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ZADEVA: Subvencioniranje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015

PRAVNA PODLAGA:
- 59. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011);
- 3. in 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012),
- 12. člen Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
8/2007, 11/2008);
- 12. člen Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008);
- 21. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št.
4/2007);
- Statut Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis (19/2010 popr.));
- Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske
unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem,
pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod
dokumentarno številko C(20119380) (UL L 7/2012).

PREDLAGATELJ: Miran JERIČ, župan
POROČEVALEC: Tomaž SIHUR, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe
Nives VENKO, direktorica KSP Hrastnik d.d.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Hrastnik obravnava in sprejme predlog Sklepa o subvencioniranju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine
Hrastnik v letu 2015.
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OBČINA HRASTNIK
OBČINSKI SVET
Številka: 354-24/2014
Datum:
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), 3. in 5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), 12. člena
Odloka o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno
vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 12. člena Odloka o pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008), 21.
člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) in 17. člena
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2010 – čistopis (19/2010 popr.)) je Občinski svet Občine
Hrastnik na ……….. seji dne …………. sprejel

SKLEP
o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na
območju Občine Hrastnik v letu 2015

1. člen
Ta sklep ureja višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Hrastnik za obdobje od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015 oziroma do uveljavitve novih cen storitev teh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
2. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se subvencionira za
gospodinjstva v višini 60 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015 oziroma do uveljavitve nove cene storitve oskrbe s pitno vodo, vključno z DDV.
Subvencija cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki predstavlja uporabo
gospodarske javne infrastrukture (del omrežnine), znaša:
vodomer

DN < 20
20 < DN < 40
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

60% subvencija omrežnine oskrbe s
pitno vodo
€/mesec
1,2446
3,7338
18,6691
37,3382
62,2303
124,4606
248,9211
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3. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se subvencionira
za gospodinjstva v višini 45 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od 1.
1. 2015 do 31. 12. 2015 oziroma do uveljavitve nove cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode, vključno z
DDV.
Subvencija cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v delu, ki predstavlja
uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), znaša:

vodomer

DN < 20

20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

45% subvencija omrežnine
čiščenja
komunalne odpadne vode
€/mesec
1,2096
3,6288
12,0962
18,1442
36,2885
60,4808
120,9615
241,9231

4. člen
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode se subvencionira
za gospodinjstva v višini 80 % v delu, ki predstavlja uporabo gospodarske javne infrastrukture, za obdobje od 1.
1. 2015 do 31. 12. 2015 oziroma do uveljavitve nove cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode, vključno
z DDV.
Subvencija cene storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v delu, ki predstavlja
uporabo gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), znaša:

vodomer

DN < 20

20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN

80% subvencija omrežnine
odvajanja
komunalne odpadne vode
€/mesec
1,2359
3,7078
12,3593
18,5389
37,0778
61,7963
123,5926
247,1852
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5. člen
Subvencije se dodeljujejo v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2)
Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega
nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod
dokumentarno številko C(20119380) (2012/21/EU).
6. člen
Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja se subvencionirajo iz občinskega
proračuna Občine Hrastnik, in sicer oskrba s pitno vodo iz proračunske postavke 4216105 Subvencije cen oskrbe
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode pa iz proračunske postavke 4215012
Subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadne vode.
7. člen
Zahtevek za izplačilo subvencij izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja izstavi do
10. v mesecu za tekoči mesec.
8. člen
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ

Vročiti:
1. Občinski svet Občine Hrastnik;

2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe;
3. KSP HRASTNIK Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SUBVENCIJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
1. PRAVNE PODLAGE
V skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993,
30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011; v nadaljevanju: ZGJS) se cene
storitev gospodarskih javnih služb lahko subvencionirajo.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v 3. členu določa, da se pristojni
občinski organ ob potrditvi cene lahko odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne
pokriva celotne najemnine, za razliko pa mora oblikovati subvencijo iz proračuna občine.
Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007,
11/2008) in Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) v 12. členu
določata, da koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje gospodarske javne službe tudi iz
subvencij. Subvencioniranje v 21. členu dopušča tudi Odlok o gospodarskih javnih službah v
Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007).
V skladu s členom 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL EU C 115, 9.5.2008; v
nadaljevanju: Pogodba) morajo podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega
gospodarskega pomena, oziroma podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnati
po pravilih iz Pogodbe, zlasti po pravilih o konkurenci. Zaradi navedenega je lahko kakršna
koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z
dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva
z notranjim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami. Sklep Komisije z dne
20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno
pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem,
pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (notificirano pod
dokumentarno številko C(20119380) (UL L 7/2012; v nadaljevanju: Sklep Komisije) določa
pogoje, pod katerimi za državno pomoč v obliki nadomestila za storitve splošnega
gospodarskega pomena ne velja obveznost predhodne priglasitve iz člena 108(3) Pogodbe o
delovanju Evropske unije, saj se lahko šteje, da je združljiva s členom 106(2) Pogodbe.

