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OBCINE
BOROVNICA

3693.

73

Ootor o prora6unu obiine Borovnica
za lelo 2021
74

Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni

list RS, St. 94/07 - uradno p.edisdeno besedilo, 7610A,79lO9,
51110, 40t12 - ZUJF, ',t4t15 - ZUUJFO, 1'1118 - ZSPDSLS-I,
3Ol1A, l2O - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE),29. dena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, at. 1'll'11 - uradno predisaeno besedilo, 14i 13 - popr., 101/13,55/15-ZFise 96/15
- Z|PRS1617 in '13i18) in 8.6lena Statuta Obaine Borovnica
(Uradni list RS, St. 67/16)je Obdinski svet Obaine Borovnica
na '11. redni seji dne 23. 12.2O2O spqd

40

ODLOK
o proradunu Obiine Borovnica za lelo 2021
41

PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije rz domadih virov
73'1 Prejete donacije iz tujih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transfemi prihodki iz drugih
iavnofi nandnih instilucij
741 Prejeta sredstva iz diavnega
proraauna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+4'l +42+43)
TEKOEI ODHODKI
400 Plade rn drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 lzdatki za blago in storitve
403 Pladila domadih obresti
409 Rezerve
TEKOEI TRANSFERJI
4'10 Subvencre

I. SPLOSNA DOLOEBA

330.117
283.904

4.561.298
1.118.813

264.749
43.048
765.017

12.459
33 500

2.141.770
123.800

411 Transferii posameznikom
1. dlen

in gospodinjstvom

(vsebina odloka)

4 12 Transferi neprofitnrm organrzacijam

S tem odlokom se za Obaino Borovnico za leto

in ustanovam

2021

doloaajo proradun, postopki izvrsevanja proracuna ter obseg
zadolzevanja in porostev obaine in javnega sektorja na ravni

4'13 Drugi teko6i domadi lransfefl

obdine (v nadaljnjem besedilu: proradun).

420 Nakup in gradn a osnovnih sredstev

INVESTICIJSKI ODHODKI
43

2. 6len
(sestava proraauna in visina splosnega dela proraauna)
(1) V splosnem delu proraduna so prikazani preiemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov- Splosni del
proraduna se na ravni podskupin konlov doloca v naslednjih
zneskih:

70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+7 3+7 4)
TEKOCI PRtHODKt (70+71)
DAVENI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiaek
703 Davek na premo:enje
704 Domaai davki na blago in storitve
NEDAVENI PRIHODKI
7'10 Udeldba na dobiaku in dohodki
od premozenja
71'l Takse in pristojbine
12 Denane kazii
713 Prihodki od prodaje blaga rn storitev
714 Drugi nedavani prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljiSc
in neopre. dolgorodnih sredstev
7

72

V EUR
PRORACUN
2021

t

B

DANA POSOJILA IN POVECANJE
KAPITALSKIH DELEZEV
(440+441+442+4431

285.O32

533 784
3.500
29.150
3_000
33.'100

417 419
40.000

377.819

52].

PREJETA VRAEILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vraaila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih delezev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

3.739.529
3.136.995
2.8.t9.163
32.800

uporabnikom
PRORACUNSKT PRESEZEK (r.-I.)
(PRORAEUNSKI PRIIIIANJKLJAJ)
IZKAZ FINANCNIH TERJATEV
IN NALOZB
PREJETA VRAEILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEZEV
(7 5O+7 51 +7

75

4.487.465

602.5U

INVESTICIJSKI TRANSFERJI

430 lnvesticijski transferi
431 lnvesticijski transferi pravnim
osebam. ki niso PU
432 lnvesticijski transferi proradunskim

II. VISINA SPLOSNEGA DELA PRORAdUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAEUNA

IZKAZ RACUNA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

'1.438.500

44

DANA POSOJILA IN POVECAJE
KAPITALSKIH DELEZEV
440 Dana posojila

441 Poveaanje kapitalskih delezev
in nalozb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privalizacije
443 Pove6anje namenskega
premozenja v javnih skladih
in drugih osebah Javnega prava, ki imajo
premo:enje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

DELEzEV (IV-V)

138.839
440.631
1.182.115
1.182.1'r5
'1'18 600

91.100
27.500

-73.833
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(p re raz porejanje

zADOLZEVANJE (s00)
500 Domaae zadolzevanje

v
55
IX

oDPLAe rLA DOLGA (550)
ODPLAEILA DOLGA

159.437

550 Odplaaila domaaega dolga
POVEEANJE (ZMANJSANJE)
SREDSTEV NA RAEUNIH

159.437

(1.+lV.+Vll.-ll.-V-Vlll.)
NETO ZADOLZEVANJE (VI.-VIr.)

