Polzela, ……………………
Številka: …………………

NASLOV:

Predlog Sklepa o potrditvi cene obvezne gospodarske javne
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave biorazgradljivih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov

PRAVNA PODLAGA :

3. odstavek 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – UPB, 6. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/12 – Uredba
MEDO) in 17. alineja 2. odstavka 15. člena Statuta Občine
Polzela Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave,
št. 4/16)

PREDLAGATELJ:

Jože KUŽNIK, župan

PREDLOG SKLEPA:

Potrdi se cena storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe in sicer:

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
po ceni 0,08703 EUR/kg, od tega znaša:
−
−

cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
cena storitve 0,06111 EUR/kg.

2. Obdelava biorazgradljivih odpadkov po ceni
0,08613 EUR/kg, od tega znaša:
−
−

cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in
cena storitve 0,06111 EUR/kg.

3. Odlaganje
ostankov
predelave
ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov po ceni
0,06972 EUR/kg, od tega znaša:
−
−

cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
cena storitve 0,03948 EUR/kg.

V ceno niso vštete zakonsko predpisane dajatve.
Občina Polzela bo subvencionirala razliko med staro ceno
(veljavno od 1. 1. 2014) in novo ceno , ki velja od 1. 7. 2016 za
gospodarski javni službi obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in obdelavo biološko razgradljivih
odpadkov
ter
odlaganja
ostankov
predelave
ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Polzela Polzelan, poročevalec Občine Polzela.

O b r a z l o ž i t e v:

V obravnavo vam ponovno posredujemo predlog
gospodarske javne službe varstva okolja.

sklepov o potrditvi cene obvezne

Glede na to, da predlagane cene na 12. redni seji Občinskega sveta dne 21. 6. 2016, niso bile
potrjene, je na podlagi 21. člena Pogodbe o poslovnem najemu pripravljen sklep na podlagi
katerega bo Občina Polzela subvencionirala razliko me staro ceno (veljavno od 1. 1. 2014) in
novo ceno, ki velja od 1. 7. 2016 za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in obdelavo biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.«
V Pogodbi o poslovnem najemu – RCERO so se vse podpisnice zavezale, da se cene med
najemodajalkami ne bodo diferencirale in da morajo cene pokrivati vse upravičene stroške. V
kolikor cene iz katerega koli razloga niso potrjene v zadostni višini, je potrebno razliko
pokrivati s subvencijo, kar je skladno z 5. alinejo 5. člena Uredbe MEDO.
Mesečna višina subvencije bo znašala povprečno 2.000,00 EUR8 za mesec julij znaša 1.869,49
EUR brez DDV oz. 2.047,09 EUR z DDV.
V proračunu za tekoče leto se bodo ta sredstva zagotavljala iz splošne proračunske rezervacije.

Obrazložitev pripravila:
Magda Cilenšek
Podsekretarka za gosp., okolje in prostor

PREDLOG
Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 3. odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB) in 17. alineje 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela
Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 4/16) na ……….. redni seji ……….,
sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave biorazgradljivih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
I.
Potrdi se cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe in sicer:
1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov po ceni 0,08703 EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
− cena storitve 0,06111 EUR/kg.
2. Obdelava biorazgradljivih odpadkov po ceni 0,08613 EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg in
− cena storitve 0,06111 EUR/kg.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov po ceni 0,06972
EUR/kg, od tega znaša:
− cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
− cena storitve 0,03948 EUR/kg.
V ceno niso vštete zakonsko predpisane dajatve.
II.
Občina Polzela bo subvencionirala razliko med staro ceno (veljavno od 1. 1. 2014) in novo ceno ,
ki velja od 1. 7. 2016 za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in obdelavo biološko razgradljivih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela Polzelan,
poročevalec Občine Polzela.

Polzela, ………………..……..
Številka: ………………………

Jože Kužnik
Župan

