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Spoštovane občanke in občani občine Šentjernej!
Pred vami je tretja številka informatorja, v katerem vam predstavljamo projekt Odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v porečju reke Krke. Tokrat vam želimo predvsem obrazložiti cene
komunalnih storitev in vas obvestiti kako bo potekal postopek praznjenja greznic na območju kjer
ni zgrajene javne kanalizacije.

OBVESTILO O CENAH KOMUNALNIH STORITEV
S 1. januarjem 2013 je prenehala veljati Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 66/12), s katero je država več let omejevala rast cen komunalnih storitev ter preprečevala
njihovo usklajevanje z rastjo stroškov. Zaradi tega je v preteklih letih pri izvajanju gospodarskih javnih
služb varstva okolja nastajala visoka izguba, ki je onemogočala vlaganja in obnovo komunalne
infrastrukture. V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012), ki je začela veljati 1.1.2013, smo
oblikovali Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Šentjernej, ki je bil potrjen na Občinskem svetu občine Šentjernej, dne 27.11.2013.
Potrjene nove cene bodo v občini Šentjernej veljale od 1.1.2014. Radi bi poudarili, da so nove
kalkulacije cen pripravljene tako, da pri vseh storitvah obveznih gospodarskih služb varstva okolja
podjetje ne ustvarja dobička, ampak krije stroške delovanja podjetja ČD-SHW d.o.o., ki nastajajo na
vseh segmentih dejavnosti vezanih na obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode.
Zakaj so nekatere postavke fiksne?
Postavke omrežnine so fiksne, vezane na dimenzijo vodomera in neodvisne od porabe pitne vode,
ker je taka njihova narava. Namenjene so vzdrževanju sistema, ki ga je potrebno investicijsko
obnavljati ne glede na to, koliko vode se preko njega pretoči. Ker so fiksne, se odstotkovno najbolj
odrazijo pri uporabnikih z nizko porabo.
Ali so razlike v cenah komunalnih storitev med stanovanjem, stanovanjsko hišo in gospodarskimi
objekti?
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva
okolja onemogoča kakršno koli razlikovanje cen med posameznimi tipi uporabnikov, zato ni
nobene razlike v ceni med uporabniki komunalnih storitev. Uporabniki v stanovanjih, stanovanjskih
hišah in gospodarskih objektih plačujejo enako ceno kar zadeva storitve izvajalca javne službe kot
tudi omrežnino. V večstanovanjskih stavbah se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina
za priključek s faktorjem 1 (premer vodomera DN ≤ 20).
Kakšne so spremembe pri obračunu javne službe odvoza blata iz greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav (MKČN)?
Javna služba odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) se izvaja na
način, da se vsakemu uporabniku pitne vode, ki ni priključen na kanalizacijski sistem, v sklopu
izvajanja javne službe izprazni blato iz greznice oz. MKČN, ter ga odpelje na čistilno napravo na
dokončno predelavo. Vsaka greznica oz. MKČN mora biti izpraznjena najmanj enkrat na 3 leta.
Do sedaj je vsak uporabnik plačal odvoz blata po opravljeni storitvi glede na količino odpeljanega
blata iz greznice oz. MKČN. V skladu z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja, pa je potrebno spremeniti obračun in
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uporabniku zaračunavati to storitev glede na porabljeno vodo. Na področju izvajanja storitev
povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami se
stroški obračunavajo po naslednjih postavkah:
 storitve povezane z greznicami oz. MKČN, odvisno od porabe vode po vodomeru,
 omrežnina – čiščenje, mesečni znesek odvisen od dimenzije vodomera.
Kaj je omrežnina in na kakšen način bo obračunana uporabniku?
Omrežnina je tisti del cene, ki pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih
zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša od 30
do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je potrebno dele vodovodnega oz.
kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi. Zaradi obsežnosti vodovodnih in kanalizacijskih
sistemov je potrebno dotrajane dele stalno in kontinuirano obnavljati, saj v nasprotnem primeru
lahko pride do situacije, ko je cevovod tako dotrajan, da po njem ni več možna normalna dobava
pitne vode oz. odvajanje odpadne vode.
Omrežnina se izračuna tako, da se seštejejo letni stroški:
- za nadomestitve infrastrukture (amortizacija) ter vodovodnih priključkov,
- zavarovanja infrastrukture ter odškodnin zaradi infrastrukture (služnost, kmetijska dejavnost zaradi
omejitev vodovarstvenih pasov) ter se razdelijo glede na število in velikost vodomera in s tem
obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na
velikost vodomera oz. priključka. Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe
vode, temveč od velikosti vodomera oz. priključka in je zato vsak mesec enaka. Uporabniki so
vajeni obračuna omrežnine že na računih za dobavo energije (elektrika oz. ogrevanje).
Omrežnino zaračunava uporabniku izvajalec javne službe, ki jo nato nakaže v občinski proračun,
kot najemnino za infrastrukturo, ki je v lasti občine. Zbrana sredstva se namensko porablja za
obnove vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.
Obrazložitev cen komunalnih storitev:


omrežnina je storitev, ki jo plačujejo uporabniki mesečno, glede na velikost vodomera, ne
glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.
Prihodki iz naslova omrežnine so izključno namenska sredstva lokalne skupnosti in se
namensko uporabljajo za obnove oziroma investicijsko vzdrževalna dela na tisti javni
infrastrukturi, za katero je bila zaračunana,



odvajanje odpadnih in padavinskih vod je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za obratovalne
in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema. Zaračunava se mesečno glede na
dobavljeno količino pitne vode. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh trenutno še
ne zaračunavamo,



