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Elaborat Stevilka BZ 02l2ol6-o0s z dne za.o6,i0le in dodatek k elaboratu zdne 0.1.07.2016
predlog sklepa o doloditvi vi5ine subvenc ion iranj a cene storitev

I. ZAKONSKAPODLAGA:
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35ll4in21l15)in
- 5. dlen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluZb varstva okolja (Uradni list RS, St. 87/12 in 109/12).

2. RAZLOGIZASPREJEM:
Z odlokom o ustanovitvi javn€ga podjetja.vodovod sisterna B d.o.o. je biio javnemu podjetju
Vodovod sistema B d.o.o. podano poobtastilo, da opravlja dejavnost obvezne lokalne
gospodarske javne sluZbe oskrba s pitno vodo na obmodju l2 obdin.
16. dlen odloka doloda, da svet ustanoviteljic odloda o cenah oz. tarifah za uporabo javnih
dobrin s podrodja dejavnosti javnih sluzb, pri demer morajo, skladno z 2. odstavkom 5. dlena
odloka, v okviru enotnega sistema biti cene oz. tarife enotne. ll. dlen odloka doloda
pristojnost obdinskih svetov obdin ustanoviteljic, da dajejo mnenje k predlogu cen storitev
javne sluZbe. Kot ste bili seznanjeni na 2. izredni seji obdinskega sveta elaborai o obtikovanju
cen na svetu ustanoviteljic ni bil sprejet.
5. dlen uredbe doloda, da v primeru, de imajo obdine skupnega izvajalca javne sluzbe in ne
dolodijo enotne cene za opravljanje storitev posamezne javne sluZbe, lahko vsaka obdina
lodeno dolodi ceno storitev posamezne javne sluZbe. obdina dolodi potrjeno ceno posamezne
javne sluZbe iz l. dlena te uredbe in morebitno subvencijo, izvajalec paoblikuje in na svojih
spletnih straneh ter na krajevno obidajen nadin objavi cenik s potrjeno ceno, znizano za
morebitno subvencijo.
V skladu z navedenim obdinskemu svetu predlagam, da potrdi elaborat, ki ga je izdelalo
Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. .

3, PREDLOG SKLEPA:
a) obiinski svet obiine Moravske Toplice potr<li Elaborat o oblikovanju cene storitev
javne sluZbe OSKRBA S ptTNO VODO v OBaINAI.I: BELTINCI, CANKOVA,
GORNJI PETROVCI, GRAD, HODOS, XUZN,TA, MORAVSKE TOPLICE, MURSKA
soBoTA, pUCONCI, nOGASOVCI, SarOvcI, TISINA, Srevilka: BZ 02t2016_005,, ki
ga je izdclal izvajalec javne sluzbe ,Iavno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. dnc
20.06.2016.
b) obiinski svct obiine Moravske Toplice sprejme predlagan sklep o doloiih,i vilinc
su bvencioniranja cene storitev obvczne obiinskc . gospoda rskc javne sluzbe oskrba s
pitno r odo.

Priloge:



Predlog

Na podlagi 7. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni tist RS, St. 35/14, 2t/15), in 3.
dlena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen stolitev obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluzb varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 87/12 in 109/t2). je obdinski svet obdine
Moravske Toplice na _. redni seji, dne _. sprejel naslednji

SKLEP
o doloiifvi viSine subvencionirania cene storitev

obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe oskrba s pitno vodo

l. dlen

Obdina Moravske Toplice bo storitev obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe oskrba s

pitno vodo, ki jo izvaja Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o., za gospodinjstva in
izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaia na ceno uporabe javne infiastrukture
(omreZnie), subvencionirala v viSini 40 7o skupne letne amortizacije.

2. dlen

Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proradunu Obdine Moravske Toplice.

3. dlen

Sredstva za subvencijo se nakazujej o izvajalcu gospodarske javne sluZbe oskrba s pitno vodo
Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. .

4. dlen

Sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od Lavgusta
2016 do uveljavitve novih cen storitev te obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe.

Stevilka: 354-00030/201 6-
Moravske Toplice,

Zupan
Obdine Moravske Toplice:

Alojz GLAVAC l.r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoll infbrnrativni delovni priponrodek. glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako dlugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (osma toaka 10. elena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacii .javnega znaeaja
(Uradni list RS, st.'1 6/2005, I 1 9 1200'7. 95 1201 1, 24 t20 1 6).
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