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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št.
1/2015) in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo
Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.93/15) je Občinski svet Občine Gornja Radgona
na ….. redni seji, dne …….. sprejel

SKLEP
o potrditvi cen javnih storitev izdelave smernic, mnenj,
projektnih pogojev in soglasij izdanih s strani
javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
1. člen
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje cene javnih storitev izdelave smernic, mnenj,
projektnih pogojev in soglasij izdanih s strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., in sicer na
podlagi cenika, ki ga je pripravila Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., marec 2016, kot sledi:
A.) Cene izdelave posameznih dokumentov
Cena je oblikovana na način, da je vsaka izdelava vsakega dokumenta naročena posebej.
CENA v EUR brez DDV
Z.š.
VRSTA STORITVE
za izvedbo 1 storitve

1
2
3
4

Izdelava in izdaja smernic in mnenj
Izdelava in izdaja projektnih pogojev k projektni dokumentaciji
Izdelava in izdaja soglasja k projektnim rešitvam
Izdelava in izdaja soglasja za priključitev obstoječih stavb ali
novogradenj na kanalizacijo

26,94
26,94
33,94
26,94

B.) Cene storitev, ki združujejo več faz
Cena je oblikovana na način, da izdelava dokumenta poteka v fazah od prvega dokumenta dalje.
CENA v EUR brez DDV
Z.š.
VRSTA STORITVE
za izvedbo posamezne storitve –
postopek poteka od začetka

1

Izdelava in izdaja smernic in mnenj

26,94

2

Izdelava in izdaja projektnih pogojev k projektni dokumentaciji
(že izdane smernice ali mnenja)
Izdelava in izdaja soglasja k projektnim rešitvam (že izdane
smernice ali mnenja ali projektni pogoji)
Izdelava in izdaja soglasja za priključitev obstoječih stavb ali
novogradenj na kanalizacijo (že izdane smernice ali mnenja ali
projektni pogoji….)

15,50

3
4

15,50
15,50

Sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z izdajo navedenih dokumentov krije občina iz
proračuna občine.
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2. člen
Z uveljavitvijo novih cen storitve preneha veljati enotna cena izdaje dokumentacije v višini 41,80
EUR (z DDV) iz leta 2009.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po potrditvi s strani občinskega sveta.
Številka: 355-4/2016-U10
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

Obrazložitev:
Izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdaja na podlagi določb občinskih
odlokov oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (javno
pooblastilo) smernice za načrtovane predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim
predlogom prostorskega akta, projektne pogoje k idejni zasnovi, projektom itd., soglasja k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja za priključitev na javni vodovod in javno
kanalizacijo.
Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 pa ne vsebuje nobenih določb o financiranju izvajanja teh nalog.
Kljub temu pa iz ZGO-1 izhaja, da so vir za financiranje proračunska sredstva lokalnih skupnosti, saj
so te soglasodajalec pri določanju projektnih pogojev in izdaji soglasij. Pri izdaji soglasij gre za
upravno zadevo iz pristojnosti lokalne skupnosti, s spremembami ZGO-1 pa so investitorji oproščeni
plačila upravnih taks in morebitnih drugih stroškov postopka. V primeru, ko pa je soglasodajalec
izvajalec gospodarske javne službe, na katerega je občina z javnim pooblastilom prenesla izvajanje
nalog določanja projektnih pogojev in izdaje soglasij, mora zagotoviti tudi financiranje izvajanja
prenesenih nalog iz vira iz katerega bi sicer krila svoje stroške pri določanju projektnih pogojev in
soglasij to je iz proračuna občine.
Cene storitev sta pripravila javno podjetje Komunala Radgona in Občinska uprava in so nižje od
sedaj veljavnih.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da cene storitev izdaje projektnih pogojev,
smernic in soglasij obravnava in jih potrdi.
V Gornji Radgoni, marec 2016
PRIPRAVILA:
Občinska uprava in
Komunala Radgona d.o.o.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Priloga:
- Cenik storitev
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