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ZADEVA:
DOLOČITEV SUBVENCIJE K CENI OSKRBE S PITNO VODO

PREDLAGATELJ:

-
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predstavnik Javnega podjetja Prlekija d.o.o.

OBČINA KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 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) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) je Občinski svet
Občine Križevci na ………. redni seji, dne ___________ sprejel naslednje

SKLEP
o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo

1. Občinski svet Občine Križevci s tem sklepom določa subvencijo k veljavni enotni ceni
sistema C za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja javno podjetje Prlekija d.o.o..
2. Subvencija se dodeli v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture
(omrežnine)
o za leto 2017 v višini 21%
3. Finančna sredstva za financiranje subvencije se zagotovijo v proračunu Občine
Križevci.
4. Ta sklep prične veljati z dnem veljavnosti enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sitem C,
ki jih v skladu s pristojnostmi sprejme skupni organ občin, Svet ustanoviteljic,
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS,
št. 81/2016).
5. Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko Belec
ŽUPAN
Vročiti:
- Svetu ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o.,

Obrazložitev:
Svet ustanovitelji JP Prlekija d.o.o. je na svoji seji dne 2. 3. 2017, ko se je seznanil s predlogom
Skupnega elaborata oskrbe s pitno vodo podal predlog, da občine sprejmejo sklep o določitvi
subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo ter s tem nepridobitvenim dejavnostim znižajo ceno.
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja z dopolnitvijo (Uradni list RS, št. 87/2012, št. 109/2012; v nadaljevanju
Uredba) določa, da lahko občina prizna subvencijo cene javne službe za uporabnike, ki so
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitvene dejavnosti. Nepridobitni uporabniki tako plačujejo
ceno, ki je nižja od predračunske cene, pri čemer občina v takem primeru razliko subvencionira
iz proračuna občine.
Ob upoštevanju, da bi omrežnina cena oskrbe s pitno vodo znaša 8,2466 EUR/mesec, znaša v
letu 2017 subvencija 1,7318 EUR/mesec. Dejanska višina omrežnine za nepridobitne
dejavnosti bi tako znašala 6,5148 EUR/mesec.
Iz primerjave košaric komunalnih storitev je razvidna cena oskrbe s pitno vodo v primeru
nesubvencioniranja omrežnine in ob subvencioniranju omrežnine.
V proračunu Občine Križevci za leto 2017 so sredstva za subvencioniranje cene oskrbe s pitno
vodo zagotovljena.
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