravi d.o.o., v mesecu
decembru 2012 so se družbeniki odločili in sprejeli sklep, da skupščina ne soglaša
z izvedbo investicije v kanalizacijo in ČN v Občini Radlje ob Dravi z ustanovitvijo
hčerinskega podjetja v okviru JKP Radlje ob Dravi d.o.o.«.
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. je bilo ustanovljeno
z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja kanalizacija in čistilna naprava Radlje
d.o.o., (MUV, štev. 16/2012), ki ga je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejel
na svoji 14. redni seji, dne 2. 7. 2012.
Občina Radlje ob Dravi z ustanovitvijo javnega podjetja Kanalizacija in čistilna
naprava Radlje d.o.o. glede na Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. ni
podvajala funkcije, saj je dejavnost podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje
d.o.o. opredeljena v prvem odstavku 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., ki določa: »Dejavnost javnega podjetja
je izgradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave za obdelavo odpadne vode
na območju Občine Radlje ob Dravi in skladno z odločitvami občinskega sveta
izvajanje gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in
padavinskih voda in oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi«. Novo podjetje
je ustanovljeno za izgradnjo.
Občina Radlje ob Dravi, kakor tudi vse sodelujoče občine v projektu, se zavzema za
uspešno izvedbo projekta, ker želi svojim občanom nuditi zgoraj navedene socialno
– ekonomske cilje, ki jih projekt zasleduje. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
sodi med obvezne gospodarske javne službe, ki jih je na lokalnem nivoju dolžna
zagotavljati občina. Občina pa mora pri izgradnji sistema upoštevati državna
izhodišča in kriterije iz državnega Operativnega programa, kakor tudi evropsko
zakonodajo. Do sedaj so bili pri projektu izbrani izvajalci za obveščanje javnosti
(Frontal d.o.o.), nadzor (Hidroinženiring d.o.o.) in gradnjo (Riko d.o.o.). Podpisana
je pogodba z izvajalcem za gradnjo in prav tako je bila izvedena uvedba v posel.
Izvajalec je predložil terminski plan za izvedbo, ki je prav tako že potrjen.
Na spletni strani Občine Radlje ob Dravi, pod “Projekti” lahko spremljate vse
aktivnosti na projektu.

Novičke Občine Radlje ob Dravi
PROJEKT
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava«

Občina Radlje ob Dravi je pred nekaj
leti pristopila k projektu »Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju
Drave – Zgornja Drava«, kjer bodo
izvedene investicije v odvajanje in
čiščenje odpadne vode v občinah
Radlje ob Dravi, Dravograd, Muta,
Selnica ob Dravi in Vuzenica. V ta
namen je bila 26. novembra 2007
poslana vloga za pridobitev EU
sredstev iz Kohezijskega sklada na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Cilj projekta je izgradnja ustrezne
infrastrukture za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod
na območjih v državnem programu
opredeljenih, kot območjih, ki morajo
biti opremljena s kanalizacijo, in to v
skladu z evropsko zakonodajo na tem
področju. Za Občino Radlje ob Dravi
izvedba projekta pomeni izgradnjo
kanalizacijskega sistema v skupni
dolžini 8.638 m in izgradnjo čistilne
naprave Radlje ob Dravi za 6.600 PE.
Operacijo delno financira Evropska
unija iz sredstev Kohezijskega sklada
v okviru Operativnega programa
okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007-2013 za področje
varstva okolja – področje voda.
Na podlagi zakonodaje Evropske
Unije oz. Direktive Sveta ES91/271/
EEC o obdelavi komunalne odpadne
vode, ki ureja odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne ter čiščenje
in odvajanje odpadne vode iz
industrijskih obratov, kjer nastaja
biološko razgradljiva odpadna voda
in katere cilj je varstvo okolja pred

škodljivimi vplivi odvajanja biološko
razgradljivih odpadnih voda, ki je
postavila roke v zvezi z izgradnjo
ustreznih kanalskih omrežij in
komunalnih čistilnih naprav, za
izpuste vode pa določila mejne
emisijske vrednosti, je Republika
Slovenija oktobra 2010 sprejela
nov Noveliran Državni operativni
program odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, ki je uvedel novosti
glede na prejšnjega.
Glede na

to je potrebno vse objekte (tako
stanovanjske kot poslovne) v občini
do leta 2015 oz. 2017 priključiti
bodisi na kanalizacijo bodisi na malo
čistilno napravo. Razlika je le v tem,
da na območjih, kjer je več kot 50
ljudi in je gostota poselitve višja od
10 ljudi na hektar, za to po zakonu
poskrbi občina, povsod drugod pa
ljudje sami ob pomoči občine, če
so v proračunu občine zagotovljena
sredstva.

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
31. 12. 2015 IN 31. 12. 2017

OSNOVNI
PROGRAM
31. 12. 2015

DODATNI PROGRAM
1.-5. STOPNJE
31. 12. 2017

Med 2.000 PE in
Med 100.000
50 PE, gostota
PE in 2.000 PE,
20 oz. 10 PE/ha,
gostota 20
Ni obvezne priključitve
oz. 10 PE/ha,
v % celotne
obvezna priključitev
obremenitve,
najmanj 95 %
ampak samo tam,
celotne obremenkjer je ekonomsko
itve (PE).
upravičeno!

DODATNI PROGRAM
6. IN 7. STOPNJE
31. 12. 2017

MČN ali nepretočna
greznica!

