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OBČINA RUŠE
765.

Sklepi o uskladitvi cen komunalnih in drugih
storitev v letu 2015 (odvajanje in čiščenje
komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi
odpadki)

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) ter 14.
člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 25/2011, 34/2012), je Občinski svet Občine
Ruše na svoji 8. seji, dne 22.10.2015, sprejel
SKLEPI
O USKLADITVI CEN KOMUNALNIH IN DRUGIH
STORITEV V LETU 2015 (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA,
OSKRBA S PITNO VODO, RAVNANJE S
KOMUNALNIMI ODPADKI)
1.

Sklep o potrditvi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda
1.
Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občine Ruše za leto 2015 (izdelal
Nigrad, KP d.d., Zagrebška c. 30, Maribor, 09.06.2015).
2.
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja
komunalne odpadne vode in odvajanja padavinske
odpadne vode z javnih površin znaša 0,2660 [EUR/m3].
3.
Cena za storitve gospodarske javne službe čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda z javnih
površin znaša 0,2956 [EUR/m3].
4.
Mesečna tarifa omrežnine za odvajanje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda v odvisnosti od dimenzije
vodovodnega priključka znaša:
Vodomer
Ø
</= 20
20 < DN < 40
40 </= DN < 50
50 </= DN < 65
65 </= DN < 80
80 </= DN < 100
100 </= DN < 150
150 </= DN

Faktor omrežnine
1,00
3,00
10,00
15,00
30,00
50,00
100,00
200,00

Mesečna omrežnina
odvajanje
3,6252 €
10,8755 €
36,2518 €
54,3777 €
108,7553 €
181,2589 €
362,5178 €
725,0356 €

5.
Mesečna tarifa omrežnine za čiščenje komunalnih in
padavinskih odpadnih voda v odvisnosti od dimenzije
vodovodnega priključka znaša:
Vodomer
Ø
</= 20
20 < DN < 40
40 </= DN < 50
50 </= DN < 65
65 </= DN < 80
80 </= DN < 100
100 </= DN < 150
150 </= DN

Faktor omrežnine
1,00
3,00
10,00
15,00
30,00
50,00
100,00
200,00

Mesečna omrežnina
čiščenje
1,4245 €
4,2735 €
14,2450 €
21,3675 €
42,7350 €
71,2251 €
142,4501 €
284,9003 €
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6.
Občina Ruše bo vsem uporabnikom - gospodinjstvom ter
izvajalcem, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, za
obdobje dvanajst mesecev od pričetka uporabe
predmetnih cen priznala subvencijo omrežnine iz 4. in 5.
točke tega sklepa v višini 25 %.
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ruše.
Plačilo subvencije izvajalcu se uredi s posebno pogodbo.
7.
Cena storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne
naprave do 50 PE znaša 71,68 [EUR].
8.
Cena storitve črpanja greznic in malih ČN znaša 31,31
[EUR/m3], k temu strošku pa se prišteje še pogodbena
cena za čiščenje na CČN Maribor v višini 12,59
[EUR/m3].
9.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem glasilu slovenskih občin. Izvajalec
obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode lahko prične uporabljati nove cene z
naslednjim mesecem po uveljavitvi sklepa.
2.

Sklep o potrditvi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo

1.
Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat
GJS oskrbe s pitno vodo 2015 (izdelal Mariborski
vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c. 24, Maribor,
31.03.2015).
2.
Omrežnina
Mesečna omrežnina je podana v preglednici spodaj in se
obračunava glede na dimenzijo obračunskega vodomera.
V primeru, da je stavba opremljena z vodomerom, ki ni
naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna
sorazmeren
faktor
omrežnine
z
upoštevanjem
dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve
javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z
vodomerom, se omrežnina obračuna glede na
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka ob
upoštevanju preglednice spodaj.
Vodomer
Ø
13
20
25
30
40
50
80
100
150

Faktor omrežnine
1,00
1,00
3,00
3,00
10,00
15,00
50,00
100,00
200,00

Mesečna omrežnina
(EUR/priklj.)
4,06 €
4,06 €
12,17 €
12,17 €
40,56 €
60,83 €
202,78 €
405,56 €
811,12 €

3.
Vodarina
Enotna tarifa vodarine za normalno uporabo vode znaša
0,6844 EUR/m3 porabljene vode.
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Za prekomerno uporabo vode je tarifa povišana za 50 %
glede na enotno tarifo za normalno porabo vode in znaša
1,0266 EUR/m3 porabljene vode.
Vodarina se v primerih, ko se poraba pitne vode ne
ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračuna glede na
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka,
ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 1,2 m3
pitne vode na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1.
Za druge priključke se normirana poraba določi
sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine glede
na zmogljivost priključkov.
4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin. Izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo lahko
prične uporabljati nove cene z naslednjim mesecem po
uveljavitvi sklepa.
3.

Sklep o potrditvi cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki

1.
Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat
o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki za leto 2015 (izdelal Snaga d.o.o., Nasipna ul.
64, Maribor, 30.03.2015).
2.
Občinski svet Občine Ruše soglaša s predlaganimi
predračunskimi cenami ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje določenih vrst mešanih
komunalnih odpadkov:
2. Zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada
3. Zbiranje odpadne embalaže
4. Zbiranje ločeno zbranih frakcij
5. Obdelava določenih vrst mešanih
komunalnih odpadkov
6. Odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
7. Javna infrastruktura zbiranja
8. SKUPNA CENA

0,0591
EUR/kg
0,0149
EUR/kg
0,0403
EUR/kg
0,0276
EUR/kg
0,0298
EUR/kg
0,0328
EUR/kg
0,0016
EUR/kg
0,2097
EUR/kg
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OBČINA VITANJE

766.

Odlok
o
spremembah
in
dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za nekatera
ureditvena območja in območje odprtega
prostora Občine Vitanje

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 61.a in 96.
člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 16. člena
Statuta Občine Vitanje UPB 1 (UGSO, št. 20/12) na
korespondenčni seji dne 20.10.2015 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITEVAH PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJEV ZA NEKATERA
UREDITVENA OBMOČJA IN OBMOČJE
ODPRTEGA PROSTORA OBČINE VITANJE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o
prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena
območja in območje odprtega prostora Občine Vitanje, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/03 in 45/06popr. – v nadaljevanju osnovni odlok o PUP.
2. člen
Besedilo 30. člena osnovnega odloka o PUP se
spremeni in dopolni tako, da se v točki »d) Objekti za
primarno kmetijsko proizvodnjo« za drugo alinejo doda
nova tretja alineja, ki se glasi:
»Gospodarski objekti za rejo živine (hlevi), kjer so
zaradi tehnologije reje potrebne večje dimenzije, so lahko
oblikovani glede na tehnološke potrebe brez upoštevanja
pogojev za oblikovanje (dolžina in širina objekta, višina
slemena ter nakloni streh), kot so določeni v drugi alineji.
Določilo velja le za tiste objekte, ki bodo načrtovani na
zemljiščih
izven
zavarovalnih
območij
kulturne
dediščine.«
3. člen
Kartografska dokumentacija, ki je navedena v 6. členu
osnovnega odloka o PUP, se s tem odlokom ne
spreminja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po
objaviEUR/kg
v Uradnem
0,0328
glasilu slovenskih občin.
Številka : 9000-005/2015-03
Datum : 20.10.2015
Občina Vitanje
Mirko Polutnik, župan

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin. Izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki lahko prične uporabljati nove cene z naslednjim
mesecem po uveljavitvi sklepa.

OBČINA ZREČE
Številka : 032-0024/2014
Datum : 22.10.2015

767.
Občina Ruše
Uroš Razpet, župan

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Zreče za leto 2015

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 –
ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15-ZFisP), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 84. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 37/12) in 16. člena Statuta