2. RAZLOGI ZA SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
1. januarja 2013 je začela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012,
109/2012; v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter druge ukrepe in normative,
povezane z obračunom cen storitev teh javnih služb njihovim uporabnikom. V skladu s 5.
členom Uredbe MEDO mora ceno storitve posamezne javne službe za območje občine
predlagati izvajalec javne službe z elaboratom in jo predložiti pristojnemu občinskemu
organu v potrditev, pristojni občinski organ pa lahko, kot je že bilo navedeno, ob potrditvi
cene v izračunu cen storitev javnih služb prizna subvencijo. Trenutno veljavne cene, ki so
bile v skladu z Uredbo MEDO predlagane s strani izvajalca KSP Hrastnik d.d. v Elaboratih o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini
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Hrastnik, marec 2014 (v nadaljevanju: elaborati), in sprejete s Sklepom o soglasju k cenam
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine
Hrastnik za leto 2014, št. 354-24/2014, na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik
dne 29.5.2014, so zaradi sistemskih sprememb v oblikovanju cen in zaračunavanju storitev
teh GJS uporabnikom, ki jih je prinesla Uredba MEDO, bistveno vplivale na stroške
posameznih uporabnikov.
V skladu s 3. členom Uredbe MEDO se najemnina za infrastrukturo, ki se uporablja za
izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja, zaračunava najmanj v višini amortizacije
infrastrukture. Ker so bili izgradnja kolektorskega sistema, ki se zaključuje s čistilno napravo,
ter vodovodnega omrežja za oskrbo prebivalcev na območju Občine Hrastnik s pitno vodo
finančno obsežni projekti, je odraz tega visok strošek letne amortizacije, ki za končnega
uporabnika predstavlja visok strošek omrežnine. Zaradi navedenega je bilo že ob prehodu na
sistem zaračunavanja omrežnine po moči vodomerov na področju oskrbe s pitno vodo ter
čiščenja komunalne odpadne vode uvedeno subvencioniranje cene uporabe infrastrukture
uporabnikom, ki so gospodinjstva, zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja omrežnine v
večstanovanjskih stavbah, ki jih je prinesla Uredba MEDO, pa je bilo uvedeno tudi ob
sprejemu cen v letu 2014, s Sklepom o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2014, št. 35424/2014, sprejetem na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik dne 29.5.2014.
Največja sprememba, ki jo je prinesla Uredba MEDO, je obračunavanje omrežnine na
področju oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne odpadne vode v večstanovanjskih
stavbah v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, za vsako
stanovanjsko enoto posebej. Strošek omrežnine praviloma večjega premera DN-ja se je do
1.6.2014 pri večstanovanjskih objektih delil na vsa stanovanja, v skladu z Uredbo MEDO pa
se od tega datuma naprej za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20 (faktor
omrežnine 1). Spremenjen sistem zaračunavanja je uvedel enakomerno razporeditev stroška
uporabe gospodarske javne infrastrukture na vse uporabnike ter izenačil stroške omrežnine
uporabnika individualne in večstanovanjske stavbe. Posledica prehoda na nov sistem
zaračunavanja zaradi navedenega je bila stroškovno večja obremenitev uporabnikov
večstanovanjskih stavb z nižjimi DN-ji in visokim številom stanovanj. Zaradi bistvene
spremembe stroška omrežnine za nekatere uporabnike, trenutne socialne in gospodarske
situacije v občini in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, je bilo ob sprejemu
novih cen v letu 2014 za gospodarsko javno službo oskrba s pitno vodo določeno 60%
subvencioniranje omrežnine v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne
infrastrukture, za gospodarsko javno službo čiščenja komunalne odpadne vode pa 45%
subvencioniranje omrežnine, za uporabnike, ki so gospodinjstva.
Na področju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode zaradi
uporabe novega kolektorskega sistema preko katerega se v skladu s predpisi s področja
varstva okolja komunalna odpadna voda odvaja neposredno na čistilno napravo, govorimo o
izvajanju nove storitve, saj je način in obseg izvajanja GJS v primerjavi s tistim iz časa
sprejemanja cen, ki so veljale do 1.6.2014, povsem spremenjen. Odvajanje komunalne
odpadne vode se je v obsegu, na katerem temelji kalkulacija trenutno veljavne cene, izvajalo
sicer že od pričetka delovanja CČN Hrastnik (1. 6. 2011), vendar se zaradi uredb o
zamrznitvi cen komunalnih storitev po ceni oblikovani v skladu s Pravilnikom o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/2009, 87/2012; v nadaljevanju: Pravilnik) in sprejeti v letu 2010, ki je
vključevala stroške te GJS, do 1.6.2014 ni zaračunavalo. Ker se odvajanje komunalne
odpadne vode uporabnikom v dejanskem obsegu izvedenih storitev ni zaračunavalo, bi bil
strošek povišanja za uporabnike te GJS toliko višji. Zaradi navedenega, trenutne socialne in
gospodarske situacije v občini in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, je bilo
tudi za to GJS določeno subvencioniranje cene omrežnine v višini 80%.
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Ker se socialna in gospodarska situacija od sprejema trenutno veljavnih cen v občini
bistveno ni spremenila, se predlaga podaljšanje subvencioniranja omrežnine v delu, ki se
nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, za gospodarsko javno službo oskrba s
pitno vodo v višini 60%, čiščenja komunalne odpadne vode v višini 45% in odvajanja
komunalne odpadne vode v višini 80% za uporabnike, ki so gospodinjstva, do konca leta
2015 oziroma do uveljavitve novih cen komunalnih storitev v skladu z Uredbo MEDO.
3. VIŠINA SUBVENCIJE
Uredba MEDO lokalni skupnosti za uporabnike, ki so gospodinjstva, dopušča
subvencioniranje cene storitve posamezne javne službe v delu, ki se nanaša na ceno
uporabe javne infrastrukture (omrežnino). Na osnovi navedenega se predlaga
subvencioniranje cene storitve oskrbe s pitno vodo v višini 60% cene omrežnine v delu, ki se
nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, subvencioniranje cene storitve
čiščenja komunalne odpadne vode v višini 45% cene omrežnine in subvencioniranje cene
odvajanja komunalne odpadne vode v višini 80% cene omrežnine.
V proračunu Občine Hrastnik za leto 2015 se na postavkah 4216105 Subvencije cen oskrbe
s pitno vodo in 4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode zagotovijo
sredstva za kritje stroška subvencije teh gospodarskih javnih služb.

