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Predlagatelj:  Župan 
 

 

 
Zadeva: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih   
                    gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na  
                    območju Občine Destrnik za leto 2021 
 
 

 

Poročevalec/ka:  predstavnik podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o. 
 
 
Predlog sklepa: 
 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju 

cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Destrnik za leto 2021, v predlagani vsebini.«  

 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Destrnik za leto 2021.«  

 

 

 

 

 

 



Na podlagi petega odstavka 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 Destrnik (Uradni vestnik Občine 
Destrnik, št. 10/10-UPB1, 11/10, 14/14 in 9/15), je Občinski svet občine Destrnik, 
na svoji ___ redni seji, dne______, sprejel naslednje sklepe: 
 
 
 

1. 
 
Potrdi se 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 Destrnik za leto 2021, ki ga je pripravil 
izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto Ptuj d.o.o. 
 
 
 

2. 
 
Potrdijo se cene storitev naslednjih obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Destrnik: 
 
 
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 
 
 
 

3. 
 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 
 

4. 
 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 01.01.2021 dalje. 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
 

                                        Župan: 
                                   Franc Pukšič 

 
 

  



 

OBRAZLOŽITEV: 
Izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, 
podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o., z Elaboratom 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 2020 in v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/12 in 
109/12), pristojnemu občinskemu organu v potrditev predlaga cene storitev 
posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021. 
 

Na podlagi zakona o varstvu okolja (Ur.l.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. 
 

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 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.  
  
Pristojnemu občinskemu organu zato predlagamo potrditev Sklepa s katerim se 
potrdi Elaborat in cene javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2021.  
 











































RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI - individualna gospodinjstva

obračunski volumen cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

sprem. 

cene
v %

80 80 litrov 8,16 8,93 8,43 9,23 0,30 3%

120 120 litrov 12,24 13,40 12,64 13,84 0,44 3%

240 240 litrov 24,47 26,80 25,28 27,68 0,89 3%

RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI - VSI UPORABNIKI

obračunski volumen cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

sprem. 

cene
v %

120 120 litrov 4,71 5,16 5,13 5,62 0,46 9%

240 240 litrov 9,42 10,32 10,26 11,23 0,91 9%

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI - počitniški objekti, prazne hiše, … 

obračunski volumen cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

sprem. 

cene
v %

80 80 litrov 2,69 2,95 2,78 3,05 0,10 3%

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI - večstanovanjski objekti

obračunski volumen cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

cena v EUR 

brez DDV

cena v EUR

 z DDV

sprem. 

cene
v %

80 po izbiri

Ptuj, 28.10.2020 ČISTO MESTO PTUJ d.o.o.

INFORMATIVNI CENIK RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI             

za leto 2021

CENE povpr.obračunane
1 - 9 2020

INFORMATIVNI CENIK 2021

(predračunske količine 2021)

enako kot individuala glede na izbran volumen in standard












































