OBVESTILO O CENAH KOMUNALNIH STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI KOČEVJE
01.01.2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. 87/2012, 109/2012). Številne občine so že januarja 2013
sprejele nove cene komunalnih storitev. V občini Kočevje so stopile v veljavo nove cene komunalnih
storitev na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s 01.01. 2014
(cena storitev ni bila spremenjena od 05.04.2003).
Na računu za komunalne storitve je po novem več postavk, kot smo jih bili vajeni do sedaj, saj je bila
prejšnja cena enotna in je vsebovala stroške opravljanja storitev in del stroška amortizacije
infrastrukture, medtem ko so nove cene razdeljene na ceno omrežnine in ceno izvajanja storitve javne
službe.
Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe odvajanja in javne službe
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Namenjena je za obnovo obstoječih, oziroma za
izgradnjo nove infrastrukture. Končni prejemnik sredstev omrežnine je Občina Kočevje. Omrežnina se
obračuna uporabniku glede na zmogljivost vodovodnega priključka, določeno s premerom
vodomera. Cena omrežnine je fiksna in ni odvisna od količine dobavljene pitne vode. V
večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov,
pa se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za osnovni priključek s faktorjem 1.
Cena storitve javne službe vključuje stroške, ki nastajajo z opravljanjem storitev javne službe. Končni
prejemnik teh sredstev je javno podjetje. Storitve javne službe zaračunamo glede na količino
dobavljene pitne vode (podatek nam posreduje Hydrovod d.o.o.)
Okoljsko dajatev obračunamo skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/2012), ki določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Okoljsko dajatev zaračunamo glede na količino
dobavljene pitne vode. Prejemnik dajatve je država, ki jo namensko vrne v občinsko rabo.
Uporabniku, ki je priključen na kanalizacijo, le ta pa je vezana na centralno čistilno napravo
zaračunamo naslednje storitve: omrežnina odvajanje, cena storitve javne službe odvajanja odpadne
komunalne vode, okoljska dajatev, omrežnina čiščenje, cena storitve čiščenja odpadne komunalne
vode.
Uporabniku, ki je priključen na nepretočno ali obstoječo greznico ali na malo komunalno čistilno
napravo (MKČN), smo do 31.12.2013 zaračunavali stroške opravljenih storitev povezanih z greznico ali
MKČN ob njihovem dejanskem nastanku. Od 01.01.2014 mora uporabnik, ki je priključen na greznico
ali MKČN po novem storitve, ki so povezane z greznicami in MKČN (prevzem blata iz greznic, ravnanje
z blatom na čistilni napravi, obratovalni monitoring) plačevati mesečno. Takemu uporabniku bomo
zaračunali omrežnino čiščenja ter ceno storitev javne službe povezane z greznicami in MKČN glede na
količino dobavljene pitne vode. Enako kot prej se zaračuna tudi okoljska dajatev.
Praznjenje greznic bomo še naprej izvajali po izdelanem programu o čiščenju greznic in MKČN
(objavljen je na spletni strani Komunale Kočevje). Uporabniki, ki boste imeli greznice polne še pred
predvidenim terminom za praznjenje greznice, boste poklicali na Komunalo, ki vam bo predčasno
spraznila greznico, oziroma malo komunalno čistilno napravo. Uporabniku ob praznenju greznice ali
MKČN ne bomo izstavili računa.
Občina Kočevje subvencionira cene gospodinjskim uporabnikom v višini 50%.
Celoten cenik na www.komunala-kocevje.si
in oglasni deski podjetja.

