Številka: 354-58/2007-1800
Datum: 02.07.2007

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PREDLOG sklepa o pove anju cen komunalnih storitev

Namen:

Sprejem sklepa

Pravna podlaga: -

-

Statut Mestne ob ine Novo mesto - UPB-1 (Uradni list RS, št. 96/06)
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob ini Novo mesto (Uradni list RS,
št. 115/00 in 31/05),
Pravilnik o obra unavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
(uradni list RS, št. 77/06)
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na obmo ju Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št.
1/02 in 31/05),
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne
dejavnosti, urejanja pokopališ ter pogrebnih sve anosti v Mestni ob ini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/2000 in 31/05)

Poro evalec:

mag. Jože Kobe

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa:
Sklep 1
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje soglasje k pove anju cen komunalnih
storitev. Nove cene komunalnih storitev so:
1. Oskrba s pitno vodo:
EUR

/ m3

0,8194 EUR
0,5748 EUR

/ m3
/ m3

0,3658 EUR

/ m3

4. Ravnanje z odpadki - gospodinjstva

5,2285 EUR

/ m3

5. Odlaganje odpadkov - gospodinjstva
6. Najemnine grobov

3,1595 EUR

/ m3

a) enojni grob

26,2055 EUR

/ kos

b) dvojni grob

38,5865 EUR

/ kos

a) gospodinjstva
b) ostali
2. Odvajanje odpadnih vod
3.

iš enje odpadnih vod

0,5887

c) žarni grob

15,9425 EUR

/ kos

d) prenos najemnine grobov

16,4061 EUR

/ kos

V cenah storitev ni vklju en 8,5% davek na dodano vrednost.

ŽUPAN
Alojzij Muhi , dipl.ekon.

PRILOGE:
- Obrazložitev k predlogu za pove anje cen komunalnih storitev
- Predlog za pove anje cen komunalnih storitev,
- Primerjava veljavnih cen osnovnih komunalnih storitev v mestnih ob inah,
- Primerjava veljavnih cen osnovnih komunalnih storitev v regiji
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Številka:
Datum:

354-58/2007-1800
02.07.2007

OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

Obrazložitev k predlogu o pove anju cen komunalnih storitev

1. UVOD
Oblikovanje cen komunalnih storitev dolo a Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
(Uradni list RS, št. 38/07) (v nadaljevanju: uredba), ki med drugim dolo a tudi pridobitev
predhodnega soglasja k ceni in mehanizem za oblikovanje cen proizvodov in storitev, ki so
razvrš ene v Uredbi Sveta (EGS), št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993, o statisti ni klasifikaciji
proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti (UL L št. 342 z dne 31. 12.
1993, str. 1) v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, iš enje in distribucija vode,
– 90.010 ravnanje z odplakami,
– 90.020 ravnanje z odpadki.
V okviru navedenih dejavnosti se po tej uredbi lo eno oblikujejo in obra unavajo cene
storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec javnih služb lahko
oblikuje ceno storitve le na na in, ki ga dolo a mehanizem za oblikovanje cen komunalnih
storitev po navedeni uredbi.
Vlogo za pridobitev predhodnega soglasja k ceni mora izvajalec javne službe vložiti na
Ministrstvo za gospodarstvo, pri emer povišanje v asu od januarja 2006 do meseca vložitve
vloge za izdajo predhodnega soglasja ne sme presegati odstotka kumulativnega povišanja cen
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v asu od januarja 2006 do meseca vložitve vloge za
izdajo predhodnega soglasja.
K vlogi za pridobitev predhodnega soglasja k ceni mora zavezanec priložiti tudi soglasje
pristojne lokalne skupnosti k pove anim cenam z navedbo predlagane cene.
2. OBRAZLOŽITEV
Na podlagi navedene uredbe je možno pove anje cen komunalnih storitev, zato je JP
Komunala Novo mesto na Mestno ob ino Novo mesto poslala predlog za pove anje cen le-teh.
V skladu z uredbo je v asu od 1.1.2006 do 31.3.2007 možno pove anje cen komunalnih
storitev za 5,37 odstotkov.
Glede na to, da so se na podlagi Sklepa Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto o
soglasju k pove anju cen komunalnih storitev (št. 352-01-8/2005 z dne 11.7.2005) in
predhodnih soglasij Ministrstva za gospodarstvo z dne 28.2.2006 cene že pove ale za dovoljeni
odstotek, je možno pove anje le v razliki med možnim povišanja cen (od 1.1.2006 do 31.3.2007
znaša 5,37 odstotkov) in pove anjem cen z dne 1.4.2006. Predlagano pove anje cen je tako za
posamezne komunalne storitve razli no in sicer:
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Komunalna storitev

