
OBVESTILO
Obveščamo vas, da bodo cene storitev ravnanja z odpadki  s 1. 7. 2016 nekoliko višje. 

CENE STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI PRED 1. JULIJEM 2016 IN PO NJEM

*Nove cene v večstanovanjskih objektih ni mogoče enoznačno opredeliti, ker se že sedaj razlikujejo, saj so odvisne od števila ljudi 
v večstanovanjskem objektu, ki se mesečno spreminja, ter od števila zabojnikov, ki se razlikuje od objekta do objekta. Kljub temu 
navajamo primer za 4-člansko družino, ki je plačevala do 1. julija stroške storitve ravnanja z odpadki po 12,08 EUR na mesec (to 
je 3,02 EUR po osebi), po tem datumu pa bo ista družina ob nespremenjenem številu oseb v objektu in prostornini zabojnikov 
plačevala 12,88 EUR na mesec oz. 3,22 EUR po osebi. 
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Zelen + rumen zabojnik
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RAZLOGI
Do povišanja cen storitev je prišlo zaradi nadgradnje tehnologije mehansko-biološke obdelave. Potem ko so bili objekti v 
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje že zgrajeni, je Vlada RS sprejela novo Uredbo o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih (Ur. l. RS 61/2011), ki je zaostrila pogoje glede določenih parametrov. Da bi dosegali novopredpisane parame-
tre, je bilo potrebno nadgraditi obstoječo tehnologijo s procesom t. i. biostabilizacije in zato investirati v nove kapacitete, 
katerih investicijska vrednost znaša 2,8 milijona evrov. 
Ker obstoječe cene opravljenih storitev hkrati niso več pokrivale vseh stroškov, je bilo  potrebno pristopiti k njihovemu povišanju. 
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