
Mesečni strošek storitev ravnanja z določenimi vrstami komunalnih 

odpadkov po zabojnikih v občini Trzin (od 1.1.2023 dalje) 
 

1. Mesečni strošek storitev ravnanja z določenimi vrstami komunalnih odpadkov, ki se 

zaračuna uporabniku glede na velikost in pogostost odvoza črnega zabojnika. 

Prostornina 
zabojnika (v 
litrih) 

Mesečni strošek 
za črn zabojnik v 
EUR 

80 15,22 

120 22,84 

140 26,67 
240 45,69 

360 68,54 
660            125,66 

770            146,50 

1100 209,44 
 

Mesečni strošek storitev ravnanja z določenimi vrstami komunalnih odpadkov, ki se 

uporabniku zaračuna glede na velikost in pogostost odvoza črnega zabojnika, pokriva 

naslednje stroške: 

- zbiranjem mešanih komunalnih odpadkov v črnih zabojnikih,  

- prevozom ostanka mešanih komunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje, 

- zbiranjem ločeno zbrane odpadne embalaže v rumenih zabojnikih, 

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

- zbiranjem kosovnih odpadkov, 

- zbiranjem nevarnih odpadkov (ostanki barv, zdravil, škropil, razredčil, …), 

- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in  

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  

- okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov in 

- davek na dodano vrednost.   

 

Primer izračuna mesečnega stroška 80 l zabojnika za zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov (črn zabojnik): 

 
 

 

Vrsta storitve črn 
zabojnik v 

število 
praznjenj

obračunska 
količina v m3

sodilo za 
preračun kg/m3

cena v EUR/kg količina v kg strošek zabojnika/   
mesec brez DDV

stopnja 
DDV v %

DDV Cena zabojnika/    
mesec z DDV

1 2 3* 4 5* 6* 7 8 9 10 11
2*3/1000 4*5 6*7 8*9 8+10

zbiranje komunalnih odpadkov-infrastruktura 80 2,17 0,1736 318,1818 0,0140 55,2364 0,77 9,50% 0,07 0,84
zbiranje komunalnih odpadkov-storitev 80 2,17 0,1736 318,1818 0,1559 55,2364 8,61 9,50% 0,82 9,43
obdelava  komunalnih odpadkov-infrastruktura 80 2,17 0,1736 163,6364 0,0205 28,4073 0,58 9,50% 0,06 0,64
obdelava  komunalnih odpadkov-storitev 80 2,17 0,1736 163,6364 0,1190 28,4073 3,38 9,50% 0,32 3,70
odlaganje komunalnih odpadkov-infrastrukture 80 2,17 0,1736 22,2545 0,0264 3,8634 0,10 9,50% 0,01 0,11
odlaganje komunalnih odpadkov-storitev 80 2,17 0,1736 22,2545 0,1193 3,8634 0,46 9,50% 0,04 0,50
Skupaj 13,90 1,32 15,22

3* Povprečno mesečno število odvozov črnega zabojnika:  26 odvozov letno/12 mesec=2,17
5* sodilo iz tabele "Preračun porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike"
6* cene iz Cenika obračuna storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki



2. Mesečni strošek zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki se zaračuna uporabnikom 

glede na velikost in pogostost odvoza rjavega zabojnika.  

Prostornina 
zabojnika (v 
litrih) 

Mesečni strošek za rjav 
zabojnik v EUR 

Mesečni strošek za rjav 
zabojnik za gospodinjstva in 
nepridobitno dejavnost v EUR 

80 10,35 7,56 
120 15,52 11,33 
240 31,04 22,67 

 

Mesečni strošek storitev zbiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, ki se uporabniku 

zaračuna glede na velikost in pogostost odvoza rjavega zabojnika, pokriva naslednje stroške: 

- zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov v rjavih zabojnikih, 

- prevoz in predelavo bioloških odpadkov in 

- davek na dodano vrednost. 

 

Primer izračuna mesečnega stroška 80 l zabojnika za zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih 

odpadkov (rjav zabojnik): 

 

 
 

 

                    Direktor: 

          Marko Fatur 

           
 

Vrsta storitve rjav zabojnik v 
litrih

število 
praznjenj

obračunska 
količina v m3

sodilo za 
preračun 

količina v 
kg

cena v 
EUR/kg

strošek zabojnika/ 
mesec brez DDV

stopnja 
DDV v %

DDV Cena 
zabojnika/   

1 2 3* 4 5* 6 7* 8 9 10 11
2*3/1000 6*7 8*9 8+10

zbiranje biorazgradljivih odpadkov-polna cena 80 3,58 0,2864 130,0000 37,2320 0,2538 9,45 9,50% 0,90 10,35
zbiranje biorazgradljivih odpadkov-subvencionirana cena 80 3,58 0,2864 130,0000 37,2320 0,1853 6,90 9,50% 0,66 7,56

3* Povprečno mesečno število odvozov rjavega zabojnika:  43 odvozov letno/12 mesec=3,58
5* sodilo iz tabele "Preračun porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike"
7* cene iz Cenika obračuna storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki


