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 SPORAZUM O OBRAČUNU ENOTNE OMREŽNINE 
 
 
ki so ga dogovorili in sklenili: 
 
 
1. KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor 

mag. Janko Širec, kot izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju izvajalec) 
ID za DDV: SI65735676, matična številka: 5321387 

 
in 
 
 
2. OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ki jo zastopa župan Marjan 

Žmavc  
ID za DDV: SI78110475, matična številka: 1332066 
 
OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane, ki jo zastopa  župan Janez Jurgec  
ID za DDV: SI52739813, matična številka: 2242770 
 
OBČINA DESTRNIK, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, ki jo zastopa župan Vladimir Vindiš 
ID za DDV: SI76286193, matična številka: 5882966  
 
OBČINA DORNAVA, Dornava 135a, 2252 Dornava, ki jo zastopa župan Rajko Janžekovič  
ID za DDV: SI44295839, matična številka: 5884039  
 
OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ki jo zastopa župan Jožef Kokot  
ID za DDV: SI81877790, matična številka: 5883962  
 
OBČINA HAJDINA, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ki jo zastopa župan mag. Stanko 
Glažar  
ID za DDV: SI24866792, matična številka: 1357441  
 
OBČINA JURŠINCI, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, ki jo zastopa župan Alojz Kaučič 
ID za DDV: SI11578491, matična številka: 5883750  
 
OBČINA KIDRIČEVO, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, ki jo zastopa župan 
Anton Leskovar  
ID za DDV: SI93796471, matična številka: 5883709  
 
OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ki jo zastopa županja dr. Darinka Fakin  
ID za DDV: SI11993197, matična številka: 5883644  

 
OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, 2281 Markovci, ki jo zastopa župan Milan Gabrovec   
ID za DDV: SI57234213, matična številka: 1357492  
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MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ki jo zastopa župan dr. Štefan Čelan 
ID za DDV: 85675237, matična številka: 5883598 

 
OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ki jo zastopa župan Marko Maučič  
ID za DDV: SI30569320, matična številka: 1358278 
 
OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše, ki jo zastopa župan Bojan Kirbiš, inž.grad. 
ID za DDV: SI12241075, matična številka: 5883199 
 
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, ki jo 
zastopa župan Franci Krepša  
ID za DDV: SI72359528, matična številka: 1358103 
 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, ki jo zastopa župan Darko Fras 
ID za DDV: 58878734, matična številka: 2242796 
 
OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, ki jo zastopa župan Alojz 
Benko  
Davčna številka: 40178722, matična številka: 1358057 
 
OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm, ki jo zastopa župan Friderik Bračič  
ID za DDV: SI21061742, matična številka: 5883423 
 
OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran Vuk  
ID za DDV: SI47964332, matična številka: 5883377 
 
OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale, ki jo zastopa župan Anton Butolen  
ID za DDV: SI91024129, matična številka: 1357999 
 
 

(v nadaljevanju Občine) 
 
 

1. člen 
 
Stranke tega sporazuma uvodoma ugotavljajo: 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cerkvenjak (v 
nadaljevanju: javna služba); 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cirkulane; 
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 da je na Komunalno podjetje Ptuj d.d. podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, z dne 15.12.2004) izvajalec lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Destrnik; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Dornava; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Sklepa o izvajanju dejavnosti oskrbe s 
pitno vodo (Uradni list RS, št. 21/2002) izvajalec lokalne gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo v Občini Gorišnica; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Sklepa o izvajanju dejavnosti oskrbe s 
pitno vodo, kot obvezne javne službe (Uradni list RS, št. 13/2002) izvajalec lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Hajdina; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Juršinci; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d.na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011 in 
Dodatka h koncesijski pogodbi z dne 7. 10. 2011, izvajalec lokalne gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v delu Občine Kidričevo; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Majšperk; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Markovci; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. operativni izvajalec gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo v Mestni občini Ptuj; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Podlehnik; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Starše z dne 30.10.1996 in aneksa h 
koncesijski pogodbi z dne 6.7.2000 izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba 
s pitno vodo v Občini Starše; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. operativni izvajalec gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Trnovska vas; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Videm; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Zavrč; 
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 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi Koncesijske pogodbe za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 16.6.2011, 
izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Žetale; 

 da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z dne 
16.6.2011, izvajalec lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v delu 
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;  

 da se Občine oskrbujejo s pitno vodo tehnično – tehnološko enovitega in celovitega 
ptujskega vodooskrbnega sistema. 
 

