
Čiščenje komunalne odpadne vode v občini  od 1.1.2013 dalje 

 Občina Ig je dne 20.7.2012 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu  EU objavila javni 

razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja 

komunalne v Občini Ig. Na javni razpis se je javil koncesionar Petrol, Slovenska energetska 

družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana. S ponudnikom so bila opravljena 

pogajanja, na katerih so bila definirana izhodišča za pripravo koncesijske pogodbe, potrjen je 

bil način rešitve čiščenja odpadne komunalne vode, ki predvideva izgradnjo nove ČN Ig v 

dveh fazah in sicer: prva faza ČN Ig v velikosti 5000 PE (dve liniji 2x2500 PE), z možnostjo 

dograditve dodatne linije za dodatnih 2500 PE. Končna velikost ČN Ig bo 7500 PE. Lokacija ČN 

Matena se ukine in zemljišče se nameni za druge potrebe Občine. Vsled tega bo koncesionar 

zgradil nov tlačni vod od Matene do Iga v dolžini 2600 m. Bazene stare ČN Ig se bo uporabilo 

za zadrževalnik meteorne  in zaledne vode, ki vdira v sistem fekalne kanalizacije.  

13.11.2012 je bila s podjetjem Petrol d.d. Ljubljana, podpisana pogodba za opravljanje 

obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 

Ig za obdobje 30 let. 

Koncesionar  bo s 1.1.2013 prevzel v upravljanje čiščenje komunalne vode v Občini Ig. Do 

pričetka poskusnega obratovanja nove čistilne naprave ostanejo v veljavi danes veljavne 

cene čiščenja in sicer: 0,525 €/m3 pitne vode za gospodinjstva in ostale javne uporabnike in 

za gospodarstvo   0,795 €/m3 pitne vode (cene so brez DDV). 

Občinski svet Občine Ig je na 15. redni seji 7.11.2012 obravnaval in potrdil cene čiščenja 

komunalnih odpadnih vod v Občini Ig v javno zasebnem partnerstvu. 

S pričetkom poskusnega obratovanja ČN Ig se uporabnikom zaračunajo naslednje cene 

čiščenja komunalnih odpadnih voda 

Omrežnina v evrih: 

Dimenzija vodomera DN Omrežnina v evrih na mesec 

20 6,48 

25 9,71 

40 31,06 

50 38,83 

80 129,42 

Cene so brez ddv. 

Po pričetku poskusnega obratovanja se spremeni cena čiščenja na m3 porabljene pitne vode 

in sicer bo cena enotna za vse porabnike: 0,68  €/m3. 

Ker je današnja cena čiščenja prenesena še iz JP VOKA, ki je v preteklosti izvajalo javno 

službo, cena ni izračunana skladno z veljavnim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih gospodarskih služb (Ur. list RS 63/2009), ki v III poglavju opredeljuje 



oblikovanje cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ne upošteva 

omrežnine. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode je po tem Pravilniku sestavljena 

iz stroškov omrežnine, ki se obračunajo glede na instaliran vodomer pri posameznem 

uporabniku in predstavljajo fiksni del cene čiščenja. Variabilni del cene čiščenja predstavljajo 

drugi stroški čiščenja odpadne vode, ki se obračunajo glede na dobavljeno količine pitne 

vode posameznemu uporabniku. 

Stroški omrežnine so izračunani na osnovi stroškov amortizacije infrastrukture javne službe 

čiščenja odpadne vode, stroškov storitev povezanih z zavarovanjem infrastrukture javne 

službe čiščenja in stroškov financiranja izgradnje infrastrukture    javne službe čiščenja.   

Uporabniki, ki imajo greznice in male komunalne čistilna naprave bodo po izgradnji nove ČN 

Ig odpadno goščo morali pripeljati na ČN Ig. Cena za prevzem grezničnih odplak in blata bo 

10Eur/tono. Prevoz v ceni ni zajet.  

 

Janez Cimperman, župan 

 


