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Predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o spremembi Sklepa o sprejemu 

elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe 

s pitno vodo v predloženem besedilu.« 
 

 

 

 

 

 

 



Predlog 
oktober 2019 

 

Na podlagi  15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15), je Občinski svet Občine Destrnik, na 
svoji ___ dopisni seji, dne ________, sprejel naslednji 

 

SKLEP 

o spremembi Sklepa o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev  občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo  

 
1. člen 

Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev  občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja oskrbe s pitno vodo številka: 900-7/2019-6R-4/4  z dne 28. 6. 2019 se spremeni 
tako, da se cena vodarine (cena izvajanja storitve) in cena omrežnine, začne uporabljati z dnem 
1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 

Številka:  
Datum: 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
O b r a z l o ž i t e v 

 
Občinski svet Občine Destrnik je na svoji 6. redni seji, dne 28. 6. 2019 sprejel Sklep o sprejemu 
elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe 
s pitno vodo (v nadaljevanju: sklep). 
 
Občinski svet Občine Destrnik je takrat podal soglasje k spremembi cene storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Destrnik in sicer: 

- za ceno opravljanih storitev (vodarina): 0,7931 EUR/m³, brez DDV, 
- za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec, brez DDV, za faktor omrežnine 1. 

 
Komunalno podjetje Ptuj d.d., izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah 
Spodnjega Podravja, je v potrditev predložil enotni elaborat občinam Spodnjega Podravja, ki 
so del skupnega sistema vodooskrbe. Predlagana je bila sprememba cene omrežnine in 
vodarine. Vse občine so potrdile predlagano spremembo cene storitve (vodarine), razen občini 
Kidričevo in Starše. 
 
Sklep v 5. členu določa, da se začne uporabljati prvi dan v naslednjem mesecu, ko ceno 
omrežnine in ceno izvajanja storitve iz 2. in 3. člena tega sklepa sprejmejo vse občine, ki so v 
skupnem sistemu vodooskrbe. Na delovnem sestanku Kolegija županov Spodnjega Podravja, 
ki je potekal dne 7. 10. 2019, so se župani dogovorili, da občine spremenijo veljavne sklepe v 



delu, ki se nanaša na uveljavitev, tako da ni več zapisanega odložilnega pogoja in se sklep 
prične uporabljati s 1. 11. 2019. 
 
Na podlagi navedenega predlagam Občinskemu svetu Občine Destrnik v sprejem predlog 
Sklepa o spremembi Sklepa o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, v predloženem besedilu. 
 
 

 
                                                                                                                                Franc Pukšič 

župan Občine Destrnik 


