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Številka:  900-8/2019-2 
Datum: 27.11.2019
 
OBČINA MAKOLE 
OBČINSKI  SVET 

 
 
 

7. redna seja občinskega sveta 
11. december 2019 

 

Gradivo za  4. točko dnevnega reda 
 

 
ZADEVA: Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Makole 
 
PRAVNE PODLAGE:  

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18– ZIURKOE), 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); 

- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007, 45/2014 in 64/2016) 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: 

Komunala Slovenska Bistrica 
 
 
 
 
POROČEVALCi: Maksimiljan Tramšek, Dušan Moškotevc (Komunala Slovenska Bistrica) Igor 
Erker 
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UVOD 
V skladu z Uredbo o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) (v nadaljevanju: Uredba) je izvajalec obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenska Bistrica, 
Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., (v nadaljevanju: izvajalec 
javne službe) poslal v potrditev Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe 
ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Makole (v nadaljevanju: Elaborat). 
 
Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., izvaja javno službo ravnanje s komunalnimi odpadki na območju 
celotne Občine Makole, v skladu z Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 58/2018). 
 
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno storitev znotraj 
javne službe: 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, 
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelava biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 
Razlogi za predlagano uskladitev cen so naslednji: 

- povečanje stroškov najemnine občinske gospodarske javne infrastrukture, 
- odstranjevanje (termična obdelava) ostankov komunalnih odpadkov. 

 
V času od zadnje potrditve cen je bilo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki več bistvenih 
sprememb: 

- povečale so se količine odpadkov, 
- zgradila se je nova infrastruktura (CERO Pragersko), 
- zaradi sodelovanja občin pri izgradnji CERO se je povečalo število uporabnikov, 
- spremenila se je zakonodaja (uvedba novih obveznosti npr. obvezna termična obdelava 

odpadkov po sortiranju). 
 
V Uredbi je opredeljena metodologija za oblikovanje cen, katere cilj je poenotiti način obračunavanja storitev, 
ki se izvajajo v okviru gospodarskih javnih služb. 
 
Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec gospodarske javne službe z 
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu 
v potrditev.  
 
FINANČNE POSLEDICE 
 
Sprejetje odloka ne bo imelo neposrednih finančnih posledic na proračun Občine Makole. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji 
sklep:  
 

1. 
Občinski svet Občine Makole potrjuje Elaborat oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne 
službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Makolee, ki ga je predložil izvajalec 
javne službe Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.. 
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2. 
Potrdijo se naslednje obračunske cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki: 
 
1. Cene storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki: 
 
Cena zbiranja komunalnih odpadkov:   0,15015 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov: 

0,00250 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena obdelave komunalnih odpadkov:   0,08935 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov: 

0,02509 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena odlaganja komunalnih odpadkov:   0,05183 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov:  

0,06667 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
2. Storitve ravnanja z biološkimi odpadki: 
 
Cena zbiranja bioloških odpadkov:   0,04333 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov:  

0,00000 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena obdelave bioloških odpadkov:   0,02800 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture obdelave bioloških odpadkov:  

0,02533 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
 

3. 
Cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 01.01.2020. 
 

 
 
 

 
 

 
 
           Župan 
                 Franc Majcen 
 
 


