PREDLOG

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
o subvencioniranju cene omrežnine »voda« za vse uporabnike gospodinjstev oskrbovanih
od Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

I.
Potrdi se subvencija k ceni omrežnine »voda« za vse uporabnike po premerih vodovoda, ki se
oskrbujejo od Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. v višini navedeni v preglednici:
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela,
uporabljati pa se začne 1. 1. 2018.
Št.: ……………..…….
Polzela, ………….…..
Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. je sprejel sklep, da cene na vodnih
dejavnostih (oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak) v letu 2018 ostajajo enake
cenam z veljavnostjo od 1. 1. 2016, ki vključujejo subvencijo v višini 3,5077 EUR/dN
20/mesec.
Posledično navedenemu, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., kot izvajalec javne službe, ki
oskrbuje tudi 175 uporabnikov v delu Andraža v Občini Polzela predlaga, da se subvencija
uveljavi tudi za te uporabnike. Predvidena letna višina subvencije cene omrežnine »voda« za
vse uporabnike po premerih vodomera (dN) za Občino Polzela znaša 8.208,00 EUR brez DDV
oz. 8.987,76 EUR z DDV.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep v predlaganem besedilu in se uporabnikom
Občine Polzela obračunava subvencionirana cena omrežnine »voda« tudi v letu 2018.
Finančna sredstva bodo zagotovljena z zbrano najemnino na podlagi najemne pogodbe,
sklenjene med Občino Polzela in KP Velenje, d. o. o.
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