X

xl

/

srran 10473

pravic porabe)

(1) Osnova za p@.azporcjanie pravic porabe je zadnji

ZADOLZEVANJE

50

30. 12.2020
5. alen

IZKAZ RAEUNA FINANCIRANJA

C

I

159.437

-233.270
-159.437

NETO FINANCIRANJE

(Vl.+Vt;.-Y1,,.-,r.,
STANJE SREDSTEV NA RACUNU
konec leta 20'19
9009 Splosnisklad za drugo stanje 2019
469.403
(2) Posebni del proraauna sestavljajo finandni nadrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podrodja proradunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasillkacijo izdatkov
obainskih proraaunov Podprogram je razdelien na proraaunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, doloaene s
predpisanim kontnim nadrlom.
(3) Posebni del proraduna do ravni prora6unskih postiavk
- kontov in naart razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Obdine Borovnica.
(4) Nadrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRSEVANJA PRORAEUNA
3. dlen
(izvrsevanje proraduna)
(1) V tekodem letu se izvrsuie proradun tekodega lela.

(2) Proradun se izvrsuje skladno z dolodbami zakona,
ki ureja javne Ilnance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proradun se izvrsuje na ravni proraiunske postavke
- konta.
(4) Veljavni naert razvojnih programov tekoiega leta mora
biti za tekoae leto usklajen z veljavnim proradunom.
4. den
(namenski prihodki in odhodki proraauna)

(1) Namenski prihodki proraauna so poleg prihodkov,
doloaenih v prvem stavku prvega odstavka 43. alena ZJF in
prvem odstavku 80.6lena ZJF, tudi:
- prihodki pozame takse po 59. alenu Zakona o varstvu

pred pozarom (Uradni list RS, St. 3/07 - UPB-1, Sh'l, 83112
in 61117 - GZ), ki se uporabl.ia za namene, doloaene v tem

spre.ieti proradun, spremembe proraauna ali rebalans prora6una za leto rzvrsevanja. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic

porabe se raauna po neto naaelu, ki je sesteta razlika med
prerazporeditvami na proradunsko postavko in z njih.
(2) Zupan lahko v posebnem delu proraduna prerazporeja pravice porabe med podrocji porabe. pri demer skupno
povedanje ali zmanjsanje posameznega podrodja potabe ne
sme presegati '15% podroaja porabe v sprejetem proradunu.
Zupan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredsfua med
posameznimi konti, v kolikorto zahteva ekonomska klasirikacija
odhodkov.
(3) V okviru prerazporeditev lahkoZupan odpira tudi nove
proraaunske postavke.
(4) Zupan s porodilom o izvrsevanju proraduna v obdobju
januaFjunij 202'l in konec leta z zaklju.ni.r]. raaunom poroaa
obdinskemu svetu o veljavnem proradunu za leto 2021 in o
njegovi realizaciji.

6.6len
(najvedji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proraaunov prihodnjih let)

('l) Neposredni uporabnik lahko v tekoaem letu za projekte, ki so vkljuceni v veljavni naart razvojnih programov, odda
javno naroailo za celotno vrednost projekta, de so zanj naartovane pravice pgrabe na proradunskih postavkah v sprejetem
Proradunu.

(2) Skupni obseg preuzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plaailo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov, ne sme presegati 70%
pravic porabe v spreietem finandnem naartu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v lelu 202270% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodn,ih letih 30% navedenih pravic porabe.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega dlena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen ae na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznostiza pogodbe za dobavo eleKrike, telefona, vode,
komunalnih storitue in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter pre\rzemanje obveznostiza pogodbe, ki se financira.io iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finandnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev ter pripadajo6ih postavk slovenske udeleibe.
(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odslavka

tega alena se nadrtujejo v finandnem nacrtu neposrednega
uporabnika in nafitu razvojnih programov.
7.

den

(spremljanje in spreminjanje nadrla razvojnih programov)

zakonu,
- prihodki od pristojbin za vzdrZevanje gozdnih cest,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
prihodki, zbrani s plaaili komunalnih prispevkov, ki se
uporabljajo za gradnjo komunalne opreme,
- prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
- prispevki soinvestitorJev,
prihodki od koncesijske dajatve od posebnih iger na
sre60.
(2) ee se po sprejemu proraauna vplaaa namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proradunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni visini, se v viSini deianskih
prejemkov povea€ obseg izdatkov proraduna.

