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OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Cirkulane 

 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Cirkulane. 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  
- predlog sklepa 
- elaborat  
-  informativni cenik za 2021 
-  sklep občinskega sveta za trenutno veljavno ceno 
  



     Predlog 
 
Na podlagi 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 15. člena Statuta 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je Občinski svet Občine Cirkulane 
na svoji 14. redni seji, dne 3. 12. 2020 podal 
 

S O G L A S J E 
k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane: 
 
1. Občinski svet Občine Cirkulane potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju Občine Cirkulane za 
leto 2021, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.o.o., in sicer za: 
 
1.    Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
1.1.  Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij določenih 
komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno  zbrane odpadne embalaže, in mešanih 
komunalnih odpadkov), ki vključuje: 
1.1.1. Cena javne infrastrukture: 0,0024 EUR/kg zbranih odpadkov 
1.1.2. Cena storitve:   0,1547 EUR/kg zbranih odpadkov 
Zbiranje BIOLOŠKIH odpadkov  
1.1.3. Cena javne infrastrukture:  0,0000 EUR/kg zbranih odpadkov 
1.1.4. Cena storitve:    0,0950 EUR/kg zbranih odpadkov 
 
2.  Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  
2.1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje: 
2.1.1. Cena javne infrastrukture: 0,0000 EUR/kg obdelanih odpadkov 
2.1.2. Cena storitve:    0,1273 EUR/kg obdelanih odpadkov 
 
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
3.1. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje: 
3.1.1. Cena javne infrastrukture:  0,0000 EUR/kg odloženih odpadkov 
3.1.2. Cena storitve:   0,0907 EUR/kg odloženih odpadkov 
 
2. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 01.01.2021 dalje. 
 
3. Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-___/2020 
Datum: 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na podlagi 
predloženega Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Spodnjega Podravja (Občina Cirkulane, 
Občina Destrnik, Občina Duplek, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Podlehnik, Občina 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Trnovska vas, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina 
Žetale) za leto 2021 v skladu v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe o metodologiji za 



oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS št. 
87/12 in 109/12, v nadaljevanju »Uredba«)), pristojnemu občinskemu organu v potrditev predlaga 
cene storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021. 
 
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (UL RS št. 39/06, s spremembami), so obvezne občinske 
gospodarske javne službe s področja ravnanja s komunalnimi odpadki naslednje: 
• zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
• zbiranje bioloških odpadkov, 
• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne 
infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Pri oblikovanju cen javnih služb se v skladu z 8. členom Uredbe upoštevajo standardi in 
ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor tudi načrtovane količine opravljenih storitev, 
načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Hkrati je za oblikovanje cen potrebno 
določiti: 
- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb in 
- največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. 
 
Občina na podlagi Elaborata določi potrjeno ceno za posamezno storitev, izvajalec pa v skladu s 
potrjeno ceno oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 
Predlagana predračunska cena za leto 2021 je izračunana kot enotna cena za 11 občin Spodnjega 
Podravja. Pri izračunu se upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški ter 
prihodki izvajalca javnih služb v letu 2021 in je oblikovana na kg opravljene storitve posamezne 
javne službe. Uporabnikom pa se zaračuna skupaj z okoljsko dajatvijo, upoštevajoč na prostornino 
zabojnika in pogostost odvoza, po posameznih kategorijah. 
Izvajalec načrtuje, da bo za vseh 11 občin v letu 2021 količina opravljenih storitev zbiranja 
določenih vrst odpadkov 8.980 ton, kolikor je znašala količina v letu 2019 (kar je ca. 450 ton več 
kot je bilo planirano), količina storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 3.670 ton, 
količina storitev odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov pa 1.651 
ton.  
Predlagana predračunska cena za leto 2021 je izračunana na podlagi načrtovane količine opravljenih 
storitev, načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca javnih služb v letu 2021 in je oblikovana na 
kg opravljene storitve posamezne javne službe. Trenutna cena se uporablja od 1. 1. 2020, kot iz 
priloženega sklepa Občinskega sveta Občine Cirkulane, sprejetega na 8. redni seji v novembru 2019 
(priloga). Višina stroška povprečne položnice za individualno gospodinjstvo se s predlogom dvigne 
za 3%, medtem ko za biološke odpadke 9%. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi vsebini. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


