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Predlog sklepa:

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občine Lendava (Ur. list RS št. 61/2014,
13/2016), je Občinski svet Občine Lendava na svoji……………seji dne
……sprejel

sklep
Občinski svet Občine Lendava sprejema predlog Programa izvajanja GJS
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za naselje
Hotiza za leto 2019, predložen s strani izvajalca javne službe JP EKOPARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft Lendva, v predloženi obliki
oziroma z naslednjimi pripombami in dopolnitvami:
…………………………………..
Priprava
gradiva:
Predhodna
obravnava:
Povzetek
vsebine:

Eko-park d.o.o. Lendava - Öko-park Kft Lendva
Odbor za okolje in prostor, 19.02.2019
Programa GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v naselju Hotiza za leto 2019 obravnava:
-

Presoja
posledic:

poročilo o stanju kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave,
plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2019, z
opisom vlaganj, predvideno vrednostjo,
načrt vzdrževanja ČN v letu 2019,
ukrepe za zmanjšanje napak ter plan zmanjšanja količin odpadne
padavinske vode, ki se odvaja na ČN,
oceno ekonomike za leto 2019

Sprejetje sklepa bo predvsem pomembno z vidika vlaganj in odprav
napak na ČN Hotiza. Izvajalec JS ocenjuje, da je ČN potrebna obnove
(ČN trenutno sicer še zadostuje predpisanim parametrom čiščenja
odpadnih voda), saj se v obnovo predhodna leta ni vlagalo, ko je
upravljavec ČN bila Krajevna skupnost. Od leta 2014 s ČN upravlja JP
EKO-PARK d.o.o., ki Občini Lendava tudi nakazuje zbrano najemnino
iz tega naslova izvajanja javne službe, kar predstavlja namenski vir za
reinvestiranje v ČN.

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:

Odbor za okolje in prostor, ki je program obravnaval na seji dne
19.02.2019, je mnenja, da je pred vlaganjem v ČN Hotiza (predvidena
vlaganja niso majhna, cca 100 tisoč €), potrebno izdelati natančno študijo
upravičenosti investicij za različne možnosti načina ureditve čiščenja
odpadnih voda v naselju Hotiza oz. na celotnem območju občine, in sicer
naslednje variante:
-

povezava kanalizacijskega omrežja Hotiza na kanalizacijsko
omrežje občine, katere odpadne vode se čistijo na ČNL d.o.o.;
obnova ČN na Hotizi z ohranitvijo ločenega kanalizacijskega
sistema v naselju Hotiza;
izgradnja več manjših KČN, v katerih bi se odpadne vode iz
posameznih naselij čistile (razbremenitev trenutnih visokih
stroškov prečrpavanj),

na osnovi katerih bi se lažje odločali.
Načrtovana skupna Q odpadnih voda, ki se čistijo na ČN Hotizi za leto
2019 znaša nekaj več kot 30 tisoč m3, kar je približno enako količini
predhodnega leta.
V letu 2019 izvajalec javne službe le iz naslova čiščenja (ekonomika
storitev odvajanja odpadnih voda v naselju Hotiza je zajeta v programu
JS odvajanja za celotno območje občine, saj je cena storitev te JS enaka
za uporabnike na celotnem območju občine) načrtuje pozitiven poslovni
izid v višini cca 150 €, pri čemer načrtovani prihodki znašajo 20.400 € in
načrtovani odhodki 20.250 EUR. 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.

