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CENIK RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene opravljanja
storitve in cene javne infrastrukture posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se oblikuje
na kg opravljene storitve posamezne javne službe.

z. št.

vrsta storitve

enota
mere

cena za kg

DDV 9,5%

cena z DDV za kg

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
1.1

cena storitve

kg

0,15015 EUR

0,01426 EUR

0,16441 EUR

1.2

cena javne infrastrukture

kg

0,00250 EUR

0,00024 EUR

0,00274 EUR

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
2.1

cena storitve

kg

0,08935 EUR

0,00849 EUR

0,09784 EUR

2.2

cena javne infrastrukture

kg

0,02509 EUR

0,00238 EUR

0,02747 EUR

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
3.1

cena storitve

kg

0,05183 EUR

0,00492 EUR

0,05675 EUR

3.2

cena javne infrastrukture

kg

0,06667 EUR

0,00633 EUR

0,07300 EUR

4. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUH. ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
4.1

cena storitve

kg

0,04333 EUR

0,00412 EUR

0,04745 EUR

4.2

cena javne infrastrukture

kg

0,00000 EUR

0,00000 EUR

0,00000 EUR

5. OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUH. ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
5.1

cena storitve

kg

0,02800 EUR

0,00266 EUR

0,03066 EUR

5.2

cena javne infrastrukture

kg

0,02533 EUR

0,00241 EUR

0,02774 EUR

V ceni storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so zajeti stroški v zvezi z:
- zbiranjem in prevozom mešanih komunalnih odpadkov (zelen zabojnik ali zelena vreča),
- zbiranjem in prevozom ločeno zbrane odpadne embalaže (rumen zabojnik ali rumena vreča, papir, steklo),
- zbiranjem in prevozom kosovnih odpadkov,
- zbiranjem in prevozom nevarnih odpadkov (ostanki barv, zdravil, škropil, razredčil,…).
V ceno storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (BIO
odpadki) so zajeti stroški zbiranja in prevoza teh odpadkov iz gospodinjstev (rjav zabojnik).
Cene pod zaporedno številko 1, 2 in 3, ki so izražene v kg, se uporabnikom zaračunajo sorazmerno glede na
velikost zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (zelen zabojnik) in povprečnega mesečnega
števila praznjenj tega zabojnika.
Cene pod zaporedno številko 4 in 5, ki so izražene v kg, se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede na
velikost zabojnika za zbiranje biorazgradljivih odpadkov (rjav zabojnik) in povprečnega mesečnega števila
praznjenj tega zabojnika.
Direktor:
Blaž Gregorič, univ. dipl. inž. str.

Priloge:
Priloga 1: Preračun porazdelitve količine opravljenih posameznih
vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike
Priloga 2: Mesečni strošek storitev ravnanja z določenimi vrstami
komunalnih odpadkov po zabojnikih