2. člen 
 

Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da se za namen tega sporazuma in cilja dosega 
enotne omrežnine na skupnem vodooskrbnem sistemu (brez upoštevanja morebitnih 
subvencij omrežnine) šteje, da je celotna infrastruktura namenjena oskrbi s pitno vodo 
skupna. Seznam infrastrukturnih objektov in naprav vodooskrbe je priloga in sestavni del 
tega sporazuma.  
 
Stranke tega sporazuma ugotavljajo, da pri tem sporazumu ne gre za promet z infrastrukturo 
ampak zgolj za evidenčno združitev in delitev premoženja med občinami. 

 
3. člen 

 
Stranke tega sporazuma ugotavljajo: 

- da je bila sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012; v nadaljevanju: 
Uredba), ki je določila, da je predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno 
vodo sestavljena iz omrežnine in vodarine; 

- da omrežnina po tem sporazumu v skladu z Uredbo iz prve alineje tega člena 
vključuje: 
- stroške amortizacije ali najem osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 

infrastruktura, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, 
- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog 

izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s 
pitno vodo, 

- stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti 
zaradi prilagoditve ukrepom  vodovarstvenega režima, 

 
 

4. člen 
 

Izvajalec javne službe je dolžan zavarovati v najem oddano infrastrukturo za naslednje rizike: 
- vodovodno omrežje z objekti in opremo (brez cevovodov) za temeljne požarne 

nevarnosti in potres, 
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- oprema s stroji in aparati na infrastrukturi (brez cevovodov) za strojelomno 
zavarovanje. 

 
Zavarovalne police, ki jih sklepa izvajalec javne službe za zavarovanje infrastrukturnih 
objektov in naprav, se morajo vinkulirati v korist občin. 
 
Izvajalec javne službe je dolžan skleniti zavarovanje iz prvega odstavka tega člena v takem 
obsegu takrat, ko bo uveljavljena cena storitve z omrežnino skladno z Uredbo v vseh 
občinah. 
 

5. člen 
 
Stranke tega sporazuma sporazumno ugotavljajo, da so se sporazumno odločile za uvedbo 
enotne omrežnine na celotnem vodooskrbnem sistemu. 
 
Stranke tega sporazuma ob podpisu tega sporazuma ugotavljajo, da enotna omrežnina na 
občinskih svetih posameznih občin še ni bila potrjena in da ta sporazum prestavlja podlago 
za enotno omrežnino.  
 
Ta sporazum je prav tako podlaga za izstavitev računov za najemnino infrastrukture, ki jo 
bodo občine izstavile izvajalcu. 
 
 
Stranke tega sporazuma ugotavljajo, da v skladu z Elaboratom za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo (marec 
2014) znaša omrežnina za priključek DN 20 brez DDV 3,9353 EUR. 
 

6. člen 
 
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da je osnova za višino najemnine za uporabo 
infrastrukturnih objektov in naprav vodooskrbe, katero izvajalcu izstavi posamezna občina, 
povprečna, enotna omrežnina na celotnem vodooskrbnem sistemu..  
 
Stranke se nadalje dogovorijo, da je merilo za delitev zbrane omrežnine med občine, število 
vodovodnih priključkov v posamezni občini.  
 
V kolikor stranke tega sporazuma po preteku veljavnosti tega sporazuma ugotovijo, da je za 
delitev omrežnine primernejši način druga delitev, kot je določena v drugem odstavku tega 
člena, se stranke tega sporazuma dogovorijo, da za obdobje veljavnosti tega sporazuma 
poračuna omrežnine ne bodo izvajale.  
 
V primeru subvencije omrežnine ali dela omrežnine individualnih in neprofitnih odjemalcev, 
izvajalec javne službe občini izstavi račun za subvencijo, ker vira za plačilo najemnine v 
denarnem toku ni.  
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Izvajalec bo na podlagi računa za najemnino nakazoval omrežnino v višini 90% 1/12 
posamezni občini mesečno,  in sicer do konca meseca za pretekli mesec.  
 
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da 10% zadržane omrežnine predstavlja zaračunana 
in s strani odjemalcev neplačana omrežnina. Poračun se opravi najkasneje v enem mesecu 
po prenehanju veljavnosti tega sporazuma.  Izvajalec javne službe je dolžan opraviti sodno 
izterjavo s strani odjemalcev neplačanih obveznosti. 
  
