Na podlagi 1. čl. zakona o cenah (UL RS, št. 1/91), 21. in 29. čl. zakona o lokalni
samoupravi (UL RS, št. 72/93) in 17. čl. statuta občine Kranjska Gora (UVG, št. 4/95),
je občinski svet na svoji 17. seji, dne 24.1.1996, sprejel

UREDBO O OBLIKOVANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV
1. člen
Cene komunalnih storitev se oblikujejo v skladu s predpisi Vlade RS o načinu
oblikovanja cen komunalnih storitev in o dajanju soglasja k tem cenam ter v skladu s to
uredbo.
2. člen
Cene oblikuje pravna ali fizična oseba, ki izvaja komunalne dejavnosti na območju
občine (vnaprej: izvajalec).
Kot cene po tej uredbi se razumejo cene, ki so v obliki denarne enote na enoto
proizvoda ali storitve, oz. v obliki tarifnega sistema.
3. člen
Preden začne izvajalec uporabljati ceno, oz. kadar je tako predpisano, preden vloži
zahtevek za soglasje k ceni pri pristojnem ministrstvu ali obvesti pristojno ministrstvo,
mora pridobiti soglasje občinskega sveta k predlagani ceni komunalne storitve.
4. člen
Zahteva za izdajo soglasja s strani občinskega sveta mora vsebovati:
• firmo (ime in sedež ter odgovornost) izvajalca, z navedbo dejavnosti, za katero je
registriran;
• območje, na katerem se bo storitev izvajala;
• koncesijsko pogodbo v primeru, da je izvajalec koncesionar;
• predlagane cene po vrstah storitev in uporabnikov, za katere se vlaga zahtevek;
• datum predvidene uveljavitve nove cene;
• cene, ki se uporabljajo za storitev na dan vložitve zahtevka ter odstotek spremembe,
vključno s spremembami cene v zadnjih dveh letih;
• opis tehnologije opravljanja storitve in predvideni obseg storitve;
• pregled prihodkov in odhodkov, njihova struktura ter razčlenitev stroškov
(kalkulacija) za storitev, za katero se vlaga zahtevek (kar izvajalec prikaže za tekoče
ter pretekli dve leti, oz. za krajše obdobje, če se je storitev izvajala krajši čas); raven
cene komunalne storitve, z navedbo primerljive cene za enako komunalno storitev,
ki se na tržišču že uporablja ter navedbo območja, na katerem se storitev uporablja.
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5. člen
Če zahteva za soglasje ne vsebuje podatkov iz prejšnjega člena, župan zahteva od
vlagatelja, da jo dopolni v roku desetih dni. Če vlagatelj tega ne stori, se šteje, kot da
zahteva ni bila vložena.
6. člen
Zahteva iz 4. člena se vloži pri županu, ki jo najkasneje v petnajstih dneh posreduje
občinskemu svetu, skupaj s svojim mnenjem oz. mnenjem pristojne službe ali
občinskega odbora.
7. člen
O zahtevi za izdajo soglasja odloči občinski svet s sklepom v tridesetih dneh od dne,
ko je zahtevo prejel od župana.
8. člen
Izvajalec lahko začne zaračunavati novo ceno komunalne storitve od prvega dne v
mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je pridobil soglasje občinskega sveta, oz., kadar je
tako predpisano, soglasje pristojnega ministrstva.
Če je predpisano, da je potrebno pred uporabo cene o njej obvestiti pristojno
ministrstvo, lahko izvajalec prične zaračunavati novo ceno od prvega dne v mesecu, ki
sledi mesecu, v katerem je bilo obvestilo dano.
9. člen
Izvajanje te uredbe nadzoruje občinska služba, pristojna za opravljanje strokovnotehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju občinskih gospodarskih
javnih služb.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Štev.: 061/3-24/95-JJ:
Kranjska Gora, 25.1,1996

Župan

Predsednik občinskega sveta
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