1. Oskrba s pitno vodo:
a) gospodinjstva
b) ostali
2. Odvajanje odpadnih vod
3.
iš enje odpadnih vod
4. Ravnanje z odpadki - gospodinjstva
5. Odlaganje odpadkov - gospodinjstva
6. Najemnine grobov
a) enojni grob
b) dvojni grob
c) žarni grob
d) prenos najemnine grobov

Enota
mere

Sedanja cena
(EUR)

Predlagano
pove anje v %

Predlagana
nova cena EUR

m3
m3
m3
m3
m3
m3

0,5698
0,7932
0,5537
0,3542
5,0615
3,0794

3,31
3,30
3,81
3,28
3,30
2,60

0,5887
0,8194
0,5748
0,3658
5,2285
3,1595

kos
kos
kos
kos

24,87
36,62
15,13
15,57

5,37
5,37
5,37
5,37

26,2055
38,5865
15,9425
16,4061

S predlaganim pove anjem cen bi se zmanjšala razlika med sedanjo ceno in obra unsko
ceno storitev JP Komunala Novo mesto. V skoraj vseh komunalnih storitvah se namre
dejavnost ne pokriva z sedanjimi cenami, predlagane nove cene pa so še vedno nižje od 10,46
odstotkov (odvoz odpadkov) do 37,17 odstotkov (odlaganje odpadkov) od polne lastne cene JP
Komunala Novo mesto za leto 2006.
Pove ane cen komunalnih storitev bi pomenilo hkrati tudi pove anje prihodkov, s
katerimi bi izboljšali poslovni rezultat podjetja. Skupni prihodki na ra un pove anja cen bi na
letnem nivoju, ob enakih prodanih koli inah kot v letu 2006, znašali 148.000 EUR.
V prilogah so prikazane tudi cene osnovnih komunalnih storitev v mestnih ob inah in v regiji.
3. PREDLOG ZA ODLO ANJE
Ob inskemu svetu predlagamo, da po obravnavi predloga na svoji seji, sprejme naslednji sklep:
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto daje soglasje k pove anju cen komunalnih
storitev. Nove cene komunalnih storitev so:
1. Oskrba s pitno vodo:
a) gospodinjstva

EUR

/ m3

0,8194 EUR

/ m3

2. Odvajanje odpadnih vod

0,5748 EUR

/ m3

3.
iš enje odpadnih vod
4. Ravnanje z odpadki - gospodinjstva

0,3658 EUR
5,2285 EUR

/ m3
/ m3

5. Odlaganje odpadkov - gospodinjstva

3,1595 EUR

/ m3

a) enojni grob

26,2055 EUR

/ kos

b) dvojni grob

38,5865 EUR

/ kos

c) žarni grob

15,9425 EUR

/ kos

d) prenos najemnine grobov

16,4061 EUR

/ kos

0,5887

b) ostali

6. Najemnine grobov

V cenah storitev ni vklju en 8,5% davek na dodano vrednost.
Vodja oddelka:
mag. Jože Kobe

Direktor
mag. Sašo Murti
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