 

7. člen 
 
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da omrežnino od uporabnikov pobira koncesionar v 
višini, kot jo bodo določili sklepi pristojnih organov posameznih občin in katera bo določena 
v enotni višini. Koncesionar nato skozi najemnino plačuje del omrežnine nazaj občini kot 
lastniku infrastrukture po kriteriju določenem v drugem odstavku 6. člena tega sporazuma. 
 
Tako prejeta sredstva, ki jih občine prejme skozi najemnino iz omrežnine so namenska 
sredstva, ki so namenjena vzdrževanju objektov javne infrastrukture namenjenih vodooskrbi. 
 
 

8. člen 
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da sredstva, ki v omrežnini zajemajo: 

- stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod (vzdrževalnina priključka) 
in kateri v skladu z Elaboratom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo (marec 2014) za eno leto 
brez DDV  znašajo 491.472 EUR, 

- stroške nadomestil za zmanjšanje odhodka iz kmetijske dejavnosti in kateri v skladu z 
Elaboratom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja oskrbe s pitno vodo (marec 2014) za eno leto brez DDV znašajo 25.000 
EUR,  

- in stroški zavarovanje infrastrukture kateri v skladu z Elaboratom za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo (marec 2014) za eno leto  brez DDV znašajo 39.744 EUR 

ostanejo pri izvajalcu in teh sredstev izvajalec ni dolžan nakazovati občini. 
 
V primeru, da občina v celoti subvencionira omrežnino, je sredstva iz prejšnjega odstavka 
dolžna iz proračuna nakazati izvajalcu.  
 
 

9. člen 
 
Za primer nujnih investicijsko vzdrževalnih del si izvajalec zadrži 10% mesečno zbrane 
omrežnine.  
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Izvajalec izvede investicijsko vzdrževalna dela po postopku javnega naročanja. Izvajalec je o 
nujnih investicijsko vzdrževalnih delih pred samo izvedbo del dolžan obvestiti občine. 
Izvajalec je ob prenehanju tega sporazuma dolžan izdelati poročilo o porabi sredstev iz tega 
člena namenjenih nujnim investicijsko vzdrževalnim delom in izdelati poračun.  
 

10. člen 
 

Sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: 

- za pridobitev posla ali  
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti ali  
- za drugo ravnanje ali  opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,  

je ničen. 
 

11. člen 
 
Stranke tega sporazuma si bodo prizadevale morebitne spore, nastale pri izvrševanju tega 
sporazuma, reševati sporazumno s pogajanji in s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz 
načela vestnosti in poštenja.  
 
Če do sporazumne rešitve spora ne pride, ali se katerakoli od strank pogajanjem izmika, je za 
vse morebitne spore in nesoglasja iz tega sporazuma ali v zvezi z njim, stvarno pristojno 
sodišče na Ptuju. 
 

12. člen 
 

Ta sporazum je sestavljen v dvajsetih (20) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 
tega sporazuma po en (1) izvod. 
 

13. člen 
 

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišejo vse stranke tega sporazuma in velja za obdobje 
enega leta. 

 

Ptuj, dne _____________________ 
 
Občine:       Izvajalec:  
Občina Cerkvenjak      Komunalno podjetje Ptuj d.d. 
Župan:       Direktor:    
Marjan Žmavc      mag. Janko Širec   
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Občina Cirkulane 
Župan:  
Janez Jurgec 
 
 
 
Občina Destrnik 
Župan:  
Vladimir Vindiš 
 
 
 
Občina Dornava 
Župan: 
Rajko Janžekovič 
 
 
 
Občina Gorišnica 
Župan: 
Jožef Kokot 
 
 
Občina Hajdina 
Župan: 
mag. Stanko Glažar   
 
 
 
Občina Juršinci 
Župan: 
Alojz Kaučič 
 
 
 
Občina Kidričevo 
Župan: 
Anton Leskovar 
 
 
 
Občina Majšperk 
Županja: 
dr. Darinka Fakin   
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Občina Markovci 
Župan: 
Milan Gabrovec 
 
 
 
Občina Podlehnik 
Župan: 
Marko Maučič 
 
 
 
Mestna občina Ptuj 
Župan:   
dr. Štefan Čelan 
 
 
 
Občina Starše 
Župan: 
Bojan Kirbiš, inž.gr. 
 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah: 
Župan: 
Franci Krepša 
 
 
 
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah: 
Župan: 
Darko Fras 
 
 
 
Občina Trnovska vas: 
Župan: 
Alojz Benko 
 
 
 
Občina Videm: 
Župan: 
Friderik Bračič 
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Občina Zavrč 
Župan: 
Miran Vuk 
 
 
 
Občina Žetale 
Župan: 
Anton Butolen 

 


