
 

      

CENIK STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLOČENIH VRST 
KOMUNALNIH ODPADKOV,  ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA 
KOMUNALNIH ODPADKOV IN ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN 

BIO ODPADKOV 
 

Območje: Koroška regija (vseh dvanajst občin) 
Obdobje veljavnosti cenika: od 1.4.2022 dalje   

 Uporabniki: Občani, pravne osebe   
 Izvajalec javne službe: KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a,   

                                        2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu     
 

A) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Sodilo (kg/L) cena/kg (brez 
DDV) 

DDV 9,5% cena/kg (z DDV) 

 
cena javne infrastrukture 0,1125 0,0307 0,0029 0,0336 

 
cena storitve 0,1125 0,1067 0,0101 0,1168 

 
SKUPAJ OBDELAVA   0,1374 

  

 
        

B) Odlaganje komunalnih odpadkov na odlagališču 
Zmes na kg zbranih odpadkov  

Sodilo (kg/L) cena/kg (brez 
DDV) 

DDV 9,5% cena/kg (z DDV) 

 

cena javne infrastrukture 0,1125 0,0873 0,0083 0,0956 

 

cena storitve 0,1125 0,0563 0,0053 0,0616 

 

SKUPAJ ODLAGANJE NA 
ODLAGALIŠČU ZMES  

0,1436   

 

C) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na 
kg zbranih odpadkov za Mestno občino Slovenj 
Gradec in Občine Mislinja, Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju 

Sodilo (kg/L) 

cena/kg (brez 
DDV) 

DDV 9,5% cena/kg (z DDV) 

 

cena javne infrastrukture 0,1383 0,00634 0,00060 0,00694 

 

cena storitve 0,1383 0,16110 0,01530 0,17640 

 
SKUPAJ ZBIRANJE 

 
0,16744   

 

D) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na 
kg zbranih odpadkov za Občine Ravne na Koroškem, 
Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem 

Sodilo (kg/L) cena/kg (brez 
DDV) 

DDV 9,5% cena/kg (z DDV) 

 

cena javne infrastrukture 0,1383 0,0137 0,0013 0,0150 

 

cena storitve 0,1383 0,16110 0,01530 0,17640 

 
SKUPAJ ZBIRANJE 

 
0,17480   

 

E) Zbiranje bio odpadkov na kg zbranih odpadkov  Sodilo (kg/L) cena/kg (brez 
DDV) 

DDV 9,5% cena/kg (z DDV) 

 Cena storitve 0,0567 0,27013 0,02566 0,29579 

 
SKUPAJ ZBIRANJE BIO 

 
0,27013   

 



 

      

 

 

 

 

Opombe: 
      Pri izračunu količin za obdelavo odpadkov iz gospodinjstva, se kot najmanjša količina šteje 30 litrov 

na osebo tedensko za posamezno skupino odjemalcev. 
 
Izvajalec ceno obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, izraženo v EUR/kg, zaračuna 
uporabniku sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost 
odvoza zabojnika. Sodilo oziroma faktor pri preračunu v kg/L je 0,1125. 
 
Pri določitvi stroška odlaganja na enoto zbranih odpadkov je upoštevan korekcijski faktor 0,30 
(strošek odlaganja/kg, pomnožen z 0,30 tako, da akontacijska količina za odlaganje znaša 4,05 kg na 
uporabnika mesečno). 
 

Sodilo za preračun količin odpadkov je masa zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov oziroma 

masa zbranih biološko razgradljivih odpadkov porazdeljena na uporabnika glede na prostornino 

zabojnika za mešane  komunalne odpadke oziroma biološko razgradljive odpadke in pogostost 

odvoza posameznega zabojnika.  

 
Enotna najemnina za javno infrastrukturo zbiranja odpadkov v Občinah Črna na Koroškem, Mežica, 

Prevalje in Ravne na Koroškem za leto 2022 znaša v višini 0,0137 eur/kg oziroma 0,2280 eur na 

uporabnika mesečno v skladu s sprejetim sklepom občin Mežiške doline, upoštevajoč stroške in 

obračun amortizacije v Mežiški dolini za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in 

vzdrževanjem infrastrukture javne službe (ekološki otoki, zbirni centri). 

 
Cene storitev so bile potrjene s strani Sveta ustanoviteljev Kocerod na 29. redni seji dne 21.3.2022. 
 
Cenik je pripravljen 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, 78/19, 44/22).  
 
Storitve za Kocerod se zaračunavajo v tujem imenu in za tuj račun. 
 

 

         mag. Ivan Plevnik, direktor 

          

          


