PREDLOG
Na podlagi 5. odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
in 17. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela - Uradne objave, št. 4/16) je Občinski svet Občine Polzela na ……. redni seji ………….
sprejel naslednji

SKLEP

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela, ki ga je izdelalo JKP Žalec, d. o. o., dne 26.
10. 2017.
2.
Potrdi se subvencija k omrežnini za odvajanje komunalne odpadne vode v višini 20 %.
3.
Potrdi se subvencija k omrežnini za čiščenje komunalne odpadne vode v višini 20 %.
4.
Potrdijo se obstoječe cene izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne
odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in storitve, povezane z greznicami, ki veljajo
od 1.1.2017 dalje.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporabljati pa se začne 1. 3. 2018.
Št.: ……………..…….
Polzela, ………….…..
Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:

Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. je izvajalec dejavnosti obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju
Občine Polzela. Izvajanje dejavnosti je urejeno v 149. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 z dopolnitvami), Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni čist RS, št. 98/15 in 76/17) ter
občinskem odloku s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja.
5. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) določa, da ceno storitve
posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in jo predloži pristojnemu
občinskemu organu v potrditev.
uredbe.
Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen storitev za leto 2018. Obstoječe cene storitev
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Polzela
so bile uveljavljene s 1. 1. 2017. Novo izračunane cene za leto 2018 temeljijo na planskih
količinah in stroških pri čemer so bili upoštevani dejanski stroški, ki so potrebni za izvajanje
dejavnosti.
V predlogu sklepa je prav tako kot v letu 2017, predvideno subvencioniranje cene storitev
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. S subvencijo se pokriva razlika med potrjeno in
zaračunano ceno in bremeni proračun Občine.
Finančna sredstva bodo zagotovljena z zbrano najemnino na podlagi najemne pogodbe,
sklenjene med Občino Polzela in JKP Žalec, d. o. o.
Predlagan Elaborat je v predlagani vsebini obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe ter podal pozitivno mnenje.
Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi elaborat in sprejme sklep v predlaganem besedilu in se
uporabnikom Občine Polzela tako v letu 2018 obračunava subvencionirana cena odvajanja in
čiščenja komunalne in odpadne vode.
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