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  OBČINA CERKLJE 

  NA GORENJSKEM 

   Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
e-mail:obcinacerklje@siol.net 
 04/28 15 820  04/ 28 15 800 

 
Številka: 032-04/2014-137 
Datum:  02.03.2016  

 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

 
ZADEVA: 

Predlog SKLEPA o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki. 

PRAVNA 
PODLAGA: 

149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 
17/2006- ORZVO187, 20/2006, 28/2006-Skl. US, 49/2006-ZMetD, 
66/2006-Odl. US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008- ZFO – 1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl. US, 
92/2013), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012), Statut občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 
3/2010, 1/2015), ki v 16. členu med drugim določa pristojnost 
Občinskega sveta občine, da sprejema odloke in druge akte.  

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 
 

PRIPRAVILA: SNAGA javno podjetje d.o.o. 

NAMEN: Sprejem predloga o spremembah in dopolnitvah SKLEPA o 
tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
SKLEP o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki je bil sprejet na 7. redni seji, dne 16.12.2015 
in bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem (št.6 dne 
24.12.2015).  
 
Z veljavnim sklepom se je za Občino Cerklje na Gorenjskem  določi tarifni sistem za 
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
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komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki) 
in sicer za: 
 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje ločenih 
frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter mešanih 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje komunalnih odpadkov) in 
posebej zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje bioloških odpadkov),  

- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje obdelavo 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava komunalnih odpadkov) in 
posebej obdelavo biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada (v nadaljevanju: obdelavo bioloških odpadkov) in 

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v 
nadaljevanju: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov). 

 
Z veljavnim sklepom so določeni elementi tarifnega sistema in način obračuna za 
storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki: 
- zbiranja komunalnih odpadkov, 
- zbiranja bioloških odpadkov, 
- obdelave komunalnih odpadkov, 
- obdelave bioloških odpadkov, 
- odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in 
- nadstandardne in druge storitve. 
 
 
Predlagana sprememba in dopolnitev veljavnega sklepa, je nastala v postopku 
priprave Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov. 
 

1. dopolnitev je v tretji alineji tretje točke: 
 

veljavni zapis se glasi: 

 » obračunska količina za posameznega uporabnika storitve ravnanja s komunalnimi odpadki 

izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila in prostornine zabojnikov in/ali 

vrečk za komunalne in biološke odpadke s katerimi uporabnik razpolaga, povprečnega 

mesečnega števila praznjenj zabojnika za komunalne in biološke odpadke in deležev, ki jih 

ima uporabnik na morebitnem skupnem zbirnem mestu.« 

predlagana sprememba se glasi: 

»obračunska količina za posameznega uporabnika storitve ravnanja s komunalnimi odpadki 

izražena na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila in prostornine zabojnikov in/ali 

vrečk za komunalne in biološke odpadke s katerimi uporabnik razpolaga, povprečnega 

mesečnega števila praznjenj zabojnika za komunalne in biološke odpadke v obračunskem 

obdobju in deležev, ki jih ima uporabnik na morebitnem skupnem zbirnem mestu.« 
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2. dopolnitev je sprememba v četrti točki prvi stavek: 
 

veljavni zapis se glasi: 

 »Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa se za redno 

zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih 

prostorih, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih prostornine 

od 80 do 1.100 l, praviloma izvaja mesečno.« 

predlagana sprememba se glasi: 

»Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa se za redno 

zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih 

prostorih, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih prostornine 

od 120 l do 1.100 l, praviloma izvaja mesečno. 

 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem v sprejem predlagamo naslednji 
sklep: 
 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Sklep o spremembah 
in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
 
 

  Občina Cerklje na Gorenjskem 
                ŽUPAN 
                   FRANC ČEBULJ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

1. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. 


