Na podlagi 10. in 80. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93), 22. člena Zakona o
finaciranju občin (Ur. list RS št. 80/94) in 17. člena Statuta občine Kranjska Gora (UVG 4/95) je
Občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 31. seji dne 26.3.1997 sprejel

UREDBO
o taksah za obremenjevanje okolja v občini Kranjska Gora

1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin na območju
občine Kranjska Gora, občina s to uredbo predpisuje takse za obremenjevanje vode in
ustvarjanje odpadkov.

2. člen
Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu uporabniki), ki
so uporabniki dejavnosti, objektov, ter naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, odvoza in
deponiranja odpadkov.

3. člen
Plačila takse so oproščeni javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Kranjska Gora in 100%
plačniki uslug kanalščine in čistilne naprave.
Ostalim se zaračunava višina olajšave kot taksa za onesnaževanje okolja.

4. člen
Odpadna voda z normalno stopnjo onesnaževanja se šteje kot tista odpadna voda, ki odteka v
javno kanalizacijo iz virov onesnaževanja, kjer povprečna letna vrednost KPK ne presega 500
mg/L.
Odpadna voda s povečano stopnjo onesnaženosti se šteje kot tista voda, kjer povprečna letna
vrednost KPK (snovi, ki se oksidirajo kot kemijska potreba po kisiku) presega 500 mg/L in ravno
tako odteka v javno kanalizacijo.
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5. člen
Taksa za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami se izračuna po formuli:
C = Qt/Qs x Q x f x Fn
Qt
Qs
Q
f

-

koncentracija KPK v usedlini odpadnih voda
povprečna koncentracija KPK v komunalni odpadni vodi 500 mg/L
količina odpadne vode (m3)
cena

UPORABNIK
gospodinjstva
ostali uporabniki
pavšal za zasebnike 1. kategorije
pavšal za zasebnike 2. kategorije
pavšal za zasebnike 3. kategorije
pavšal za ostale uporabnike

Fn
2
5
7
9
11
18

6. člen
Taksa za odvoz odpadkov in deponiranje
3,55 SIT/m2 - neto za stanovanjske površine v gospodinjstvih
14,90 SIT/m2 - neto za stanovanjske površine za ostale uporabnike

7. člen
Taksa se plačuje mesečno in jo zaračunava upravljalec javne kanalizacije, odvoza in čiščenja
odpadkov, ter čiščenja odpadnih voda, v Občini Kranjska Gora hkrati z obračunom ostalih
obveznosti.

8. člen
Odločbe za obračun takse izda Občina na osnovi podatkov Javnega podjetja Komunala
Kranjska Gora, d.o.o.. Odločba velja do preklica, najmanj pa eno leto.

9. člen

3
Višina takse se mesečno povečuje z rastjo cen na drobno v Republiki Sloveniji po uradnem
statističnem podatku za pretekli mesec.
10. člen
Taksa za obremenjevanje okolja je prihodek proračuna Občine Kranjska Gora, uporablja pa se
za naložbe v objekte in naprave odvajanja odpadnih voda, čistilnih naprav in odvoza ter
deponiranja odpadkov, ki zagotavljajo rešitve v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
11. člen
Z dnem uveljavitve te Uredbe preneha veljati Uredba št. 353/65-1/95-JB (UVG 40/95).
12. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se od
prvega dne v mesecu po objavi.
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