(1) zupan lahko spreminja vrednost projektov v naartu
razvojnih programov Projekte, katerih se vrednosl spremeniza
veE kot 20% oziroma za ved kot 5.000 EUR, mora predhodno
odobriti obdinski svet.
(2) Projekti, za katere se zaradi prenosa pladil v tekoae
leto. zakljuaek financtanja prestavi iz predhodnega v tekode
leto, se uvrstro v naart razvojnih programov po uveljavitvi
proraduna.
(3) Novi projekti se uvrstijo v nadrt razvojnih programov
na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega proiekta
(v nadaljevanju DllP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov
na podroaju javnih financ (uradni list RS, St. 60/06, 54/10 in

(3) Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile po.
rabljene v tekoaem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih

27116).

-

-

neposredni proradunski uporabnik doseze z lastno de.javnostjo,
se prenesejo v proraeun prihodnjega leta za isti namen.

(4) Za projekte z ocenjeno vrednostjo nad 100.000 EUR
sprejme DllP obainski svet. V primeru, da DllP-a obainskemu
svetu ne predlaga Zupan, mora Zupan datimnenje k predlogu.

stran

10474

I

Sr 202

I

Uradni list Republike Slovenije

30. 12.2O2O

(5) Za prqekte z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR

sprgme DllP iupan. V predlogu za uvrstitev projekta v naart
razvojnih programov, za katerega je DllP sprejel Zupan, je potrebno predstaviti bistvene elemente sprejetega DllP-a.
(6) Ostalo investicijsko dokumentacijo za projekte, vkljuaene v naart razvojnih programov, sprejema iupan.

dunu finandnih terjatev in nalozb ter odpladila dolgov v radunu
financiranja se obEina za proradun leta 2021 ne zadolZi.
(2)Obseg poroatev obaine za izpolnitev obveznostijavnih
zavodov in javnih podietij, katerih ustanoviteljica je Obdina
Borovnica, v letu 202'l ne sme presedi skupne visine glavnic
50.000 EUR.

8. alen
(prora6unski skladi)
(1) Proradunski skladi so:
1. proradunska rezerva, obltkovana po ZJF
2. stanovanjski sklad.
(2) Proradunska rezerva se oblikuje v visini 20.000 EUR.
(3) Na predlog obainske uprave, odloda o uporabi sredstev proraaunske teze te za namene iz drugega odstavka
49. dlena ZJF do visine 5.000 eurov Zupan in o tem s pisnimi
poroaili obvesda obdinski svet.
9. dlen

(splosna proraaunska rezerva)
(1) Splosna proradunska rezerva se v letu 202'l oblikuje

'14_

(1) Posredni uporabniki obainskega proraauna, javna
podjetja, katerih ustanoviteljica ie obdina ter druge pravne
osebe, v katerih ima obdina neposredno ali posredno prevladujod vpliv, se lahko v letu 2021 zadolzljo do skupne visine
100.000 EUR.
(2) Pogq za porostvo pravnim osebam javnega sektorja
je soglasje obainskega sveta.

v visini 10.000 EUR.

(2) Sredstva sploSne proraEunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proraiunu niso
zagotovliena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaze, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proraauna ni bilo mogode naartovati. O uporabi
sredstev splosne proraaunske rezervaciie odloaa zupan.
(3) O opravljenih prerazporeditvah Zupan s porodilom o
izvrsevanju proraauna v oMobju januarjun, in konec leta z
zakljuanim raaunom proraduna poroa€ obdinskemu svetu.

IV POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE

6ten

(obseg zadolzevanja in izdanih porostev posrednih
uporabnikov obainskega proraauna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je obdina ter pravnih oseb,
v katerih ima obdina neposredno ali posredno
prevladujoa vpliv na upravljanje)

15. alen

(likvidnostno zadolzevanje)
(1) Ce se zaradi neenakomemega pritekanja prejemkov
izvrsevanje proraauna ne more uravnoteziti, se lahko obdina
likvidnostno zadolzi, vendar najved do visine 5% vseh izdatkov
zadnjega sprejetega proraduna.
(2) Zadolzitev iz prejsnjega odstavka ne Steje v obseg
zadolzitev obdine, razen ie leto drpanja in leto odplaEila nista
v istem proraaunskem letu,
(3) Odloditev o likvidnostnem zadolzevanju sprejme 2upan.