Na podlagi zgoraj opredeljenih dokumentov bo občina sprejela Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Radlje ob Dravi.
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S tem projektom bomo uresničili pogoje za del osnovnega programa na državni
ravni. Za ostali del osnovnega programa bomo zaprosili za Kohezijska sredstva
v naslednji finančni perspektivi. Prav tako tudi za izvedbo dodatnega programa
od 1. do 5. stopnje ter oboje zgradili do 2017 leta. Zraven tega bomo v naslednji
finančni perspektivi iz strukturnih regionalnih skladov skušali zagotoviti čim
večja finančna sredstva iz EU tudi za dodatni program 6. in 7. stopnje.

Na sliki je prikazan osnovni program in dodatni program, ki bo realiziran v Občini Radlje ob Dravi.

Socialno – ekonomski cilji, ki jih projekt zasleduje so:

• Sanacija virov onesnaževanja v naseljih;
• Izboljšanje zdravja in življenjskega standarda prebivalcev;
• Izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja regije,
vključno z razvojem bivalnega okolja in
• Pospešitev usklajevanja razvoja regije z drugimi regijami v Sloveniji.
Izgradnja, informiranje javnosti in nadzor pri projektu v občini Radlje ob Dravi je v znesku opredeljeno na vrednost
8.630.007,51 EUR neto. Od tega so EU sredstva in nacionalni viri 6.295.970,81 EUR, iz Občinskega proračuna Občine Radlje
ob Dravi bo zagotovljeno 2.334.036,7 EUR neto.
Investicija v prvi fazi zajema le primarni vod s čistilno napravo. Stroški za uporabnike, ki izhajajo iz tega, so navedeni v Študiji
izvedljivosti odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava (junij 2010 – dopolnitev, SL Consult d.o.o.), kjer
so opredeljene nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda po občinah in cenovna dostopnost:
Prikaz obstoječih in novih cen za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda po občinah:
Radlje ob Dravi

Obstoječa cena v EUR

gospodinjstva

Muta

industrija
+ ostali

gospodinjstva

Vuzenica
industrija
+ ostali

gospodinjstva

industrija
+ ostali

Sedanja cena kanalščine

0,0562

0,0925

0,0970

0,1333

0,0562

0,0925

Sedanja cena čiščenja

-

-

-

-

-

-

Sedanja cena za odvajanje in čiščenje

0,0562

0,0925

0,0970

0,1333

0,0562

0,0925

DDV - 8,5 %

0,0048

0,0079

0,0082

0,0113

0,0048

0,0079

Sedanja cena za odvajanje in čiščenje

0,0610

0,1004

0,1052

0,1446

0,0610

0,1004

Sedanja cena kanališčine

0,0562

0,0925

0,0970

0,1333

0,0562

0,0925

Sedanja cena čiščenja

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Stroški nove investicije (odvajanje)

0,7848

0,7848

0,2206

0,2206

1,2477

1,2477

Stroški nove investicije (čiščenje)

0,8994

0,8994

1,3188

1,3188

1,3188

1,3188

Nova cena odvajanja brez DDV

0,8410

0,8773

0,3176

0,3539

1,3039

1,3402

Nova cena čiščenja brez DDV

0,8994

0,8994

1,3188

1,3188

1,3188

1,3188

Nova cena odvajanja z DDV

0,9125

0,9519

0,3446

0,3840

1,4147

1,4541

Nova cena

Cene so izračunane na osnovi podatkov poznanih na osnovi cen iz leta 2010, ter na predpostavkah stroškov, ki naj bi nastajali na
delovanju kanalizacije in čistilne naprave. Končni stroški in s tem povezane obremenitve občanov in gospodarskih služb, pa bodo
znani po enoletnem poskusnem obratovanju sistema konec leta 2015. Takrat bo občinski svet tudi sprejel oz. potrdil ceno odvajanja
in čiščenja odpadnih voda, ki bo sprejemljiva za občane.

JKP RADLJE OB DRAVI D.O.O.

komunalni prispevek

Evropski pravni center je podal Mnenje v zvezi z zaračunavanjem komunalnega prispevka za priključevanje na novo
zgrajeno kanalizacijsko omrežje št. 0011/2013-02 z dne 15.02.2013 in sicer: »V skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 57/2012 in 109/2012; v nadaljevanju: ZPNačrt) mora občina sprejeti
program opremljanja za posamezno komunalno infrastrukturo oz. za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Ta program
vsebuje podrobnejšo določitev posamezne gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba zgraditi ali rekonstruirati ter
roke za gradnjo in rekonstrukcijo posamezne vrste komunalne opreme. Ta program lahko vsebuje podlage za odmero
komunalnega prispevka. V programu opremljanja bo določila obračunske stroške za to vrsto komunalne opreme in
obračunsko območje na katerem bodo morali plačati komunalni prispevek vsi, ki se bodo priključevali na to vrsto
komunalne opreme. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka bodo vsi lastniki objektov na obračunskem območju
in vsi investitorji, ki bodo gradili na tem območju. Iz določil ZPNačrt (člen 74 do 84) nedvoumno izhaja, da je edina
pravna podlaga za odmero komunalnega prispevka sprejet program opremljanja, ki vsebuje tudi merila za odmero
komunalnega prispevka. Občina ne more predpisati priključnine (to ni hišni priključek ampak pojem, ki ga druge občine
uporabljajo za komunalni prispevek), priključne takse ali druge dajatve za priključitev na kanalizacijsko omrežje.

