
 
 

Št.: 352-1/21-4 
Datum: 03.03.2021 

 

CENIK STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI 
OD 01.03.2021 DALJE 

 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta, št. 3541-0003/2021, z dne 25.02.2021, so cene storitve ravnanja z 
odpadki naslednje:  
 

a) Potrjene cene: 
 

Ravnanje z odpadki 
Cena v EUR  

na kg 
Cena v EUR na kg 

z 9,5% DDV 

zbiranje komunalnih odpadkov - storitev 0,1478 0,1618 

zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 0,0043 0,0047 
zbiranje bioloških odpadkov - storitev 0,0254 0,0278 
obdelava komunalnih odpadkov - storitev 0,1447 0,1584 

 
 

b) Zaračunane cene: 
 

Ravnanje z odpadki 
Cena v EUR  

na kg 
Cena v EUR na kg 

z 9,5% DDV 

zbiranje komunalnih odpadkov - storitev 0,1478 0,1618 

zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura 0,0043 0,0047 
zbiranje bioloških odpadkov - storitev 0,0254 0,0278 
obdelava komunalnih odpadkov - storitev 0,1447 0,1584 

 
 

Izvajalec javne službe odlaganja odpadkov je javno podjetje CeROD d.o.o., zato Komunala d.o.o. Sevnica 
storitev odlaganja odpadkov mesečno prefakturira uporabnikom na osnovi prejetih računov.   
 

Uporabnikom se storitev zaračunava po volumnu zabojnika in številu odvozov na mesec, pri čemer se 
upošteva obračunski volumen po naslednji tabeli:   
 

Št. članov V posode v litrih 

1 40 
2 80 
3 120 
4 160 
5 200 
6 240 
7 240 

 
Minimalni obračunski volumen zabojnika v gospodinjstvih za mešane komunalne odpadke je 20 litrov na 
osebo na teden pri storitvah obdelave komunalnih odpadkov – storitev in prefakturiranju odlaganja 
preostanka komunalnih odpadkov. Pri storitvah zbiranja komunalnih odpadkov – storitev in javna 
infrastruktura se od 01.03.2021 dalje uporablja minimalni volumen 22 litrov na osebo na teden. Obračun 
bioloških odpadkov se vrši po volumnu zabojnika za biološke odpadke.  
Pri storitvah javne službe ravnanja z odpadki, vezane na počitniški objekt ali drug podoben gospodarski 
objekt in stanovanje, je obračunski volumen 20 oziroma 22 litrov na teden, glede na vrsto storitve.  
                                                                                                                
                                                                                                                        Direktor: 
              Mitja Udovč, dipl.inž.grad.  
                        

8 300 
9 300 

10 360 
11 360 
12 480 
13 480 
14 480 
40 1540 
45 1540 


