
 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE KRIŢEVCI 

 

ZADEVA: 

 

Predlog »Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganje preostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013« 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08 in 79/09), 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) 

- 15. člena Statuta Občine Kriţevci (Ur.l. RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

- Branko Belec, ţupan  

 

POROČEVALCI: 

 

- Joţef LEBAR, d.i.g. 
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Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolje (Uradni list RS, št. 39/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-

1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 

32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 

87/2012, 109/2012) ter 12. člena Statuta Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 

74/02) je Občinski svet Občine Kriţevci na ….. redni seji, dne ……….. sprejel 

 

 

S K L E P 

O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIONIRANJA CENE STORITEV  

OBDELAVE IN ODLAGANJA PREOSTANKOV PREDELAVE ALI  

ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V LETU 2013 

 

I. 

 

Občina Kriţevci bo storitve javne sluţbe obdelave in odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša 

na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v višini 35 %.  

 

II. 

 

Občina Kriţevci bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za gospodinjstva 

oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.. 

Sredstva subvencije bo občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna. 

 

III. 

 

Sredstva subvencije bo Občina Kriţevci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z 

odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne sluţbe obdelave in odlaganja 

preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene 

pogodbe. 

 

 

III. 

 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 01. 01. 2013 naprej. 

 

Številka: 

V Kriţevcih pri Ljutomeru, dne 31.1.2013 

 

 Občinski svet Občine Kriţevci 

 mag. BRANKO BELEC 

 

 

 



Obrazložitev: 

 

3. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) omogoča lokalnim 

skupnostim, da subvencionirajo ceno storitve javne sluţbe v tistem delu, ki se nanaša na ceno 

uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo 

pridobitne dejavnosti, ne more pa se subvencionirati cena storitve, s katero se pokrivajo 

stroški izvajalca in javnih dajatev. Deleţ subvencioniranja v letu 2013 tako znaša 35 %, v 

primerjavi z lanskim letom, ko je subvencija znašala 40%. 

 

Trenutno veljavna struktura cene izvajanja storitev javne sluţbe je naslednja: 

 

a. Stroški javne infrastrukture     95,16 EUR 

1. Najemnina (amortizacija) in zavarovanje    48,16 EUR 

2. Odškodnina za odlagališča      10,60 EUR 

3. Finančna garancija za zaprtje odlagališča   36,40 EUR 

 

b. Izvajanje javne službe obdelave in odlaganja   21,00 EUR 

 

SKUPAJ cena za 1 tono odloženih odpadkov              116,16 EUR 

 

Tako znašajo stroški javne infrastrukture, ki so lahko predmet subvencionirane cene 95,16 

EUR.  40 % stroškov javne infrastrukture se lahko subvencionira, kar znaša  33,306 EUR za 1 

tono odloţenih smeti.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


