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Predlog sklepa:

Na podlagi 32. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Lendava
(Uradni list RS, št. 17/2013, 13/2016), je občinski svet občine Lendava
na svoji ……….seji dne ………sprejel naslednji
sklep
Občinski svet Občine Lendava sprejema predlog programa izvajanja
GJS oskrba s pitno vodo v občini Lendava za leto 2019, predložen s
strani JP EKO-PARK Lendava d.o.o. / ÖKO-PARK Kft Lendva, v
predloženi obliki oziroma z naslednji predlogi in dopolnitvami: ………..
…………………………………………………………………………..

Povzetek vsebine: Program GJS oskrba s pitno vodo v občini Lendava za leto 2019
obravnava:
Presoja posledic:

poročilo o stanju vodovodnega omrežja;
plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2019, z
opisom vlaganj, predvideno vrednostjo in viri financiranja;
načrt vzdrževanja vodovodnega omrežja s pregledom aktivnosti;
ukrepe za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode ter
ukrepe za zmanjševanje vodnih izgub;
oceno ekonomike izvajanja za leto 2019

Sprejetje sklepa bo predvsem pomembno z vidika vlaganj in odprav
napak na vodovodnem predvsem v delih, kjer občasno prihaja do težav z
oskrbo, to je pritiskom vode, v večstanovanjskih objektih v naselju
Tomšičeve ulice v Lendavi, kakor tudi zaradi načrtovane zamenjave
dotrajanih hidrantov zaradi zagotavljanja požarne varnosti na območju
občine.
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Finančnih posledic za uporabnike javne službe s sprejetjem programa v
tej fazi ni. Sprejet program izvajalcu javne službe predstavlja izhodišče
za oblikovanje predračunske cene za obdobje od 01.04.2019 do
31.03.2020. Izvajalec ocenjuje, da drastične spremembe predračunske
cene javne službe, ni za pričakovati.

Dodatna
obrazložitev:

Vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj na javni infrastrukturi, s
katero se zagotavlja izvajanje javne službe, je usklajena s predlaganimi
proračunskimi sredstvi v letu 2019 za ta namen. Vir investicijskih
vlaganj predstavlja zbrana najemnina za uporabo te infrastrukture, ki se
namensko uporabi za reinvestiranje v vodovodno omrežje.
Izvajalec JS bo v letu 2019 nadaljeval z zamenjavo vodomerov pri
uporabnikih, tako da načrtuje zamenjavo cca 950-ih vodomerov pri
uporabnikih iz posameznih naselij občine Lendava.
Zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode izvajalec
načrtuje v letu 2019 skupaj čez 600 raznih predpisanih analiz vode.
Načrtovana skupna Q načrpane vode na VV Gaberje znaša 1.150.000
m3, medtem ko načrtovana dobavljena/fakturirana Q vode znaša 635
tisoč m3 za občino Lendava, ker je približno enako predhodnemu letu.
V letu 2019 izvajalec javne službe načrtuje pozitiven poslovni izid v
višini nekaj več kot 11 tisoč €. Finančni rezultat temelji na trenutno
veljavnih cenah javne službe.
Finančni kazalniki bodo/bi lahko malenkostno odstopali, in sicer zaradi
določitve nove predračunske cene javne služb za obdobje od 01.04.2019
do 31.03.2020, katero je izvajalec dolžan predložiti Občini Lendava v
potrditev najkasneje do konca marca letošnjega leta. V kolikor gre pri
novi predračunski ceni storitve za 10% - no ali višje odstopanje, je
potrjevanje cene v pristojnosti Občinskega sveta Občine Lendava, v
nasprotnem primeru pa ne.
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