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uvodna obrazložitev
predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v
letu 2011

Postopek sprejema: enofazni

Predlog sklepa:

»V skladu z 2. členom Odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97,
45/01) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski
svet Občine Kozje na svoji redni seji dne sprejel naslednji sklep:
Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve,
znaša za leto 2011 0,076 EUR.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljat
pa se prične s 01.01.2011.«

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Kozje je v skladu z Zakonom o komunalnih taksah 19.12.1996 sprejel
Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje, v letu 2001 je občinski svet sprejel spremembe
odloka.
Z odlokom so se določili predmeti in storitve, za katere se plačuje komunalna taksa,
zavezanci ter način pobiranja komunalne takse, v posebnem delu odloka pa so določene
tarife komunalnih taks.
Višina takse se določi v točkah, ki so določene v odloku in se plačuje po tarifi, ki je določena
v posebnem delu odloka.
Vrednost točke določi občinski svet enkrat letno s posebnim sklepom.
Zadnja sprememba vrednosti točke je bila sprejeta za leto 2009 in je znašala 0,075 EUR.
Predlaga se povišanje vrednosti točke na podlagi količnika, ugotovljenim na podlagi indeksa
rasti cen življenjskih potrebščin, ki je znašal za obdobje januar-oktober 2010 /januaroktober 2009 101,9. Vrednost točke se korigira s količnikom 1,019 (Podatki: Statistični urad
RS).
Predlaga se povišanje vrednosti točke 0,076 EUR.
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predlog

V skladu z 2. členom Odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97,
45/01) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski
svet Občine Kozje na svoji redni seji dne
sprejel naslednji

SKLEP

1. člen

Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve,
znaša za leto 2011 0,076 EUR.

2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljat
pa se prične s 01.01.2011.
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