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ZADEVA: 

 

OBRAVNAVA SUBVENCIJE CENE OMREŽNINE 

ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI 

RADLJE OB DRAVI 

 

PREDLAGATELJ: 

 

Mag. Alan Bukovnik, župan 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava 

 

POROČEVALEC: 

 

Mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: 

 

 

Odbor za prostorsko planiranje, komunalno 

infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne 

dediščine  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje subvencijo 

cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 

višini 50 % za fizične osebe. Subvencija se upošteva  od 

1. 1. 2016.  

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja (Uradni list RS, štev. 87/12 in 109/12) 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 9. redni seji, dne 7. 12. 2015 sprejel 

cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini 

Radlje ob Dravi. Na podlagi prejetega poročila Javnega komunalnega podjetja 

Radlje ob Dravi d. o. o., o obračunani realizaciji omrežnine za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda za mesec januar, ki je v skladu s sprejetimi cenami na občinskem 

svetu za leto 2016 ter tega, da se je do leta 2021 podaljšal rok za izvedbo sistemov 

čiščenja in odvajanja odpadnih voda v Sloveniji smo pripravili predlog za obravnavo 

subvencije cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Radlje 

ob Dravi. 

 

Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. 

Zaračunana cena storitve  javne službe pa je potrjena cena, zmanjšana za 



morebitno subvencijo, in jo za storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode plača 

uporabnik.  

 

Na podlagi 3. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, štev. 87/12 in 109/12) 

lahko občina prizna subvencijo. 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 
 

 

Priloge:  

- 3. člen Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja 

- Sklep 9. redne seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi o potrditvi cen GJS 

za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Radlje ob Dravi  

- Stališče odbora (na sami seji) 

- Primer izračuna subvencije 










