O B Č I N A
K O Z J E

OBČINSKA UPRAVA

K 6. točki dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kozje

PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNE TAKSE V
LETU 2013

Predlagatelj: župan Dušan Andrej Kocman

Poročevalec: Andreja Reher– občinska uprava

Vsebina: -

uvodna obrazložitev
predlog sklepa o vrednosti točke za izračun komunalne takse v letu 2013

Postopek sprejema: enofazni

Predlog sklepa:

»Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 75/12)
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 za izračun komunalne takse znaša za leto 2013 0,077 EUR.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljat pa se prične s
01.01.2013.«

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Kozje je na podlagi Zakona o financiranju občin na svoji 13. redni seji dne
20.09.2012 sprejel nov Odlok o komunalnih taksah v Občini Kozje.
3. člen odloka določa, da se takse določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne
predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu - tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del
tega odloka. Vrednost točke je ob sprejetju odloka 0,077 EUR. Vrednost točke se uskladi letno na
podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin.
Predlaga se povišanje vrednosti točke na podlagi količnika, ugotovljenim na podlagi indeksa rasti cen
življenjskih potrebščin, ki je znašal za obdobje januar-november 2012/januar-november 2011 102,6.
Vrednost točke se korigira s količnikom 1,026 (Podatki: Statistični urad RS).
Glede na trenutno socialno in gospodarsko situacijo predlagamo, da ostane vrednost točke enaka, kot
je bila v letu 1012, torej 0,077 EUR.
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predlog

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št.
75/12) 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 za izračun komunalne takse znaša za leto 2013 0,077 EUR.

2.

člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljat pa se
prične s 01.01.2013.

Št.:
Datum:

ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej Kocman

