
OBVESTILO ZA JAVNOST  
 

ZASEDAL SVET RCERO LJUBLJANA 
 

Ljubljana, 29. januar 2019 – Danes se je na svoji 4. redni seji sešel Svet RCERO 
LJUBLJANA, ki je na začetku seje izvolil namestnika predsednika sveta. V 
nadaljevanju se je seznanil z informacijo o pripravi in oblikovanju cen storitev 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za novo 
triletno obdobje.  
 
Seja Sveta RCERO LJUBLJANA je potekala v razširjeni udeležbi, saj je bilo na sejo poleg 37 
občin, članic Sveta RCERO LJUBLJANA, vabljenih tudi 21 občin, ki so v RCERO 
LJUBLJANA vključene na podlagi Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k 
sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO 
Ljubljana z dne 15. 12. 2009 oziroma v povezavi s sklenjenimi koncesijskimi in začasnimi 
pogodbami. V začetku seje so člani sveta RCERO LJUBLJANA za namestnika predsednika 
izvolili župana občine Grosuplje dr. Petra Verliča. Predsednik Sveta RCERO LJUBLJANA je 
vsakokratni župan Mestne občine Ljubljana. 
V RCERO Ljubljana je od pričetka njegovega obratovanja v začetku leta 2016 pa do danes na 
podlagi pristopnih in začasnih pogodb vključenih 37 občin. Leta 2017 so se v RCERO 
Ljubljana pričeli dovažati odpadki z območij 46 občin, leta 2018 pa že z območij 58 občin. 
Objekti za mehansko biološko obdelavo odpadkov v RCERO Ljubljana so stalno v obratovanju 
in zagotavljajo redno in sprotno obdelavo vseh prevzetih komunalnih odpadkov. 
 
Na seji je bil predstavljen predlog sprememb cen storitev gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov za triletno obračunsko obdobje 2019 – 2021, kot je razvidno iz 
spodnje tabele. 

    
PREDLAGANE NOVE CENE 

v EUR/kg 
 

  

 Cene v EUR brez DDV/kg 

Potrjena 
cena od 
1.1.2016 

Potrjena 
cena od 
1.1.2016  

s 5 % 
dodatkom 

Povprečna 
predračunska 

cena za 
obdobje  

2019 - 2021 

Povprečna 
predračunska 

cena za 
obdobje  

2019 – 2021 
s 5 % 

dodatkom 

Indeks 
v % 

  1 2 3 4 5 = 3/1 

Povprečni delež po 

obdelavi odloženih 
odpadkov v % 

4,9 7,0 

 

1. Obdelava komunalnih 

odpadkov 
0,1059 0,1112 0,1307 0,1372 123,4 

- cena javne infrastrukture 0,0385 0,0438 0,0234 0,0299 60,8 

- cena opravljanja storitve  0,0674 0,0674 0,1073 0,1073 159,2 

2. Odlaganje komunalnih 
odpadkov  

0,0122 0,0128 0,0143 0,0151 117,2 

- cena javne infrastrukture 0,0030 0,0036 0,0016 0,0024 53,3 
- cena opravljanja storitve  0,0092 0,0092 0,0127 0,0127 138,0 

SKUPAJ (1.+2.) 0,1181 0,1240 0,1450 0,1523 122,8 

3. Obdelava bioloških 

odpadkov 
0,0635 0,0667 0,0850 0,0893 133,9 

- cena javne infrastrukture 0,0179 0,0211 0,0143 0,0186 79,9 

- cena opravljanja storitve  0,0456 0,0456 0,0707 0,0707 155,0 



 
 

    
PREDLAGANE NOVE CENE 

v EUR/t 
 

  

 Cene v EUR brez DDV/t 

Potrjena 

cena od 

1.1.2016 

Potrjena 

cena od 

1.1.2016  

s 5 % 

dodatkom 

Povprečna 

predračunska 

cena za 

obdobje  

2019 - 2021 

Povprečna 

predračunska 

cena za 

obdobje  

2019 – 2021 

s 5 % 

dodatkom 

Indeks 

v % 

  1 2 3 4 5 = 3/1 

Povprečni delež po 

obdelavi odloženih 

odpadkov v % 

4,9 7,0 

 

1. Obdelava komunalnih 

odpadkov 
105,9 111,2 130,7 137,2 123,4 

- cena javne infrastrukture 38,5 43,8 23,4 29,9 60,8 

- cena opravljanja storitve  67,4 67,4 107,3 107,3 159,2 

2. Odlaganje komunalnih 

odpadkov  
12,2 12,8 14,3 15,1 117,2 

- cena javne infrastrukture 3,0 3,6 1,6 2,4 53,3 

- cena opravljanja storitve  9,2 9,2 12,7 12,7 138,0 

SKUPAJ (1.+2.) 118,1 124,0 145,0 152,3 122,8 

3. Obdelava bioloških 

odpadkov 
63,5 66,7 85,0 89,3 133,9 

- cena javne infrastrukture 17,9 21,1 14,3 18,6 79,9 

- cena opravljanja storitve  45,6 45,6 70,7 70,7 155,0 

 
 
Za občine pristopnice v RCERO Ljubljana, ki niso zagotovile sredstev za financiranje izgradnje 
objektov RCERO, je skladno s pogodbami o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v 
RCERO Ljubljana cena storitev obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov povečana za 
5 %.   
 
 
 


