
 

 

 

Obrazložitev razlogov za povišanja cen odvoza odpadkov za pravne osebe 
 
 
Spoštovani. 
 
Naj se takoj na začetku tega pojasnila glede povišanja cen za ravnanje z odpadki za pravne osebe 
opravičimo, ker problematike nismo pravočasno najavili in naše uporabnike – pravne osebe že v naprej 
seznanili s predvidenimi podražitvami. Prepričani smo, da je ravno pravilno informiranje in seznanitev z vsemi 
okoliščinami način boljše vzpostavitve odnosa z našimi uporabniki. Zato bomo v naslednjih dnevih pripravili 
še dodatna pojasnila in primerjave. 
 
Na podlagi potrjenih novih cen za ravnanje z odpadki iz gospodinjstev smo v Komunali Ilirska Bistrica 
pripravili tudi nove cenike za ravnanje z odpadki za pravne osebe. 
 
Novo pripravljeni ceniki temeljijo na enakih izhodiščih in cenah, ki so bila na 3. seji Občinskega sveta Občine 
Ilirska Bistrica, 23. 2. 2023, potrjene za gospodinjstva, in sicer: 

- cene za zbiranje komunalnih odpadkov  – 0,3654 EUR/kg 
- cene za zbiranje bioloških odpadkov  – 0,3939 EUR/kg. 

 
Ker so ceniki za pravne osebe pripravljeni v obliki cene za zabojnik posamezne velikosti (80, 120, 240, 770, 
1100 litrov), smo pripravili tudi sodila za določitev pretvorbe kg odpadkov v litre zabojnika, ki je izračunan 
glede na zbrane odpadke v preteklem letu. 
 
Na podlagi določene frekvence pobiranja posameznih odpadkov (povprečno število pobiranj v posameznem 
mesecu) je bila določena cena za posamezno velikost zabojnika. Izračun je prikazan na prvi strani cenika, ki 

je objavljen na naši spletni strani - ceniki_03-2023_odpadki-pravne-osebe-1.pdf (kp-ilb.si). 
 
Po enakem postopku so določene tudi cene za območja občin Pivka, Postojna, Cerknica in Loški potok. 
 
Po pripravi cenika pa smo opazili, da je bil stari cenik za pravne osebe, v veljavi od 5. 6. 2015, pripravljen 
brez meril za določitev cen za zabojnike, ki bi jih bilo mogoče preizkusiti. In ravno od tu izvira razlog za 
pretežni dvig cen za pravne osebe. Novo izračunane cene zato bistveno odstopajo od cen v ceniku iz leta 
2015. Ravno iz tega razloga smo primerjali novo izračunane cene tudi s prej naštetimi veljavnimi ceniki v 
sosednjih občinah in ugotovili, da ni večjih odstopanj. 
 
Zaključimo lahko, da so bili cene za ravnanje z odpadki pravnih oseb v obdobju od zadnje potrditve cen 
bistveno podcenjene, saj se le-te niso spremenile že od leta 2015. V enakem obdobju, od 1. 1. 2020, se je 
cena ravnanja z odpadki iz gospodinjstev povečala za 19 %. 
 
Ker določitev cene za kg odpadkov za pravne osebe ne sme odstopati od določitve enake cene za 
gospodinjstva, lahko ugotovimo, da so pripravljeni ceniki izračunani pravilno glede na postavljene 
kriterije/sodila in sprejeto ceno. 
 

Ker je porast cen občuten, predlagamo pravnim subjektom, da skladno z veljavnim Odlokom o zbiranju 

komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica in Tehničnim pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih 

odpadkov (oba UL RS, št. 54/2015) ponovno preverijo potrebno velikost zabojnika in predlagajo zamenjavo 

za manjši/primernejši zabojnik, v kolikor ugotovijo, da je obstoječi prevelik. Na ta način lahko pravne osebe 

dosežejo nižje cene za prevzem mešanih in bioloških odpadkov. 

 
Še enkrat se opravičujemo zaradi izpada komunikacije z našimi uporabniki – pravnimi osebami glede višjih 
računov, ki ste jih prejeli v teh dneh, in prosimo za razumevanje. 
 
         Javno podjetje  

Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. 

https://kp-ilb.si/wp-content/uploads/2023/03/ceniki_03-2023_odpadki-pravne-osebe-1.pdf

