
 
Datum: 24. 6. 2021 

Spoštovani uporabniki komunalnih storitev! 
 
Obveščamo vas, da je Svet ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17, 78/19) – v nadaljevanju uredba – na  2/2021 seji dne 4. 5. 2021 potrdil nove cene storitev 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in 
odvajanja komunalne odpadne vode. 
 
Nove cene komunalnih storitev se uporabljajo od 1. 6. 2021. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da 
so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje. 
 

1. Cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
 

a) Zbiranje 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. 
 
Cena zbiranja komunalnih odpadkov na kg se zniža. Povečajo se pretvorniki, ki vplivajo na višjo končno ceno 
za uporabnika. Višji pretvorniki so posledica večje zbrane količine odpadkov, pri čemer pa posledično 
nastajajo višji stroški oddaje teh odpadkov ter višji stroški dela (dvig minimalne plače v letih 2020 in 2021). 
 

Storitev EUR brez DDV EUR z 9,5% DDV ME 
Zbiranje komunalnih odpadkov:    
Cena javne infrastrukture  0,0052 0,0057 EUR/kg 
Cena storitve 0,1674 0,1833 EUR/kg 
Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*:    
Cena javne infrastrukture 0,0275 0,0301 EUR/kg 
Cena storitve 0,1190 0,1303 EUR/kg 
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov*:    

Cena javne infrastrukture 0,0337 0,0369 EUR/kg 
Cena storitve 0,1193 0,1306 EUR/kg 
 
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. 
 
 

b) Zbiranje bioloških 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 3,58 odvozov mesečno v letu 2021, najmanjša velikost 
zabojnika pa je 80 litrov.  
 
Cena zbiranja bioloških odpadkov v EUR/kg se poviša predvsem zaradi dviga stroškov RCERO Ljubljana ter 
dviga minimalne plače v letih 2020 in 2021. 

Storitev EUR brez DDV EUR z 9,5% DDV ME 
Zbiranje bioloških odpadkov:    
Cena javne infrastrukture 0,0000 0,0000 EUR/kg 
Cena storitve 0,1667 0,1825 EUR/kg 
 
 

c) Obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ter zbiranja bioloških 
odpadkov 

Pretvorniki, ki se upoštevajo pri obračunu storitev, so izračuni po formuli: celotna količina zbranih oz. 
obdelanih oz. odloženih odpadkov / celotna litraža na terenu.  
 
Za obračun storitev se uporablja formula: 
velikost zabojnika (l) x pretvornik (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev) x povprečno število odvozov x cena 
v EUR/kg 
 
 

2. Cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode ter storitev povezanih z greznicami in 
MKČN v Občini Sodražica 

 
S 1. 6. 2021 so se spremenile tudi cene na področju čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, in sicer 
cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode, cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode, 
cena storitev poveznih z greznicami in MKČN. Trenutno veljavne cene se uporabljajo od 1. 4. 2019. 
 
Sprememba cene storitve čiščenja in storitev povezanih z greznicami in MKČN je višja predvsem zaradi: 

- višjih stroškov oddaje dehidriranega blata (povišanje cene za faktor 2,5), 
- dviga minimalne plače v letih 2020 in 2021. 

 
Sprememba cena storitve odvajanja je višja predvsem zaradi dviga minimalne plače v letih 2020 in 2021. 
 

OMREŽNINA Premer 
vodomera 

Faktor 
omrežnine 

Omrežnina 
na mesec / 
uporabnik 

brez DDV (v 
EUR) – cena 
do 31.5.2021 

Omrežnina 
na mesec / 
uporabnik 

brez DDV (v 
EUR) – cena 
od 1.6.2021 

Sprememba 
cene na 
mesec / 

uporabnik (EUR 
brez DDV) 

odvajanje DN ≤ 20 1 2,8353 2,8353 0,0000 
čiščenje in storitve povezane z 
greznicami in MKČN DN ≤ 20 1 2,3616 2,3616 0,0000 

 

STORITEV 

Cena brez DDV 
(EUR/m3 porabljene 
pitne vode) - cena 

do 31.5.2021 

Cena brez DDV 
(EUR/m3 porabljene 
pitne vode) - cena 

od 1.6.2021 

Sprememba cene 
na mesec / 

uporabnik (EUR brez 
DDV) 

odvajanje komunalne odpadne vode 0,2003 0,2975 0,0972 
čiščenje komunalne odpadne vode 0,6958 0,8318 0,1360 
storitve povezane z greznicami in MKČN 0,3287 0,5131 0,1844 
 
 
 
Uskladitev cen na področju odpadkov ter čiščenju in odvajanju komunalnih voda omogoča predpisano 
izvajanje javnih storitev ter ustrezno delovanje infrastrukture. 
 
Hvala za razumevanje. 
 
 
Pripravila:        Bojan Trdan 
Andreja Henigman           Direktor 
Bojan Trdan           


