
Obračunska postavka                                        Enota mere
Cena v EUR brez 

DDV

DDV v EUR 

(9,5%)

Cena z DDV    v 

EUR

€/kg 0,1621 0,0154 0,1775

€/kg 0,0021 0,0002 0,0023

€/kg 0,1621 0,0154 0,1775

€/kg 0,0021 0,0002 0,0023

Obračunska postavka                                        Enota mere
Cena v EUR brez 

DDV

DDV v EUR 

(9,5%)

Cena z DDV    v 

EUR

Storitve rednega odvoza ločenih frakcij in MKO iz gospodarstva

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  
Cena zbiranja ločenih frakcij in MKO

Cena javne infrastrukture

Cenik komunalnih storitev GJS v občini Škofja Loka

Ravnanje z odpadki, cene se uporabljajo od 1.1.2021, do preklica

Storitve ravnanja z odpadki:

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

Vrsta storitve

Uporabnik: Gospodinjstva - fizične osebe

Uporabnik: Gospodarstvo - pravne osebe

Storitve rednega odvoza MKO

Zbiranje MKO                

Cena zbiranja MKO

Cena javne infrastrukture

Uporabnik: Gospodinjstva - fizične osebe in Gospodarstvo - pravne osebe

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada

Zbiranje bioloških odpadkov                             Cena zbiranja BIO odpadkov €/kg 0,2182 0,0207 0,2389

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov

Vrsta storitve

Uporabnik: Gospodinjstva - fizične osebe in Gospodarstvo - pravne osebe

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov                     Cena obdelave €/kg 0,16798 0,01596 0,18394

Cene storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/12, s spremembami in dopolnitvami).

Sklep o cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2020)

* Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov

* Obdelava in odlaganje odpadkov se uporabnikom zaračuna v skladu s cenikom izvajalca GJS, Saubermacher Slovenija d.o.o., Ul. Matije Gubca 2, 9000 Murska 

Sobota, Cenik storitev gopsodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki z veljavnostjo od 1.1.2020, do preklica.

Pri obdelavi se upošteva 100% količin od prevzetih mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

** Pri odlaganju se upošteva 35% količin prevzetih mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

Odlaganje komunalnih odpadkov ** Cena odlaganja €/kg 0,18485 0,01756 0,20241


