Novosti pri zaračunavanju
storitev gospodarskih javnih
služb za uporabnike v občini
Kostanjevica na Krki
Zakaj je prišlo do spremembe?
Konec leta 2012 je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012; v nadaljevanju:
Uredba), po kateri je bilo potrebno do konca meseca marca 2014 oblikovati cene komunalnih storitev za
dejavnosti:
− oskrbe s pitno vodo,
− odvajanja in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
− zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov za katere je zadolžena družba KOSTAK ter dejavnost
odlaganja odpadkov, ki jo za območje občine Kostanjevica na Krki izvaja družba CeROD d.o.o.
Novo mesto. Družba KOSTAK d.d. nima neposrednega vpliva na ceno odlaganja, zato bomo od
meseca aprila naprej storitev odlaganja zaračunavali na podlagi zaračunanih stroškov s
strani družbe CeROD.
Cene komunalnih storitev so bile vrsto let pod nadzorom države z vladnimi Uredbami o določitvi najvišjih
cen komunalnih storitev. Cene, ki so bile oblikovane v sklopu koncesijske pogodbe, so bile za dejavnost
oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda nespremenjene od leta 2007. V
letu 2013 smo le za dejavnost ravnanja z odpadki, skladno z določili Tarifnega sistema delno uskladili
ceno dejavnosti ravnanja z odpadki.
Cene komunalnih storitev niso vključevale stroška amortizacije. Uporabniki ste samo pri dejavnosti
oskrbe s pitno vodo ob ceni vodarine plačevali še fiksni del stroška, ki je bil odvisen od velikosti
vgrajenega vodomera in se je na računih izkazoval v postavkah: priključna moč in števnina.
Na računu za komunalne storitve se bodo od meseca aprila 2014 naprej, skladno z določili uredbe, za
posamezno dejavnost ločeno prikazovale postavke:
− omrežnine oziroma cene javne infrastrukture in
− cene izvajanja storitev.

Katere stroške vključuje omrežnina?
Omrežnina predstavlja fiksni del stroška in vključuje:
− stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in
naprav, ki so javna infrastruktura in so v lasti občine,
− stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
− stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za
služnost,
− povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in
vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
− stroške obnove in vzdrževanja v obsegu nalog
izvajalca javne službe,
− stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti ter
− ostale stroške.

Kako se izračuna omrežnina oziroma cena javne infrastrukture?
Omrežnina na dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se določi
na letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Enota
količine storitve je izražena v EUR na vodomer. Cena javne infrastrukture na dejavnosti zbiranja in
obdelave odpadkov se obračunava glede na količine odpadkov po posamezni velikosti posode in je
izražena v EUR na kg.

Katere stroške vključuje cena izvajanja storitve?

Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja
storitev posamezne javne službe. Izračuna se tako, da se
stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s
količino opravljenih storitev oziroma s prostornino posod
namenjenih zbiranju mešanih komunalnih odpadkov.

Pregled zaračunanih postavk na računu komunalnih storitev
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* Občina Kostanjevica na Krki bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti oziroma gospodinjstva
zagotovila subvencijo za omrežnino za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Do vključno meseca marca letos pa so bile v veljavi diferencirane cene, pri čemer so gospodarskih
subjekti plačevali od 72 do 115 % višje cene kot gospodinjstva.
Pomembno je poudariti, da bo z dnem uskladitve cen skladno z Uredbo družba KOSTAK d.d.
ostala na istem obsegu prihodkov, pri čemer bodo uporabniki nepridobitne dejavnosti
(gospodinjstva) zaradi metodologije enotnih cen plačevali enake cene kot uporabniki
pridobitne dejavnosti (gospodarstvo). Cenovna prilagoditev metodologiji enotnih cen za
gospodinjstva dejansko pomeni povišanje zneska računa za komunalne storitve, na katero pa družba
KOSTAK d.d., kot izvajalec javne službe, ne more vplivati.
Cenik osnovnih komunalnih storitev je objavljen na spletni strani družbe KOSTAK d.d.
http://www.kostak.si/informacije/cenik/in na oglasni deski na lokaciji Leskovška cesta 2a v Krškem, kar
smatramo kot krajevno običajni način obveščanja za uporabnike. Na vpogled je tudi na sedežu družbe,
vse delovne dni v času od 7. do 15. ure.
Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki 07 48 17 223, kontaktna oseba Darja Modic
(darja.modic@kostak.si) oziroma nas obiščite na sedežu družbe.

