
CENIK 

obračuna storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 

občini Domžale 

 
Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se uporabnikom ločeno zaračunavajo cene za naslednje storitve: 

- storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, 

- storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

- storitve odlaganja ostanka po predelavi ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve 

posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se oblikuje na kg opravljene storitve posamezne javne službe. 

CENE POSAMEZNIH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

                                                                                                                                                                           cene v EUR/kg 

Zap.št. Obračunske postavke  Cena brez 
DDV  

DDV 9,5% Cena z DDV  

1 Storitev zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov  

Cena infrastrukture 
Cena storitve 

0,0228 
0,1710 

0,0022 
0,0162 

0,0250 
0,1872 

2 Storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih  
odpadkov 

Cena infrastrukture 
Cena storitve 

0,0000 
0,1560 

0,0000 
0,0148 

0,0000 
0,1708 

3 Storitev obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov 

Cena infrastrukture 
Cena storitve 

0,0200 
0,0731 

0,0019 
0,0069 

0,0219 
0,0800 

4 Storitev odlaganja ostanka predelave ali 
odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov 

Cena infrastrukture 
Cena storitve 

0,0175 
0,0713 

0,0017 
0,0068 

0,0192 
0,0781 

 

V ceni storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov so zajeti stroški v zvezi z:  

- zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik),  

- prevozom ostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje, 

- zbiranjem ločeno zbrane odpadne embalaže (rumen zabojnik),  

- zbiranjem ločenih frakcij na ekoloških otokih (steklo in papir), 

- zbiranjem kosovnih odpadkov, 

- zbiranjem 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 

predelave teh odpadkov iz gospodinjstev (rjav zabojnik). 

 

V ceno storitev odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov so zajeti stroški v zvezi z odlaganjem ostanka predelave ali odstranjevanja 

določenih vrst komunalnih odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja ostankov odpadkov na odlagališčih.   

Cene pod zaporedno številko  1, 3 in 4, ki so izražene v kg,  se uporabnikom zaračunajo sorazmerno glede na velikost zabojnika za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik) in povprečnega mesečnega števila praznjenj tega zabojnika. 

Ceno pod zaporedno številko 2, ki je izražena v kg, se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede na velikost zabojnika za zbiranje 

biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (rjav zabojnik) in povprečnega mesečnega števila praznjenj tega zabojnika. 

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  

(Uradni list RS št. 87/2012) in Sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (št. 0073-

12/2013), ki ga je Občinski svet Občine Domžale sprejel na svoji seji dne 18.4.2013. 

Cenik velja od 1.7.2013 dalje. 

 

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 

 

Domžale, 28.6.2013                         Direktor: 

          Marko Fatur  

          
 

http://vestnik.domzale.si/images/vestniki/2013/UV04-2013.pdf
http://vestnik.domzale.si/images/vestniki/2013/UV04-2013.pdf