čiščenje odpadnih in padavinskih vod je storitev, ki jo plačujejo uporabniki za materialne,
vzdrževalne in obratovalne stroške za čiščenje komunalne odpadne vode na čistilnih
napravah. Plačuje se mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Čiščenja
padavinske odpadne vode s streh trenutno še ne zaračunavamo,



storitve povezane z greznicami/MKČN je nova storitev, ki se zaračunava glede na količino
porabljene pitne vode ter ne več v enkratnem znesku po izvedbi. Gre za prihodek izvajalca
gospodarske javne službe, ki vam v sklopu storitve vsako tretje leto izprazni greznico/MKČN
in izdela Oceno obratovanja MKČN. V prehodnem obdobju se storitev praznjenja opravlja
na klic občana, v prihodnje pa se praznjenje izvaja po programu,



okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je obračunana
skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Ur. l. RS, št. 80/2012). Ceno okoljske dajatve določi vlada Republike Slovenije.
Prejemnik zbranih sredstev je občina, v kateri odpadna voda nastaja. DDV se ne
obračunava.
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OBVESTILO O PRAZNJENJU PRETOČNIH GREZNIC
IN PREVZEM BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
1. VZROKI ZA UVEDBO SISTEMATIČNEGA PRAZNJENJA
Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov ter okolju in zdravju škodljive snovi, zato
sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo, in tako ne onesnažujejo našega okolja. Zaradi vpliva, ki
ga imajo na okolje, državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih
čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta. Tudi na območju občine Šentjernej, kjer ni zgrajene javne
kanalizacije, se poleg malih komunalnih čistilnih naprav sistematično praznijo tudi greznice enkrat
na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno.
Gospodinjstva bi morala poskrbeti za redno praznjenje in obdelavo gošč na čistilni napravi,
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode (ČD-SHW d.o.o.) pa je dolžan
zagotavljati prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) ter
obstoječih greznic in hkrati o tem voditi ustrezne evidence in poročati na Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje. Dosedanja poročila izkazujejo, da praznjenje greznic ni bilo ustrezno – ali greznice niso bile
spraznjene ali pa so jih praznili nepooblaščeni izvajalci, ki niso poskrbeli za obdelavo gošč in blata
na čistilni napravi.
Dejavnost kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja opredeljuje Zakon o
varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04, 20/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09), Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Ur.l. RS, št. 87/12), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS št. 109/07, 33/08,
28/11 in 88/11). Skladno z zgoraj navedeno zakonodajo je javno podjetje ČD-SHW d.o.o. dolžno
uvesti sistematično praznjenje greznic in MKČN enkrat na tri leta in hkrati storitve mesečno
obračunati.
Če niste priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, bomo začeli mesečno zaračunavati storitev
prevzema in ravnanja z vsebino iz pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav. Osnova
za zaračunavanje bo količine dobavljene pitne vode. Za področja, kjer podatkov o količini
dobavljene vode nimamo, se bo storitev zaračunala glede na število stalno in začasno prijavljenih
stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. V
sklopu plačanih storitev odjemnemu mestu na obdobje treh let pripada enkrat praznjenje
obstoječe (pretočne) greznice ali MKČN. Vse dodatne storitve se izvedejo na osnovi naročila in
proti plačilu. Pogodbeni izvajalec JP EDŠ d.o.o. Šentjernej bo greznične gošče in blato predal v
obdelavo na čistilno napravo Šentjernej. Greznične gošče in blato mora izvajalec javne službe
odvažati skladno s Programom praznjenja greznic in MKČN, ki ga potrdi lokalna skupnost in spremlja
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Po izvedenih storitvi vam bo delavec iz JP EDŠ d.o.o. Šentjernej
predal dokazilo o opravljeni storitvi (strojno poročilo), ki bo veljalo kot dokazilo ob morebitnem
inšpekcijskem nadzoru.
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2. OPROSTITEV PLAČILA PRAZNJENJA GREZNIC ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo, imajo v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11,
8/12) možnost, da blato iz lastne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali
gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

POZOR! Kot dokazilo za oprostitev obveznosti praznjenja greznice ali MKČN je potrebna
pisna izjava, da se uporablja blato za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št. 62/08) – obrazec najdete na
spletni strani JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Izjava naj vsebuje tudi MID-KMG (številka
kmetijskega gospodarstva) in podatek o številu GVŽ, ki ga dobite na KGZS NM ali priložite
obrazec B iz subvencijske vloge. Izjavo posredujte pisno ali osebno na pogodbenega
izvajalca JP EDŠ d.o.o. Šentjernej, da vas bomo uvrstili na seznam uporabnikov, katerim ni
potrebno prazniti greznice oziroma MKČN, s čimer ste tudi oproščeni mesečnega
plačevanja storitev povezanih z greznicami oz. MKČN.
Vloga se šteje za ODOBRENO, če kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje dva kriterija:
1. KRITERIJ: Število GŽV je večje ali vsaj ENAKO številu stalno prijavljenih oseb (vpogled v
centralni register prebivalstva)
in
2. KRITERIJ: Obremenitev kmetijskega gospodarstva znaša največ 1,9 GVŽ na hektar
obdelovalne površine, pri čemer se upoštevajo le površine njiv (N 1100) in travnikov (T 1300)
brez površin gozda.
Če se stranki vloga odobri, jo o tem pisno obvestimo. Vlogo mora stranka obnavljati na vsaka 3
leta. V nasprotnem primeru se ji prične zaračunavati praznjenje grezničnih gošč/blata iz MKČN.
Ob iztekajočem se letu vam ob tej priložnosti želim, da se z optimizmom zazremo v prihodnost in s
pozitivnimi pričakovanji pričakamo izzive, ki nam jih bo prineslo naslednje leto, ter da nas ob tem
združuje medsebojno sodelovanje. Vesel božič in srečno novo leto 2014.

S spoštovanjem,
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN l.r.

