POJASNILO K VIŠJEMU ZNESKU NA POLOŽNICI ZA MESEC APRIL 2019
Spoštovani občani Občine Dornava!
Kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov vas obveščamo, da se je v mesecu
aprilu zbrala večja količina komunalnih odpadkov Občini Dornava. Posledično je strošek
ravnanja s komunalnimi odpadki na vaši položnici za mesec april višji. Pri tem se cene ravnanja
s komunalnimi odpadki niso spremenile.
K višji položnici je botrovalo več delovnih tednov v mesecu aprilu, kar pomeni, da se je zbrala
večja količina komunalnih odpadkov. Zato sta se v mesecu aprilu izvedla 2 odvoza določenih
vrst komunalnih odpadkov.
V nadaljevanju podajamo grafični prikaz zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov in
zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov v Občini Dornava po mesecih v letošnjem letu.
Tabela 1: Zbrane količine določenih vrst komunalnih odpadkov po mesecih v občini Dornava v letu 2019
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Tabela 2: Zbrane količine mešanih komunalnih odpadkov v občini Dornava po mesecih v letu 2019

ZBRANI MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI PO
MESECIH V LETU 2019
Januar

Februar

Marec

April

24.418

16.378

15.872

15.737

Prav tako podajamo pojasnilo načinu obračunavanja cen ravnanja s komunalnimi odpadki, ki
so v skladu z Uredbo o Metodologiji o oblikovanju cen, ki ga je sprejela država.
POJASNILO K OBLIKOVANJU POLOŽNICE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V SKLADU
Z UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Oblikovanje cene ravnanja s komunalnimi odpadki določa država z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Oblikovanje cene je po Uredbi sestavljeno iz treh postavk:
- zbiranje komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Vsaka postavka, navedena v zgornjih alinejah, je sestavljena še iz stroškov storitev in stroškov
javne infrastrukture. Iz navedenih postavk se oblikuje predračunska cena glede na kilogram
opravljene storitve (€/kg). Izvajalec pripravi ceno izraženo v kilogramih in jo odda na mestni

oziroma na občinski svet v potrditev. Pri tem se cena ravnanja z določeno vrsto komunalnih
odpadkov in biološkimi odpadki oblikuje ločeno.
Po potrjenih cenah v kilogramih, izvajalec določeno vrsto komunalnih odpadkov in bioloških
odpadkov zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne odpadke, oziroma prostornino zabojnika za biološke odpadke, izraženo v litrih, ter
pogostosti odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa odpadkov
v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov. Pri tem je potrebno vedeti,
da se potrjena cena iz €/kg preračuna v €/l, ki se tako pomnoži z volumnom zabojnika za
mešane komunalne oziroma za biološke odpadke.
Preračun cene poteka na naslednji način:
PRERAČUN CENE ZA ZBIRANJE ODPADKOV
Masa vseh zbranih odpadkov [kg] / volumen vseh zabojnikov za MKO[l]= sodilo [kg/l]
Sodilo [kg/l] × potrjena cena za zbiranje odpadkov [€/kg]= cena [€/l]
Cena [€/l] × volumen zabojnika MKO [l]= cena zbiranja [€]
PRERAČUN CENE ZA OBDELAVO ODPADKOV
Masa vseh zbranih MKO odpadkov[kg] / volumen vseh zabojnikov za MKO[l]= sodilo [kg/l]
Sodilo [kg/l] × potrjena cena za obdelavo [€/kg]= cena [€/l]
Cena [€/l] × volumen zabojnika MKO [l]= cena obdelave [€]
PRERAČUN CENE ZA ODLAGANJE ODPADKOV
Masa vseh odloženih MKO odpadkov[kg] / volumen vseh zabojnikov za MKO[l]= sodilo [kg/l]
Sodilo [kg/l] × potrjena cena za obdelavo [€/kg]= cena [€/l]
Cena [€/l] × volumen zabojnika MKO[l]= cena odlaganja [€]
CENA POLOŽNICE [€] = cena zbiranja [€] + cena obdelave [€] + cena odlaganja [€]
Zgoraj navedeni izračun se uporablja tudi za izračun cene bioloških odpadkov in sicer:
PRERAČUN CENE ZA ZBIRANJE BIO ODPADKOV
Masa vseh zbranih BIO odpadkov [kg] / volumen vseh zabojnikov za BIO[l]= sodilo [kg/l]
Sodilo [kg/l] × potrjena cena za zbiranje BIO odpadkov [€/kg]= cena [€/l]
Cena [€/l] × volumen zabojnika BIO [l]= cena zbiranja [€]

POMEMBNO JE VEDETI,
da se masa vseh odpadkov in volumnov zabojnikov na določenem območju spreminja iz
meseca v mesec, s tem se spreminja tudi cena glede na volumen (€/l) odpadkov. Cena
ravnanja s komunalnimi odpadki ostaja enaka do novega predloga in potrditve na mestnem
oziroma občinskem svetu.
Takšen način obračuna ravnanja s komunalnimi odpadki pomeni tudi stimulacijo, saj manj kot

gospodinjstvo ustvari odpadkov, manjši bo tudi strošek položnice za ravnanje s komunalnimi
odpadki. Največji strošek na položnici predstavlja obdelava in odlaganje odpadkov, zato je zelo
pomembno, koliko mešanih komunalnih odpadkov ustvarimo.
Prosimo za razumevanje
Vaš zbiralec odpadkov

