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OBČINA KOBILJE 
OBČINSKI SVET 
Kobilje 56 
9227 KOBILJE 
 
 
 
Zadeva: Odlok o višini in rokih obveznosti za komunalno infrastrukturo v občini 

Kobilje – prva obravnava 

 
 
PREDLAGATELJ: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
POROČEVALEC: Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
PRAVNA OSNOVA:  Statut Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

2/2011) 
 
NAMEN: Prva obravnava in sprejem 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet občine Kobilje je seznanjen s predlogom 

Odlok o višini in rokih obveznosti za komunalno 
infrastrukturo v občini Kobilje in ga potrjuje. 

 
 
 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 
1.  Uvod 
 
Na podlagi sprejetega sklepa o spremembi višine cene komunalnih storitev je občinska uprava 
pripravila predlog Odlok o višini in rokih obveznosti za komunalno infrastrukturo v občini 
Kobilje. 
 
2. Cilji sprememb in dopolnitev poslovnika in poglavitne rešitve 
 
Cilj predlaganega besedila odloka je celovita, z zakonodajo usklajena ureditev področja cen 
komunalnih storitev. Spremembe in dopolnitve bi bilo sicer mogoče vključiti v obstoječi 
odlok s sprejemom samih sprememb in kasneje uradnega prečiščenega besedila, vendar je z 
vidika uporabnosti odloka in ekonomičnosti postopka primerneje sprejeti nov odlok. 
 
3. Ocena finančnih posledic 
 
Novi odlok načrtuje višje prihodke komunalnih storitev. 
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Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 14. člena Statuta 
Občine Kobilje, (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine Kobilje na ……… 
seji dne ……….sprejel 
 
 

O D L O K 
O VIŠINI IN ROKIH OBVEZNOSTI 

ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V OBČINI KOBILJE 
 

1. Člen 
(PRIKLJUČNINE) 

 
Priključitev na kanalizacijsko omrežje 1.000 EUR 
 
Priključitev na vaški vodovod 420 EUR 
 
Priključitev na Vodovod Sv. Martin 340 EUR 
 
Obveznost sklenitve pogodbe o priključnini nastane pred priključitvijo oziroma pred izdajo potrdila o 
poravnanih obveznostih. 
 
Roki plačila se računajo od dneva sklenitve pogodbe. 
 
Obveznost obročnega plačila nastane vsakega 15. –tega v mesecu za pretekli mesec. Znesek mesečnega 
obroka mora biti določen v pogodbi. 
 
Za celotno obveznost plačila v 30 dneh po priključitvi oz. sklenitvi pogodbe se prizna 10 % 
popust. 
 

2. člen  
(TEKOČE OBVEZNOSTI) 

 
1. Vodarina in pluženje snega pri Sv. Martinu 
Lastniki vinskih kleti, vikendov, ki so priključeni na vodovod in lastniki vgrajenih jaškov imajo naslednje 
obveznosti: 
- lastniki vinskih kleti in vikendov, ki imajo vgrajene vodomere, plačilo vodarine in 7 EUR 

pavšalnega zneska za pluženje snega; 
- lastniki jaškov plačilo vodarine; 
- lasniki objektov, priključenih na vodovod, ki nimajo vodomerov, za porabljeno vodo plačajo 

pavčal 65 EUR. 
 
2. Vzdrževanje pokopališča znaša za vsak posamezni grob 16,5 EUR vključno z DDV, 
stroški uporabe mrliške vežice pa znašajo za pogreb 35 EUR, vključno z DDV. 
 
3. cene storitev oskrbe s pitno vodo in kanalščina 

STORITEV Enota mere Cene v EUR 
brez DDV 

Cene v EUR z 
DDV (8,5) 

Omrežnina / mesec 
brez DDV 

Vodarina – dostribujcija vode 
- gospodinjstvo m3 0.40 0,434 1,5 
- gospodarstvo in ostali porabniki m3 0,45 0,488 1,5 
Kanalščina 
- gospodinjstvo m3 0,30 0,326 1,5 
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- gospodarstvo in ostali porabniki m3 0,35 0,380 1,5 

3. člen  
 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejme Občinski svet in se uporablja od dneva sprejema dalje. 
 
Številka: 
 Občina Kobilje  
 Župan 
 Stanko Gregorec 