STVARNEGA IN FINANENEGA PREIVIOZENJA

VI. PREHODNE IN KON.NE DOLOEBE

't0. den
(odpis dolgov)
(1) Ce so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. alena
ZJF, lahko Zupan v lelu 2021 odpise dolgove, ki jih imajo dolZniki do obdine, in sicer naivea do skupne visine 5.000 EUR.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolznika neposrednega uporabnika ne presega stroska
dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjizi in se v kvolo iz prvega
odstavka tega dlena ne vSteva(3) Zupan o odpisu dolga poroia obd.inskemu svetu v
skupnem znesku po posameznih namenih z zakljuanim raaunom proraduna.
11. dten

(nadrt ravnanja z nepremidnim premo:enjem)

'16.

6len

(zaaasno financiranje v letu 2021)

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Borovnica v
lelu 2022, ee bo zadasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o doloditvi zadasnega financiranja.
17. Eten

(uveljavitev odloka)

veljali naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.2021 dalje.
Ta odlok zadne

St.

410-oo2'lzo2o-zz

Borovnica, dne 23. decembra 2020

Nadrt ravnanja z nepremidnim premozeniem do vrednosti
posamezne nepremianine do visine 2.000 eurov sprejmeZupan.
12.

2upan
Obdine Borovnica

den

Bojan eebela

(nadrt ravnanja s premiarim premoZenjem)

V nadd ravnania s premianim premo:enjem je potrebno
uvrstiti premidno premozenje nad vrednostjo posameznega
premidnega premoZenja v visini kot jo doloa€ zakon, ki ureja
stvarno premozenje. Naart ravnanja s premidnim premozenjem

sprejme:upan-

BOVEC

3694.

V OBSEG ZADOLZEVANJA IN POROSTEV OBCINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
'13- 6len

(obseg zadol:evanja obdine in izdanih porostev obeine)

(1) Za kritje presezka odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, preseZka izdatkov nad prejemki v ra-

Oatot o predkupni pravlclob6ine Boyec

Na podlagi '189. alena Zakona o urejanju prostora (Uradni

list RS, St. 61117),21- in 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno predisaeno besedilo,
76108, 79109, 51t10, 40t12 - ZUJF, 14t15 - ZUUJFO, 11/18
- ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. alena Statuta Obdine Bovec
(Uradnilist RS, 5t. 72/06, 89/10 in 75117)je Obainskisvet Obdine Bovec na 14. redni seji dne 23. 12.2020 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o predkupni pravici Obdine Bovec
I. SPLOSNE DOLOCBE
1. alen

S tem odlokom se doloaa obmodje predkupne pravice
Obdine Bovec (v nadaljnjem besedilu: obdina) in nadin uveliavljanja predkupne pravice na nepremidninah na teh obmoijih.

2. tlen
('l ) Obmoaje predkupne pravice obdine obsega:

-

nepozidana stavbna zemUisda in rusevine,
ureditveno obmoEje naselij,
kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljisda za namen
graditue objektov gospodarske javne infrastruKure in objenov,
ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreaami,
- obmoaje za dolgoroani razvoj naselij.
(2) Obmocje predkupne pravice obsega tudi obmodja
objektov obstojeae gospodarske javne infrastrukture in objektov obainskega pomena.

5t.202
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tem, ko je nepremicnino ponudil v odkup obaini, vendar pa
mora po preteku tega roka nepremianino z enako ali drugaano
ceno zopet najprej ponuditi v odkup obaini, 6e je ta izjavila. da
predkupne pravice ne uveljavlja zaradi ponuiene cene oziroma
se v roku ni izjavila o uveljavljanju predkupne pravice.
6. dlen
(1) O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice
na nepremidninah po tem odloku odloaa obainska uprava.
O nakupu nepremidnin (o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe) po
tem odloku odloda Zupan.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z dolodbami tega
odloka, je ni6na.
7. alen

Ne glede na doloabe tega odloka je predkupna pravica
obeine izkljueena. Ce tako doloaajo drugi predpisi.

III. PREHODNA IN KONCNA DOLOEBA

8.6len
Do doloaitue ureditvenlh obmoaij naselij in obmotij za
dolgoroini razvoj naselij v obdinskih prostorskih aktih, se druga

3. dlen
(1) Za obmocja nepozidanih stavbnih zemljisa in ruSevin
se uposteva,o obmoaia teh zemljisa, kot so dolo6ena v veljavnih obainskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena obmoaja naselij in obmodja za dolgoroani razvoj naselij se upostevajo obmoaja, kot so doloiena v
veljavnem obainskem prostoEkem nadrtu.

in detrta alineja 2- 6lena tega odloka ne uporabl.iata.
9. den
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in

zaEne vel.iati petnajsti dan po objavi.
Sr. oo7-08/2020

Bovec, dne 23. decembta 2O2O
4. alen
(1) Pri obstojeaih oziroma bododih objektih gospodarske
javne infrastrukture se upostevajo obmo6ja njihovih varovalnih
koridorjev doloEenih z veljavnimi obdinskimi prostorskimi akti
oziroma z drugimi predpisi.
(2) Za obstojeae in bodoae objekte gospodarske javne
infrastrukture in objekte obainskega pomena se Stejejo tisti
objekti, ki so Ze zgrajeni, ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje obmoaij, doloienih z veljavnimi ob6inskimi
postorskimi akti.

II, NA.IN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE
5.

den

(1) Obaina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico
na nepremidninah na obmodjih obaine, doloaenih v 2. denu
tega odloka.
(2) Lastnik nepremidnine na obmociu predkupne pravice
mora pred sklenitvuo kupoprodajne pogodbe pridobiti izjavo
obdine, ali na nepremidnini uveljavlja predkupno pravico. Skup4 z vlogo za izd,o i4ave o uveljavljanju predkupne pravice
mora prodajalec prilozti ponudbo. V kolikorobdina ne uveliavlja
predkupne pravice, lahko izjavo o neuveljavljanju predkupne
pravice poda ie v potrdilu o namenski rabi prostora.
(3) Obaina se mora o sprejetju ali zavmitvi ponudbe izjavitiv 15 dneh od njenega prejelja. Obarna v izdani izjavi opredeli ali za predmetno nepremidnino ne uveljavlja predkupne
pravice, ker zanjo ni zainteresirana, alije ne uveljavlja zaradi
ponujene cene. ee se obaina v danem roku ne izjavi, se Steje,
da ponudbe ne sprejema zaradi ponujene cene.
(4)V primeru. da obdina predkupne pravice ne uveljavlja,
lahko lastnik nepremidnino proda drugi osebi, pri demer pa
cena ne sme biti nizja od tiste, ki je bila ponujena obaini kot
nosilcu predkupne pravice. Prodajalec se o ponudbi in pogojih
prodaje, vsebovanih v ponudbi, z nosilcem predkupne pravice
nidolZan pogajati.
(5) Doloaba prejsnjega odstavka o viSini cene za prodajo
nepremianine drugi osebi veze prodaialca Se dva meseca po
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sklep o dolo6itvi cen storitve obvezne
obainske gospodarske iavne sluibe ravnania
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 5. dlena uredbe o metodologUiza oblikovanje
cen storitev obveznih obainskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (Uradni list RS, aL 87112, 10gl12),44. in 45. alena

Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obaini Bovec in
16. dena Statuta Obaine Bovec (Uradni list RS, St. 7206, 89/10
in 75/'17)je Obdinski svel Obdine Bovec na 14. redni seji dne
23. 12.2020 sp.Eel

SKLEP
o doloaiwi cen storitve obvezne obdinske

gospodarske javne sluibe ravnanja
s komunalnimi odpadki
't.

Dolodijo se naslednje cene storitve obvezne obdinske
gospodarske javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
1

.'1.

cena stroskov javne

1.2. cena storitev javne

inftastruhure:

sluzbe:

0.0038 €Jkg
0,2313 €/kg

2. Zbiranje bioloskih odpadkov:
2.1. cena stroskov javne inftastruKure; 0,0049 gkg
0,1712 €lkl
2.2. cena storitev javne
3. Strosek obdelave komunalnih odpadkov
0,17A7 €lkg
4. Stroiek odlaganja komunalnih odpadkov
O,O'lz2C,,l..g

sluZbe:

znasa:
znasa:

