
Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), je 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na svoji ____. redni seji dne 
________2020, sprejel naslednji  
 
 

 
SKLEP 

o določitvi cene vodarine in omrežnine za naslednje obračunsko obdobje 2020 na območju 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  

 
 
S tem sklepom se potrdi: 
 

- Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za leto 2020, ki ga je pripravil Mariborski vodovod, javno 
podjetje, d.d., marec 2020. 
 
in 
 

- nove cene vodarine za vse uporabnike in omrežnine: 
vodarina    0,8438EUR/ m3 porabljene vode (brez DDV) 
omrežnina 10,02EUR za priključek DN20 (brez DDV) 

                         

priključek (DN) FAKTOR OMR 
OMR na priključek 

(€/mesec) 

DN 13 
DN 20 

1 
1 

10,02 
10,02 

DN 25 3 30,07 

DN 30 3 30,07 

DN 40 10 100,23 

DN 50 15 150,35 

DN 80 50 501,16 

DN 100 100 1.002,33 

DN 150 200 2.004,65 

   

 
Nova cena se uporablja s 01.08. 2020 dalje. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina. 

 

Številka:  354-7/2020 

Datum:                                                                                                   David KLOBASA 

                      ŽUPAN 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
 
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d.,  je v skladu s 5. členom Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012 in 109 /2012, v nadaljevanju »Uredba MEDO«) in obračuna 
poslovnega leta 2019 predložil Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2020 (v nadaljevanju: Elaborat) ter predlagal 
spremembo cene vodarine in omrežnine. V skladu z Uredbo izvajalec gospodarske javne službe 
z Elaboratom  predlaga ceno storitve za območje Občine in jo predloži pristojnemu občinskemu 
organu v obravnavo in potrditev.  
 
Na osnovi sklepa županov občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta An v Slov. goricah, Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slov. goricah z dne 18.11.2019, ki glasi »Župani 
občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta An v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
in Sveta Trojica v Slov. goricah pričakujejo, da izvajalec GJS Mariborski vodovod za celotno 
območje, ki ga pokriva, pripravi enotno ceno za vodarino, omrežnina pa se obračuna posebej« 
je izvajalec pripravil elaborate z enotno ceno vodarine za vseh šest omenjenih občin. 
 
Na podlagi sklepa županov o enotni ceni vodarine so bile pripravljene obračunske vrednosti za 
leto 2019 na podlagi dejansko obračunanih podatkov za vseh šest občin. Tako je za Občino 
Sveta Trojica v Slov. goricah predlagana sprememba cena vodarine za leto 2020 s povišanjem 
za 3,77% ali 0,0306EUR/m3 več od povprečne obračunske cene za leto 2019. V letu 2019 je 
bila obračunska cena 0,8131EUR/m3, predračunska cena za leto 2020 pa je 0,8438EUR/m3. 
 
Zaradi spremembe na področju stroškov dela in dviga kooperantskih storitev, ki jih izvajalec 
koristi pri obnovah dotrajanih priključkov ter ostalih stroškov (npr.: odškodnine, vzdrževanje, 
zavarovanja OS itd.) so skupni predračunski stroški pri omrežnini višji za 18,41% od 
obračunskih iz leta 2019. Vse navedeno vpliva na predlog dviga cene na osnovni faktor 
omrežnine (DN13 in DN20) na 10,02 EUR iz 9,77EUR. 
 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 

Sprejem sklepa o določitvi cen omrežnine in vodarine bo imel finančne posledice na 
prihodkovni strani občinskega proračuna iz naslova omrežnine, zmanjšanega za tisti del, ki bo 
namenjen vlaganju v omrežje. 
 
 
 
 
Pripravila: 
Darja SLIVNJAK, direktorica občinske uprave 
 
 


