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4.158.899 kg

15.970.709 l

faktor prerazporeditve mase na prostornino 0,2604 kg/l

formula za izračun količine zaračunanih kilogramov glede na volumen posode in pogostost odvoza je:

velikost zabojnika x prerazporeditev mase na prostornino x število odvozov v letu / število mesecev

količina na 

mesec
enota

GOSPODINJSTVA: zbiranje KO
javna infr. 

zbiranje KO

NA 3 TEDNE (število odvozov v letu: 17,38)

60 litrov (normativ za eno osebo na mesec) 15,6240 kg 1,6311 0,0094

EUR brez DDV EUR z DDV ME

zbiranje KO 0,1044 0,1143 EUR/kg

javna infrastruktura - zbiranje KO 0,0006 0,0007 EUR/kg

884.260 kg

3.384.058 l

faktor prerazporeditve mase na prostornino 0,2613 kg/l

formula za izračun količine zaračunanih kilogramov glede na volumen posode in pogostost odvoza je:

velikost zabojnika x prerazporeditev mase na prostornino x število odvozov v letu / število mesecev

količina na 

mesec
enota

GOSPODINJSTVA: zbiranje BIO
javna infr. 

zbiranje BIO

zimski čas - NA 14 DNI, poletni čas - VSAK TEDEN (41,36x/leto)

30 litrov (normativ za eno osebo na mesec) 7,8390 kg 2,09 /

EUR brez DDV EUR z DDV ME

zbiranje BIO 0,2666 0,2919 EUR/kg

PRILOGA K CENIKU KOMUNALNIH STORITEV - RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

PRIKAZ PORAZDELITVE KOLIČINE OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI 

ODPADKI MED UPORABNIKE

ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov (KO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne 

odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika:

masa zbranih komunalnih odpadkov (leto 2021)

skupna prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke glede na prostornino zabojnikov 

za te odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika 

(preračun volumna na leto na podlagi podatkov december 2021)

Zaračunana količina zbranih komunalnih odpadkov na mesec glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in 

pogostost odvoza tega zabojnika (povprečno št. odvozov na leto: 17,38):

vrednost na mesec glede na 

ceno (EUR brez DDV)

pogostost odvoza zabojnika za mešane komunalne odpadke:

PROIZVOD OZ. STORITEV - potrjeni ceni (povzeto iz cenika)

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

porazdelitev mase zbranih bioloških odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in 

pogostost odvoza tega zabojnika:

masa zbranih bioloških odpadkov (leto 2021)

skupna prostornina izpraznjenih zabojnikov za biološke odpadke glede na prostornino zabojnikov 

za te odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika 

(preračun volumna na podlagi podatkov december 2021)

PROIZVOD OZ. STORITEV - potrjeni ceni (povzeto iz cenika)

Faktor se uporablja od januarja 2022 dalje. 

Navedene cene so iz Cenika storitev - ravnanje s komunalnimi odpadki. 

Zaračunana količina zbranih bioloških odpadkov na mesec glede na prostornino zabojnika za biološke odpadke in pogostost odvoza 

tega zabojnika (povpečno število odvozov v letu: 41,36)

vrednost na mesec glede na 

ceno (EUR brez DDV)

pogostost odvoza zabojnika za biološke odpadke:
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Logatec, januar 2022 Direktor:

Božidar RESNIK, univ. dipl. inž. stroj.

OBDELAVA MKO IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ODPADKOV

Občina Logatec je za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov podelila koncesijo podjetju 

Kostak d.d. S 1.1.2021 mešane komunalne odpadke tako prevzema v obdelavo in nadaljnje odlaganje (odloži se 5 % zbranih 

odpadkov) koncesionar Kostak d.d. 

Za storitvi obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se zaračunani kg obdelanih oziroma odloženih odpadkov s faktorjem 

porazdelitve količin usklajujejo z, s strani Kostak d.d., dejansko obdelanimi oziroma odloženimi odpadki na mesečni ravni. Mesečno 

usklajevanje zaračunanih obdelanih in odloženih količin odpadkov z dejansko obdelanimi in odloženimi količinami odpadkov pomeni, 

da se  znesek za storitvi obdelava in odlaganje mesečno spreminja. 
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