CENIK
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v občini Mengeš

Pri storitvah obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se
uporabnikom ločeno zaračunavajo cene za naslednje storitve:
-

storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov brez zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in

-

storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.

Cena posamezne storitve zbiranja komunalnih odpadkov je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene
opravljanja posamezne storitve zbiranja komunalnih odpadkov in se oblikuje na kg opravljene storitve.
v EUR/kg
Obračunske postavke
Zbiranje komunalnih odpadkov

Zbiranje biorazgradljivih odpadkov

Cena brez

DDV

Cena z

DDV

9,5%

DDV

Cena infrastrukture

0,0140

0,0013

0,0153

Cena skupaj

0,1699

0,0161

0,1860

Cena storitve

0,2538

0,0241

0,2779

Cena storitve

Cena infrastrukture
Cena skupaj

0,1559
0,0000
0,2538

0,0148
0,0000
0,0241

0,1707
0,0000
0,2779

V ceno 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,

-

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, …).

Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov, ki je izražena v kg, se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede
na velikost zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik) in povprečnega mesečnega
števila praznjenj tega zabojnika.
Cena storitve zbiranja biorazgradljivih odpadkov (BIO odpadki), ki zajema stroške zbiranja in predelave
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, je izražena v kg in se uporabnikom
zaračuna sorazmerno glede na velikost zabojnika za zbiranje biorazgradljivih 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. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Sklepom o
potrditvi cen za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 28-6/7, ki ga je
Občinski svet Občine Mengeš sprejel na svoji 6. redni seji, dne 28.3.2019 in Sklepom o potrditvi cene izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada št.
236-19/7, ki ga je Občinski svet Občine Mengeš sprejel na svoji 19. redni seji, dne 17.6.2021.

Cenik velja od 01.03.2022 dalje.

Domžale, 28.02.2022

Direktor:
Marko Fatur

Veljavno do 28.2.2022
CENIK
obračuna storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Mengeš

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,

-

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
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
v EUR/kg
Obračunske postavke
Zbiranje komunalnih odpadkov

Zbiranje biorazgradljivih odpadkov

Cena brez

DDV

Cena z

Cena infrastrukture

0,0140

0,0013

0,0153

Cena storitve

0,1559

0,0148

0,1707

Cena infrastrukture

0,0000

0,0000

0,0000

DDV

Cena skupaj

Cena storitve
Cena skupaj

0,1699
0,2538
0,2538

9,5%

0,0161
0,0241
0,0241

DDV

0,1860
0,2779
0,2779

V ceno 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,

-

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, …).

Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov, ki je izražena v kg, se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede na velikost
zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik) in povprečnega mesečnega števila praznjenj tega
zabojnika.
Cena storitve zbiranja biorazgradljivih odpadkov (BIO odpadki), ki zajema stroške zbiranja in predelave biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, je izražena v kg in se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede na velikost
zabojnika za zbiranje biorazgradljivih odpadkov (rjav zabojnik) in povprečnega mesečnega števila praznjenj tega zabojnika.

Obdelava in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov
v EUR/kg
Obračunske postavke
Obdelava komunalnih odpadkov

Cena

DDV

Cena z

brez DDV

9,5%

DDV

Cena infrastrukture

0,0205

0,0019

0,0224

Cena storitve

0,1190

0,0113

0,1303

Cena infrastrukture

0,0264

0,0025

0,0289

Cena skupaj

0,1457

0,0138

0,1595

Cena skupaj
Odlaganje komunalnih odpadkov

Cena storitve

0,1395
0,1193

0,0132
0,0113

0,1527
0,1306

Obračuna se 13,6% v obdelavo sprejetih odpadkov.

Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki jih izvaja podjetje JP VOKA Snaga d.o.o. skladno z Odlokom
o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 11/2019), uporabniku
obračunava Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. v svojem imenu in za račun JP Voka Snaga d.o.o. Storitve obdelave in
odlaganja mešanih komunalnih odpadkov se obračuna po cenah, ki jih je potrdil Svet RCERO LJUBLJANA s sklepom št. 70 SRLn/2021 z dne 30. 3. 2021.
Cene obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, 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.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Sklepom o potrditvi cen za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 28-6/7, ki ga je Občinski svet Občine Mengeš sprejel na svoji 6. redni
seji, dne 28.3.2019, Sklepom o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada št. 236-19/7, ki ga je Občinski svet Občine Mengeš sprejel na svoji 19. redni seji, dne
17.6.2021 in Sklepom o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov št. 70 -SRLn/2021, ki ga
je sprejel Svet RCERO LJUBLJANA dne 30. 3. 2021.

Cenik velja od 01.09.2021 dalje.

Domžale, 31.08.2021

Direktor:
Marko Fatur

