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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

ZADEVA: POTRDITEV CENE IZVAJANJA STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE »Oskrbe 

s pitno vodo«  

 

 

PREDLAGATELJ: Mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

 

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi 

d.o.o. 

  

POROČEVALEC: Meta ZAJC-POGORELČNIK, direktorica JKP 

Radlje ob Dravi 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in 

kulturne dediščine 

 

  

PRAVNA PODLAGA: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja ( Ul. RS št. 87/2012, 109/12, 76/17, 

78/19 ) ter 16. člen Statuta Občine Radlje ob 

Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17, 11/19). 

  

OCENA STANJA: Občina Radlje ob Dravi je predlagane 

predračunske cene iz elaborata za leto 2020 

potrdila 21. 12. 2020.  

  

RAZLOGI ZA SPREJEM: Potrditev cene izvajanja storitve javne 

gospodarske službe »Oskrbe s pitno vodo« v 

skladu s 6. členom Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ul. RS 

št. 87/2012, 109/12, 76/17, 78/19). 
 

 



 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: 

JKP Radlje ob Dravi d.o.o. je kot izvajalec gospodarske javne službe pripravil Elaborat 

o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo na območju Občine Radlje ob Dravi. V elaboratu je oblikovana cena izvajanja 

storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Radlje ob 

Dravi, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Uradni list RS, 

št. 87/2012, 109/2012, 76/17, 78/19). Skladno s predpisano metodologijo je z Elaboratom 

oblikovana predračunska cena oskrbe s pitno vodo za leto 2021. 

 

 

Oskrba s pitno 

vodo 

EM Potrjena cena Predračunska 

cena 

Razlika  

Cena storitve 

(brez ddv) 

m3 0,8010 0,9049 0,1039 

Cena omrežnine 

za DN 20 

mesečno 2,3454 2,3819 0,0365 

 

V gradivu je priložena tudi primerjava izračuna po sedaj veljavnih cenah in 

predvidenih cenah po Elaboratu za 4 člansko družino na mesec.  

 

Veljavna cena skupaj za 4 

člansko družino na mesec 

13,0934 EUR Razlika 

Predlagana cena skupaj 

za 4 člansko družino na 

mesec 

14,4986 EUR 1,4052 EUR 

 

   

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Predlog je skladen z zakonodajo. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Vse občine in izvajalci GJS so dolžni pri oblikovanju 

cene upoštevati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17, 

78/19). 

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  Potrditev elaborata nima neposrednih posledic za 

proračun.  

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Občinski svet občine Radlje ob Dravi na osnovi predlagane predračunske cene 

skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur. l. RS 87/2012) in Elaborata o oblikovanju 

cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  

 

potrjuje naslednje cene izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 

2021: 

  

 

 

 



-  predračunska cena izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo - vodarina za prihodnje 

obračunsko obdobje znaša 0,9049 EUR/m3  

- predračunska cena javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo - omrežnina znaša 

2,3819 EUR/enoto vodomera DN 20/mesec.  

 

Potrjene cene izvajanja gospodarske javne službe se objavijo in pričnejo veljati s 1. 7. 

2021. 

 

 

Pripravila: 

Mag. Katja Burja Kotnik 

Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 

Pregledala:  

Marjana Švajger 

Direktorica OU  

 

                                                                                          Župan Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                                 mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

Priloge:  

- Elaborat o oblikovanju cene storitve obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radlje ob Dravi 

- Izračun podražitev pri potrditvi novih cen po elaboratih  

- Stališče odbora bo posredovano pred sejo 

  

  

 




























