
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka zadeve: 9000-0004/2019-13 
Datum: 27. 3. 2019 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06- uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), na 5. 
redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 
 

Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (navedene brez davka na dodano vrednost) za izvajanje 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: 
 
1. Ravnanje s komunalnimi odpadki: 

 

1.1 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,1307 EUR/kg, od tega je: 

 

1.1.1   Cena javne infrastrukture .......................................  0,0234 EUR/kg 

1.1.2   Cena storitve ............................................................  0,1073 EUR/kg 

 
1.2  Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2051 EUR/kg, 

od tega je: 

 

1.2.1   Cena javne infrastrukture ..........................................  0,0235 EUR/kg 

1.2.2   Cena storitve ...............................................................  0,1816 EUR/kg 

 
1.3. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov brez biorazgradljivih odpadkov v višini 0,1699 

EUR/kg, od tega je: 
 

1.3.1   Cena javne infrastrukture ……………………….  0,0140 EUR/kg 

1.3.2   Cena storitve ................................................................  0,1559 EUR/kg 

 
1.4 Zbiranje bioloških odpadkov: 

 
1.4.1  Cene javne infrastrukture ............................................  0,0000 EUR/kg 
1.4.2  Cene storitve ..................................................................  0,1560 EUR/kg 

 
2. Navedene cene za izvajanje gospodarski javnih služb varstva okolja stopijo v veljavo dne 1. 4. 2019.      

 



3. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 3. točka Ravnanje s komunalnimi odpadki, določena 

v Sklepu o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih javnih služb varstva okolja št.: 22-1/2013 z dne 24. 4. 2013, objavljen v 

Uradnem vestniku OT, št. 3/13 z dne 30. 4. 2013 in Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske 

javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov št.: 9000-0004/2016-23 z dne 13. 4. 2016, objavljen v 

Uradnem Vestniku OT, št. 4/16, z dne 14. 4.2016.   

 
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku OT in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

vestniku OT.   

 
 
 
Številka: 5-3/2019     
          
                                                                                                                    
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR  
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2019, z dne 28. 3. 2019, 
- Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, 
- arhiv, tu (2 x). 


