
Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 76. člena 
statuta Občine Šentjur pri Celju, je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 3. junija 1996 sprejel 

O D L O K  
    o prispevku za investicijska vlaganja na področju odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda in ravnanju  s komunalnimi odpadki 

1. člen 

Za razvoj in zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter odlaganja komunalnih odpadkov, se ob 
redni ceni komunalnih storitev uvede prispevek za investicijska vlaganja za odvajanje komunalnih odplak in za 
ravnanje s komunalnimi odpadki, in sicer:  
    – za sanacijo in izgradnjo kanalizacijskega omrežja: 11,90 SIT/ m3 porabljene vode,  
    – za ravnanje s komunalnimi odpadki 747,90 SIT/m3 + 312,50 SIT/m3 = 1.060,40 SIT/m3 pripeljanih odpadkov 
oziroma 3,70 SIT/m2 + 1,50 SIT/m2 = 5,20 SIT/m2 poslovnih in stanovanjskih površin za odpeljane komunalne 
odpadke iz industrije, gospodinjstev in drugih dejavnosti. 

2. člen 

Prispevek se trimesečno revalorizira v skladu z dvigom maloprodajnih cen v RS v preteklem trimesečnem 
obdobju. 

3. člen 

Prispevke plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega omrežja v Občini Šentjur in ki so 
vključeni v skladu z odredbo o mejah območij, kjer je obvezen odvoz smeti v Občini Šentjur. 

4. člen 

Zbrana sredstva prispevkov so namenska ter se evidentirajo in zbirajo ob ceni kanalščine in cene odvoza 
odpadkov. 
    Upravljalci javne kanalizacijske mreže zbrana sredstva mesečno nakazujejo na posebno partijo žiro računa 
proračuna Občine Šentjur. Sredstva zbrana za odvoz komunalnih odpadkov izvajalec mesečno nakazuje na 
proračun Mestne občine Celje, namensko za ureditev centralne komunalne deponije, katere koristnik je tudi 
občina Šentjur. Drugi del prispevka za odvoz komunalnih odpadkov pa izvajalec nakazuje na proračun Občine 
Šentjur. 

5. člen 

Prispevek za investicijska vlaganja se uvede za dobo dveh let. 

6. člen 

Za nadzor o porabi sredstev iz naslova tega odloka je odgovorna pooblaščena služba Občine Šentjur. 

7. člen 

Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova prispevkov za investicijska vlaganja bodo predhodno sprejeta v 
programu programa del na občinskem svetu in se bodo namensko uporabljala. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1996. 
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