
 

 

 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE KRIŽEVCI 

 

ZADEVA: 

 

Predlog sprememb »Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb 

zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine 

Križevci« 

 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

- Zakon o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 

in 51/10), 

- Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na 

območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 37/11)  

- Statut Občine Križevci (Ur.l. RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

- Branko Belec, župan  

 

POROČEVALCI: 

 

- Predstavnik KSP Ljutomer d.o.o. 



Obrazložitev: 

 

Občinski svet Občina Križevci je na svoji 7. redni seji dne 6. 7. 2011 sprejel Pravilnik o 

tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter 

prevoz komunalnih odpadkov na območju občine Križevci in ga objavil v uradnem listu RS 

št. 58/2011. 

- Predlog 60 l zabojnika 

Izhodiščni volumen 167 litrov na osebo na mesec je v pravilniku napaka, ker predstavlja 

celoten volumen vseh odpadkov osebe na mesec. Napaka je bila ugotovljena po uveljavitvi 

akta. Na zaračunavanje storitve občanom po sedaj veljavni ceni napaka nima vpliva. Po 

uveljavitvi novih cen, ki temeljijo na volumnu kot sodilu in masi zbranih odpadkov kot 

količini, pa bo napaka prišla do izraza, zato jo je potrebno odpraviti. V nasprotnem bodo 

gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah plačevala neprimerno več kot številčno enaka 

gospodinjstva v enodružinskih hišah, ki imajo svoj zabojnik. Predlagan je izhodiščni volumen 

za osebo 30 litrov, kar pomeni , da je za osebo sodilo volumen 30 litrov na en prevzem oz. 

odvoz odpadkov. Primerljivo razmerje je tudi pri zabojnikih. 

 

- Osebe v večstanovanjskih stavbah: 

Izhodiščni volumen 167 litrov na osebo na mesec je v pravilniku napaka, ker predstavlja 

celoten volumen vseh odpadkov osebe na mesec. Napaka je bila ugotovljena po uveljavitvi 

akta. Na zaračunavanje storitve občanom po sedaj veljavni ceni napaka nima vpliva. Po 

uveljavitvi novih cen, ki temeljijo na volumnu kot sodilu in masi zbranih odpadkov kot 

količini, pa bo napaka prišla do izraza, zato jo je potrebno odpraviti. V nasprotnem bodo 

gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah plačevala neprimerno več kot številčno enaka 

gospodinjstva v enodružinskih hišah, ki imajo svoj zabojnik. Predlagan je izhodiščni volumen 

za osebo 30 litrov, kar pomeni , da je za osebo sodilo volumen 30 litrov na en prevzem oz. 

odvoz odpadkov. Primerljivo razmerje je tudi pri zabojnikih. 

 

 



 

 

 

 

 

OBČINSKI SVET 

 

 

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 

94/07, 76/08, 79/09 in 51/10),  15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 

17/01, 74/02) ter 2. odstavka 26.  člena in 39.  člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov 

ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine  Križevci (Uradni list RS, št.  37/2011) 

je Občinski svet Občine Križevci na ….. redni seji dne …11.2013 sprejel naslednji  

 

 

S K L E P  

 

 

 

1. Občinski svet Občine Križevci sprejme Spremembe Pravilnika o tarifnem sistemu za 

obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz 

komunalnih odpadkov na območju občine Križevci.  

 

2. Spremembe pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb 

zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občine 

Križevci se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

  

 

Številka:  

Datum: …11.2013 

 

 

       Občinski svet Občine Križevci 

                 mag. Branko BELEC 

    ŽUPAN 

 

 

                 

 



Predlog sprememb in dopolnitev 

 

PRAVILNIKA O TARIFNEM SISTEMU ZA OBRAČUN CENE 

STORITEV JAVNIH SLUŽB ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

TER PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE KRIŽEVCI 

 

 
1. člen 

V Pravilniku o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih 

odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci (Uradni list RS, št. 
58/2011) se spremeni 7. člen tako, da se na novo glasi: 

 

» Izhodiščna posoda je zabojnik za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in je sodilo za 

obračunavanje stroškov zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov z vsemi tehnologijami in 
dinamikami, ki se določijo z letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov, razen zbiranja 

biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter zelenega vrtnega odpada. V izhodiščno posodo 

tudi ni vključeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, pod klasifikacijsko številko 20 03 01 v 

Zbirnem centru, ki je dodatno plačljiva storitev. 
(1) Glede na velikosti izhodiščnih zabojnikov se stroški povzročiteljem iz gospodinjstev 

obračunavajo po naslednjih obračunskih enotah: 

 oseba z izhodiščnim volumnom 30 litrov za povprečni mesec (samo v primeru 
večstanovanjskih stavb); 

 zelena vreča nazivnega volumna 80 litrov; 

 zabojnik volumna 60 litrov; 

 zabojnik volumna 80 litrov; 

 zabojnik volumna 120 litrov; 

 zabojnik volumna 160 litrov (samo za gospodinjstva, ki na dan uveljavitve tega pravilnika 
uporabljajo kovinske zabojnike volumna 160 litrov); 

 zabojnik volumna 240 litrov; 

 zabojnik volumna 360 litrov ali 

 m3 zbranih komunalnih odpadkov. 

(2) Za povzročitelje iz gospodarstva vključujejo obračunske enote samo storitev zbiranja mešanih 

komunalnih odpadkov od vrat do vrat in so sledeče: 

 zabojnik volumna 60 litrov; 

 zabojnik volumna 80 litrov; 

 zabojnik volumna 120 litrov; 

 zabojnik volumna 240 litrov; 

 zabojnik volumna 360 litrov ali 

 m3 zbranih komunalnih odpadkov. 
(3) Za povzročitelje iz gostinstva vključujejo obračunske enote samo storitev zbiranja mešanih 

komunalnih odpadkov od vrat do vrat in so sledeče: 

 zabojnik volumna 240 litrov; 

 zabojnik volumna 360 litrov ali 

 m3 zbranih komunalnih odpadkov.« 

 
2. člen 

Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 


