CENIK
STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBČINAH RIBNICA, SODRAŽICA IN LOŠKI POTOK
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Storitev
Zbiranje komunalnih odpadkov
Cena javne infrastukture
Cena storitve
Zbiranje bioloških odpadkov
Cena javne infrastukture
Cena storitve

EUR brez DDV

EUR z 9,5% DDV

ME

0,0111
0,1780

0,0122
0,1949

EUR/kg
EUR/kg

0,0000
0,1243

0,0000
0,1361

EUR/kg
EUR/kg

EUR brez DDV

EUR z 9,5% DDV

ME

0,0438
0,0674

0,0480
0,0738

EUR/kg
EUR/kg

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Storitev
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*
Cena javne infrastukture
Cena storitve

*Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov se obračunava po ceniku RCERO Ljubljana, ki so ga potrdili Občinski sveti Občin Ribnica,
Sodražica in Loški Potok in se uporablja od 1.6.2016 dalje.

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Storitev
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov*
Cena javne infrastukture
Cena storitve

EUR brez DDV

EUR z 9,5% DDV

ME

0,0734
0,1883

0,0804
0,2062

EUR/kg
EUR/kg

*Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračunava po ceniku RCERO Ljubljana, ki so ga potrdili
Občinski sveti Občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok in se uporablja od 1.6.2016 dalje.

Pretvorniki iz kg v l, ki se uporabljajo pri obračunu
- zbiranje komunalnih odpadkov
- zbiranje BIO odpadkov
- obdelavo komunalnih odpadkov
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

Pretvornik
0,1869 kg/l
0,0940kg/l
0,1105 kg/l
0,0054 kg/l

Izračun pretvornika
(2.935.056 kg / 15.706.086 l)
(211.940 kg / 2.254.630 l)
(1.735.130 kg / 15.706.086 l)
(1.735.130 kg x 4,9% / 16.706.086 l)

Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov , se za obračun upošteva minimalno 120-litrski zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se
za obračun upošteva minimalno 240-litrski zabojnik.
Minimalni nameščen zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu je 80-litrski zabojnik.
Pogostost odvoza, ki se upošteva pri obračunu za zbiranje komunalnih odpadkov ter za odlaganje komunalnih odpadkov, je 2,167 odvozov
mesečno, pri čemer se dodatno upošteva:
- za enočlansko gospodinjstvo faktor 0,333 (2,167 x 0,333),
- za dvočlansko gospodinjstvo faktor 0,5 (2,167 x 0,5).
Pogostost odvoza, ki se upošteva za zbiranje bioloških odpadkov, je 3,42 odvozov mesečno.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (UR. l. RS, št. 87/12), Sklepom št. 354-0004/2018, ki ga je sprejel občinski svet občine Ribnica na 16. redni seji dne 15. 2. 2018,
Sklepom o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki ga je sprejel občinski svet občine Loški Potok dne 29. 3. 2018 ter Sklepom
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki ga je sprejel občinski svet občine Sodražica dne 18. 4. 2018.
Cene na področju Občine Ribnica se uporabljajo od 1. 3. 2018 dalje.
Cene na področju Občine Sodražica in Občine Loški Potok se uporabljajo od 1. 4. 2018 dalje.
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