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Ljubljana, 6. februar 2017 – Danes so se na seji sešli člani Sveta ustanoviteljev in 
obravnavali Elaborat cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
podjetja JP Vodovod-Kanalizacija. Skupni znesek na položnici se za uporabnike ne 
bo spremenil. V nadaljevanju so se člani seznanili z obvestilom o zagotovitvi 
finančnega jamstva družbe Snaga za izvedbo ukrepov, določenih v 
okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča Barje, in dali soglasje za 
kratkoročno zadolžitev družbi Snaga.   
 
Člani Sveta ustanoviteljev so na začetku seje obravnavali in potrdili Elaborat o oblikovanju 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Vodovod–Kanalizacija za leto 2017, 
katerega mora javno podjetje pripraviti na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Nove predračunske cene se po 
posameznih postavkah malenkost spreminjajo. Znesek storitev oskrbe s pitno vodo se 
nekoliko zniža, znesek storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode pa se nekoliko zviša. 
Skupni učinek vseh postavk na položnici je, da se za uporabnike, ki predstavljajo večino (to 
so uporabniki v enodružinskih hišah ter uporabniki v večstanovanjskih objektih, ki so 
priključeni na kanalizacijo), strošek oziroma skupni znesek na položnici ne bo spremenil. V 
tabeli je prikazana primerjava med mesečnimi stroški za različne uporabnike, upoštevaje 
reprezentativne primere uporabnikov. Vsi primeri so prikazani v EUR (brez DDV in okoljske 
dajatve) na stanovanjsko enoto na mesec. 
 

  
v EUR na mesec 

  2016 2017 
Razlika 2017 - 

2016 

Indeks 

2017/2016 

Strošek oskrbe za enostanovanjski objekt priključen na kanalizacijo1 21,23 21,08 -0,15 99,3 

Strošek oskrbe za enostanovanjski objekt z greznico ali MKČN2  14,99 13,88 -1,11 92,6 

Strošek oskrbe za večstanovanjski objekt  - na stanovanjsko enoto3 14,11 14,23 0,12 100,9 
1 Upoštevana poraba vode 13 m3 in streha površine 120 m2.. 
2 Upoštevana poraba vode 13 m3. 
3 Upoštevan blok s 24 stanovanji, porabo vode 180 m3 (7,5 m3 na enoto) ter streho površine 350 m2. 
 

Uporabniki bodo izračune prejeli na položnicah v mesecu marcu.  
 

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, ki ga je 
izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, določa zagotovitev finančnega 
jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje. Člani 
Sveta ustanoviteljev so se seznanili z obvestilom družbe Snaga, da bo finančno jamstvo za 
leto 2017 zagotovila v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police ali delno depozita. 
Ob zaključku seje so člani Sveta ustanoviteljev soglašali, da se družba Snaga v letu 2017 za 
potrebe uravnavanja finančne likvidnosti kratkoročno zadolži do višine 3 mio EUR.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.   


