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SKLEP O RAZVELJAVITVI SKLEPA O PRENOSU V
UPRAVLJANJE IN DOLOČITVI VIŠINE, NAČINA IN
ROKOV PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA NOVE
UPORABNIKE
ZA
VODOVODNI
PRIKLJUČEK
VODOVODA GORA
Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 06.12.2012 obravnava
in sprejme:
OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11), Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09, 47/11, 88/12) in
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na …. redni seji dne …….. sprejel:
SKLEP O RAZVELJAVITVI SKLEPA O PRENOSU V UPRAVLJANJE IN DOLOČITVI
VIŠINE, NAČINA IN ROKOV PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA NOVE UPORABNIKE ZA
VODOVODNI PRIKLJUČEK VODOVODA GORA

Sklep o prenosu v upravljanje in določitvi višine, načina in rokov plačevanja prispevka za
nove uporabnike za vodovodni priključek vodovoda Gora št. 355-3/03 z dne 4.6.2004 se
razveljavi.

Številka: 355-3/03-211
Datum:

ŽUPAN
Marjan Poljšak s.r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11),
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09, 47/11,
88/12)
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Svet Občine Ajdovščina je dne 4.6.2004 sprejel Sklep o prenosu v upravljanje in določitvi
višine, načina in rokov plačevanja prispevkov za nove uporabnike za vodovodni priključek
Vodovoda Gora. Bistvo sklepa je bilo v tem, da je vsak nov interesent na vodovodni sistem
Gora plačal komunalni prispevek, hkrati pa je bila v sklepu določena tudi minimalna cena
vodovodnega priključka, ki je takrat znašala 1.912,00 Eurov (znesek se je revaloriziral
skladno z rastjo življenskih poptrebščin), če je bil strošek priključka večji, ga je poravnal
uporabnik, če je bil strošek manjši pa naj bi se razlika nakazala v proračun.
Navedeni sklep z zneskom 1.912,00 Eurov je bil nadaljevanje Sklepa št. 016/01-4/95-97,
december 1997, o določitvi višine, načina in rokov plačevanja prispevka za vodovodni
priključek Vodovoda Gora v višini 300.000,00 SIT z izjemo tistih uporabnikov na Colu, ki že
koristijo lokalni vodovod. Cena za te uporabnike znaša 100.000,00 SIT
S sklepom št. 255-3/03 z dne 4.6.2004 naj bi (tudi na zahtevo gradbenaga odbora za
izgradnjo Vodovoda Gora) ohranili enakopravnost vseh, ki so se na vodovod Gora priključili v
času gradnje in zato plačali navedeni prispevek, z vsemi novimi uporabniki, ki so se na
vodovod priključili po juniju 2004.
V izvajanju tega sklepa pa se je izkazalo, da so novi uporabniki s plačilom komunalnega
prispevka ter minimalno ceno vodovodnega priključka plačevali precej večje zneske.
S sprejetjem tega sklepa bodo novi uporabniki sedaj plačevali komunalni prispevek ter
dejanske stroške priključitve skladno s sprejetimi Odloki.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejetje sklepa nima finančnih posledic za proračun občine.

ŽUPAN
Marjan Poljšak, s.r.

