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24. REDNA SEJA  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 3.9.2014  
 

 
ZADEVA: GRADIVO ZA 3. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 
NASLOV: ELABORAT 

O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV 
OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V 

OBČINI ZREČE ZA LETO 2014 
PREDLAGATELJ: Župan 
PRAVNA 
PODLAGA: 

Zakon o varstvu okolja 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
16. člena Statuta Občine Zreče 

PRILOGE: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Zreče za leto 2014 
Cenik storitev za gospodinjstva – fizične osebe 
Cenik storitev za gospodinjstva – pravne osebe 

NAMEN: Predlog za sprejem 
GRADIVO 
PRIPRAVIL: 

 
Saubermacher Slovenija, d. o. o. 

POROČEVALEC: Franc Knaus, Saubermacher Slovenija, d. o. o. 
STALIŠČA 
PRISTOJNIH 
KOMISIJ: 

Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo je na 21. redni 
seji dne 20.8.2014 obravnavala Elaborat o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče za leto 2014. 
Komisija je sprejela naslednje sklepe: 
1. Soglasno se potrdi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Zreče za leto 2014; 
2. Občina Zreče skupaj z izvajalcem Saubermacher Slovenija, d. 
o. o., mora poskrbeti za zelo dobro obveščenost o novem načinu 
obračuna po volumnu in možnostih, ki jih imajo gospodinjstva z 
enim ali večjimi člani; 



3. Režijski obrat Občine Zreče skupaj z izvajalcem Saubermacher 
Slovenija, d. o. o., se zadolži, da bosta intenzivno nadaljevala z 
aktivnostmi za vključenost vseh v odvoz odpadkov, ob 
individualnih stanovanjskih hišah, večstanovanjskih objektih, 
počitniških objektih; 
4. Konkretno je potrebno preveriti specifiko v Občini Zreče, ker je 
zelo veliko začasno prijavljenih na določenem naslovu; 
5. Z upravnikom Stanovanjskim podjetjem Slov. Konjice je 
potrebno pripraviti predlog načina in obračuna odvoza odpadkov 
pri večstanovanjskih objektih v Zrečah; 
6. Režijski obrat Občine Zreče skupaj z izvajalcem Saubermacher 
Slovenija, d. o. o., se zadolži, da vse sklepe od tč. 2 do 5 
realizirata do koca leta 2014; 
7. Potrebno je omogočiti, da se v zbirnem centru odlagajo odpadki 
živalskega izvora, za kar izvajalec Saubermacher Slovenija, d. o. 
o.,  čaka na dovoljenje državnih institucij. 
Statutarno pravna komisija je na 22. redni seji dne 25. 8. 2014 
obravnavala predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Zreče za leto 2014. Komisija na 
predlog elaborata ni imela pripomb, zato predlaga občinskemu 
svetu, da ga sprejme v predlagani obliki.  

PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Elaborat 
o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Občini Zreče za leto 2014.  

 
 
 


