Datum: 19. 4. 2018

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!
Obveščamo vas, da sta Občinska sveta Občine Sodražica in Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS,
št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – dne 29. 3. 2018 (Občina Loški Potok) in dne 18. 4. 2018 (Občina
Sodražica) potrdila nove cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov.
Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 4. 2018. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da
so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.
Cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Stroški zbiranja komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov se obračunavajo
glede na velikost zabojnika za preostanek odpadkov in pogostost praznjenja le-tega. Cene so izražene v
EUR/kg.
V ceno ravnanja z odpadki je poleg odvoza preostanka odpadkov vključeno tudi: zbiranje ločeno zbrane
odpadne embalaže, zbiranje ločeno zbranih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov
v zbirnem centru, ločeno zbiranje embalaže iz ekoloških otokov, odvoz kosovnih odpadkov po naročilu ter
zbiranje nevarnih odpadkov.
Posebej se zaračunava tudi zbiranje bioloških odpadkov, ki se izvaja v vseh blokovskih soseskah in kjer ni
možno individualno kompostiranje. Za ostale uporabnike se storitev izvaja po naročilu. Pogostost odvoza, ki
se upošteva za zbiranje bioloških odpadkov, je 3,42 odvozov mesečno, najmanjša velikost zabojnika pa je 80
litrov.
Pretvorniki, ki se upoštevajo pri obračunu storitev, so izračuni po formuli: celotna količina zbranih oz.
obdelanih oz. odloženih odpadkov / celotna litraža na terenu in znašajo:
Pretvorniki iz kg v l, ki se uporabljajo pri obračunu
Pretvornik
- zbiranje komunalnih odpadkov
0,1869 kg/l
- zbiranje BIO odpadkov
0,0940 kg/l
- obdelavo komunalnih odpadkov
0,1105 kg/l
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
0,0054 kg/l
Storitev
EUR brez DDV
EUR z 9,5% DDV
Zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena javne infrastrukture
0,0111
0,0122
Cena storitve
0,1780
0,1949
Zbiranje bioloških odpadkov:
Cena javne infrastrukture
0,0000
0,0000
Cena storitve
0,1243
0,1361
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*:
Cena javne infrastrukture
0,0438
0,0480
Cena storitve
0,0674
0,0738
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov*:
Cena javne infrastrukture
0,0734
0,0804
Cena storitve
0,1883
0,2062
*Storitve se obračunava po ceniku RCERO Ljubljana, ki so ga v letu 2016 potrdili Občinski sveti
Sodražica in Loški Potok, cene teh storitev se ne spremenijo.
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Cene na enoto (kg) se za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov ne spremenijo.
Spremeni pa se pretvornik iz kilogramov v litre zaradi večje količine pripeljanih odpadkov na obdelavo in s
tem na odlaganje v RCERO Ljubljana ter zaradi manjšega volumna zabojnikov na terenu. Pretvornik vpliva
na spremembo mesečnega zneska na računu.
Za obračun storitev se uporablja formula:
velikost zabojnika (l) x sodilo (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev) x povprečno število odvozov x cena

Pogostost odvoza, ki se upošteva pri obračunu za zbiranje, obdelavo ter za odlaganje komunalnih
odpadkov, znaša 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)
Pri obračunu storitev za prazne hiše, ki so primerne za bivanje, se upošteva ena tretjina najmanjše velikosti
zabojnika, kar znese 40 litrov in najmanjša pogostost odvoza, ki znaša 2,167.
Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oz. soseskah znaša minimalni
obračunski volumen 20 litrov na osebo.
Mesečni strošek po gospodinjstvih za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov:
Št. oseb
1
2
3–6
od 7
Prazne hiše, primerne za bivanje

Strošek gospodinjstva po cenah
veljavnih od 1.6.2016 (EUR z DDV)
3,97 EUR
5,96 EUR
11,92 EUR
23,84 EUR
3,97 EUR

Strošek gospodinjstva po cenah
veljavnih od 1.3.2018 (EUR z DDV)
4,65 EUR
6,98 EUR
13,96 EUR
27,92 EUR
4,65 EUR

Razlogi in predpostavke, ki vplivajo na spremembo cene:
zmanjšanje volumna zabojnikov,
večja količina odpadkov, ki so odpeljani na obdelavo in odlaganje na RCERO Ljubljana,
višji stroški amortizacije zaradi nabave novega smetarskega vozila.
Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih
odpadkov:
Znesek računa za 4-člansko
gospodinjstvo (EUR z DDV)

Ribnica

Kočevje

Loška Dolina

Črnomelj

Metlika

13,96

17,60

12,77

20,36

18,75

Mesečni strošek za zbiranje BIO odpadkov:
Velikost zabojnika
120 l

Strošek po cenah veljavnih od
1.6.2016 (EUR z DDV)
5,25 EUR

Strošek po cenah veljavnih
od 1.3.2018 (EUR z DDV)
5,25 EUR
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