
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17),  16. člena Statuta 

Občine Sv. Trojica v Slov. goricah (MUV, št. 22/10, in 12/14 in UGSO, št. 57/17 in 3/19) in 39. člena 

Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (UGSO št. 68/15) je Občinski svet Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah na ………. redni seji dne ……………. sprejel 

 

S K L E P 

o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v 

Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

 

1. člen 

Občinski svet se seznani in sprejme  Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta 

Ana, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah za leto 2019 in leto 2020 , št. ELAB-

UELEN-03/19-20 z dne 24.10.2019 (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je izdelal izvajalec javnih služb 

v občini Sveta Trojica v Slov. goricah podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. in CEROP d.o.o. 

2. člen 

Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja z odpadki v občini Sveta Trojica v Slov. goricah za leto 2019, kot jih določa Elaborat iz prve 

točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,22870 

EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,22870 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada, ki znaša 0,07339 EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,07339 EUR/kg 

c. predračunsko ceno Obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,09945 

EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,09945 EUR/kg 

d. predračunsko ceno Odlaganja ostankov obdelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov, ki znaša 0,14903 EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,14903 EUR/kg 

 

 

 

 



3. člen 

Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja z odpadki v občini Sveta Trojica v Slov. goricah za leto 2020, kot jih določa Elaborat iz prve 

točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,23034 

EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,23034 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada, ki znaša 0,07937 EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,07937 EUR/kg 

c. predračunsko ceno Obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki znaša 0,11496 

EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,11496 EUR/kg 

d. predračunsko ceno Odlaganja ostankov obdelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov, ki znaša 0,15115 EUR/kg, od tega: 

i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 

ii. cena storitve: 0,15115 EUR/kg 

 

4. člen 

Predračunske cene iz 2. in 3. člena tega sklepa ne vsebujejo DDV. 

5. člen 

Cene iz 2. člena tega sklepa pričnejo veljati in se uporabljati dne 1.12.2019. 

6. člen 

Cene iz 3. člena tega sklepa pričnejo veljati in se uporabljati dne 1.1.2020. 

7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Št. 354-17/2019 

Datum: 

          David KLOBASA 

                   ŽUPAN 