Število vodomerov, na podlagi katerih je določen letni znesek subvencij, je ocenjeno
povprečno število vodomerov za gospodinjstva v letu 2015, in temelji na povprečnem številu
vodomerov v letu 2014 od 1.6.2014 dalje.

3.1. OSKRBA S PITNO VODO

vodomer

DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN
SKUPAJ
SKUPAJ z 9,5% DDV
SKUPAJ 1.1.-31.12.
2015 z 9,5% DDV

cena omrežnine, ki se
nanaša na UPORABO 60% subvencija
GOSPODARSKE
omrežnine
JAVNE
oskrbe s pitno
INFRASTRUKTURE
vodo
2,0743
1,2446
6,2230
3,7338
20,7434
12,4461
31,1151
18,6691
62,2303
37,3382
103,7171
62,2303
207,4343
124,4606
414,8686
248,9211

št. vodomerov
gospodinjstva

Znesek v €

3629
27
0
0
0
0
0
0
3656

4.516,65
100,81
0
0
0
0
0
0
4.617,47
5.056,13
60.673,50

Tabela 1: Izračun subvencije oskrbe s pitno vodo po posameznih vodomerih (DN) za
gospodinjstvo za obdobje od 1. 1. – 31. 12. 2015 oziroma do spremembe cen.
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Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo,
koncesionarju poravnala 60 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske
javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo, vključno z 9,5 % DDV. Višina mesečnega stroška je
odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo znašala 4.617,47 € brez
9,5% DDV oziroma 5.056,13 € z 9,5% DDV.

3.2. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

vodomer

cena omrežnine

DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65
65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN
SKUPAJ
SKUPAJ z 9,5% DDV
SKUPAJ 1.1.-31.12.
2015 z 9,5% DDV

2,6880
8,0641
26,8803
40,3205
80,6410
134,4017
268,8034
537,6068

45% subvencija
omrežnine čiščenja
komunalne
odpadne vode
1,2096
3,6288
12,0962
18,1442
36,2885
60,4808
120,9615
241,9231

št. vodomerov
gospodinjstva
3954
25
0
0
0
0
0
0
3979

Znesek v €

4.783,06
90,72
0
0
0
0
0
0
4.873,78
5.336,79
64.041,48

Tabela 2: Izračun subvencije čiščenja komunalne odpadne vode po posameznih vodomerih
(DN) za gospodinjstvo za obdobje od 1. 1. – 31. 12. 2015 oziroma do spremembe cen.

Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo,
koncesionarju poravnala 45 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske
javne infrastrukture čiščenja komunalne odpadne vode, vključno z 9,5 % DDV. Višina
mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo
znašala 4.873,78 € brez 9,5% DDV oziroma 5.336,79 € z 9,5% DDV.

3.3. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

vodomer

cena omrežnine

DN < 20
20 < DN < 40
40 < DN < 50
50 < DN < 65

1,5449
4,6347
15,4491
23,1736

80% subvencija
omrežnine odvajanja št. vodomerov
komunalne odpadne gospodinjstva
vode
1,2359
3171
3,7078
13
12,3593
0
0
18,5389

Znesek v €

3.919,35
48,20
0
0
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65 < DN < 80
80 < DN < 100
100 < DN < 150
150 < DN
SKUPAJ
SKUPAJ z 9,5% DDV
SKUPAJ 1.1.-31.12.
2015 z 9,5% DDV

46,3472
77,2454
154,4907
308,9815

37,0778
61,7963
123,5926
247,1852

0
0
0
0
3184

0
0
0
0
3.967,55
4.344,47
52.133,64

Tabela 3: Izračun subvencije odvajanja komunalne odpadne vode po posameznih vodomerih
(DN) za gospodinjstvo za obdobje od 1. 1. – 31. 12. 2015 oziroma do spremembe cen.

Občina bo iz proračunskih sredstev namesto posameznega uporabnika, ki je gospodinjstvo,
koncesionarju poravnala 80 % stroška omrežnine, ki se nanaša na uporabo gospodarske
javne infrastrukture odvajanja komunalne odpadne vode, vključno z 9,5 % DDV. Višina
mesečnega stroška je odvisna od gibanja števila posameznih vodomerov, okvirno pa bo
znašala 3.967,55 € brez 9,5% DDV oziroma 4.344,47 € z 9,5% DDV.
Na osnovi navedenega bo strošek subvencije gospodarskih javnih služb varstva okolja v
proračunu Občine Hrastnik zaradi 60% subvencioniranja cene omrežnine oskrbe s pitno
vodo v delu, ki se nanaša na uporabo gospodarske javne infrastrukture, 45 %
subvencioniranja cene omrežnine čiščenja in 80% subvencioniranja omrežnine odvajanja
komunalne odpadne vode za obdobje od 1.1. do 31.12. 2015 okvirno znašal 176.848,62 €.

S Sklepom o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015 predlagane subvencije so združljive s
členom 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj:
- so dodeljene za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena;
- so nadomestila v skupnem znesku nižja od letnega zneska 15 milijonov EUR;
- obdobje, za katero je podjetje pooblaščeno za opravljanje storitev splošnega
gospodarskega pomena, ne presega desetih let;
- je podjetje za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena izrecno pooblaščeno;
- ne presegajo zneska, ki je nujen za pokrivanje neto stroškov nastalih pri izpolnjevanju
obveznosti javnih storitev, vključno z zmernim dobičkom, vračilo morebitnih prejetih
prekomernih nadomestil pa je urejeno v letnem aneksu k Pogodbi o poslovnem najemu javne
infrastrukture, št. 014-3/2010.
Ker Sklep Komisije v času pooblastitve (izbire) koncesionarja za izvajanje obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so predmet subvencioniranja, še ni veljal, v 4.
členu pa kot obvezno sestavino akta o pooblastitvi določa tudi sklic na ta Sklep Komisije, se
Sklep o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015 v predlagani vsebini sklicuje na Sklep
Komisije.

10

4. ZAKLJUČEK
V skladu z veljavno zakonodajo je zaradi postopnega dviga stroška gospodarskih javnih
služb varstva okolja za končnega uporabnika zaradi uvedenega spremenjenega načina
zaračunavanja v letu 2014 in pričetka zaračunavanja storitev gospodarske javne službe, ki
se do 1.6.2014 ni zaračunavala, predlagano podaljšanje subvencioniranja cen obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja tudi v letu 2015 v navedeni višini.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlog Sklepa o
subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015.

ŽUPAN OBČINE HRASTNIK
Miran JERIČ
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