
PRAVILNIK 

o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Dornava 

 
1. PREDMET TARIFNEGA PRAVILNIKA 

 
1. člen  

(1) Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava 
(v nadaljevanju: tarifni pravilnik) skladno s 54. členom Odloka o načinu opravljanja obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dornava (v nadaljevanju: odlok) določa 
tarifni sistem za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javna 
služba):  
-zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
-obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
-odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.  
(2) Tarifni pravilnik se uporablja za vse povzročitelje odpadkov in druge uporabnike s prve, druge, 
tretje in četrte točke prvega odstavka 7. člena odloka.  
(3) Tarifni pravilnik določa način oblikovanja postavk tarifnega sistema in način obračunavanja storitev 

za:  
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vključuje zbiranje: 
a) ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov, 
b) kosovnih odpadkov, 
c) odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč, 
d) odpadkov s tržnic, 
e) odpadkov iz čiščenja cest, 
f) mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO), 
g) bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in 
h) izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami; 
2. obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 
2. člen 

(1) Izvajalec javne službe ločeno vodi stroške, ki nastajajo v zvezi z: 
- zbiranjem in odvozom ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov, 
- zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov, 
- zbiranjem in odvozom odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč, 
- zbiranjem in odvozom odpadkov s tržnic, 
- zbiranjem in odvozom odpadkov iz čiščenja cest, 
- zbiranjem in odvozom MKO, 
- zbiranjem in odvozom BIO,  
- zbiranjem in odvozom izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami, 

- delovanjem zbirnih centrov, 
- zbiranjem in odvozom odpadkov s premično zbiralnico, 
- obdelavo BIO odpadkov,  
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganjem ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov, 
- manipulacijo oziroma pretovarjanjem odpadkov, 
- nabavo in razvozom zabojnikov prostornine od 80, 120, 240, 550, 770 in 1100 litrov. 
(2) Prihodki in stroški doseženi s posebnimi storitvami se upoštevajo pri kalkulaciji lastne cene. 

 

 

3. člen 



 
(1) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve, ki 
sta na računu prikazane ločeno. 
(2) Cena javne infrastrukture vključuje: 
- stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture, 
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,  
- stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, 
obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, 
- finančno jamstvo in  
- odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stroški, povezani z dolžniškim financiranjem 
gradnje ali obnove infrastrukture javne službe. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih 
pogodb.  
(3) Cena opravljanja storitev vključuje vse stroške, ki se nanašajo na opravljanje storitev.  

 

2. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

4. člen  
(1) Cena storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi 
kot količnik med letnimi stroški zbiranja odpadkov in celotno letno količino zbranih odpadkov iz prve točke 
tretjega odstavka 1. člena tega tarifnega pravilnika. V ceno storitev zbiranja so vključene vse vrste 
komunalnih odpadkov zbrane iz zbiranja in odvoza MKO, zbiranja in odvoza ločeno zbranih frakcij (odpadni 
papir in karton; odpadno embalažo iz papirja in kartona; odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov kot odpadno mešano embalažo s številko odpadka 15 01 06), zbiranje in odvoza ločeno zbranih 
frakcij komunalnih odpadkov iz zbiralnic ločeno zbranih frakcij, zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov, 
zbiranjem in odvozom nevarnih odpadkov in zbiranjem in odvozov zbranih ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov iz zbirnih centrov.  
(2) Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve in se uporabnikom 
zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.  
(3) Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe, v tehničnem 
pravilniku.  
(4) Izvajalec javne službe ceno zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov razen BIO, izraženo v kg, 
zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza zabojnika, 
in sicer tako, da se mesečno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov 
na uporabnike glede na prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne 
službe mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno 
dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.  
(5) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki med uporabnike se izračuna na naslednji način: 

 
 
 
 

 
(6) Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se izračuna na 
naslednji način: 
-Cena posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen zabojnika v l. 



3. OBRAČUN STORITVE ZBIRANJA BIO ODPADKOV 

 

5. člen  
(1) Cena storitve zbiranja BIO odpadkov, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški 
zbiranja in obdelave BIO odpadkov in celotno količino zbranih BIO odpadkov iz druge točke tretjega odstavka 
1. člena tarifnega pravilnika.  
(2) Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe ravnanja z BIO odpadki, in v delu, ki 
se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna 
glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.  
(3) Pogostost odvoza BIO odpadkov se določi v tehničnem pravilniku.  
(4) Izvajalec javne službe ceno zbiranja BIO odpadkov izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno 
glede na prostornino zabojnika za BIO in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli 
masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih BIO odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika 
za BIO in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora 
prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med 
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni 
strani izvajalca javne službe.  
(5) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev zbiranja BIO odpadkov med uporabnike se 
izračuna na naslednji način: 

 
 
 
 

 

(6) Izračun mesečnega stroška storitve zbiranja BIO odpadkov se izračuna na naslednji način:   
- Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen 
zabojnika v l. 

 

 

4. OBRAČUN STORITEV OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

6. člen  
(1) Cena storitev obdelave, izražena v EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški obdelave 
in celotne količine zbranih MKO v kilogramih.  
(2) Izvajalec javne službe ceno obdelave izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na 
prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli masa 
v zadnjem obračunskem obdobju obdelanih MKO. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med 
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni 
strani izvajalca javne službe.  
(3) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev obdelave MKO med uporabnike se 
izračuna na naslednji način:  

 
 
 
 
 
 

 

(4) Izračun mesečnega stroška storitve obdelave MKO se izračuna na naslednji način: 
 
- Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen 
zabojnika v l. 



 
5. OBRAČUN STORITEV ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV 

 

7. člen  
(1) Cena storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, izražena v 
EUR na kilogram, se ugotovi kot količnik med stroški odlaganja in deležem odloženih odpadkov od celotne 
količine obdelanih MKO v kilogramih.  
(2) Izvajalec javne službe ceno odlaganja izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na 
prostornino zabojnika za MKO in pogostost odvoza tega zabojnika, in sicer tako, da se mesečno razdeli masa 
v zadnjem obračunskem obdobju odloženih MKO. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med 
uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni 
strani izvajalca javne službe.  
(3) Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja MKO med uporabnike se izračuna na naslednji način: 

 
 
 
 

 
(4) Izračun mesečnega stroška storitve odlaganja ostankov ali odstranjevanja MKO se izračuna na 
naslednji način:  
- Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x volumen zabojnika 
v l.  

 

6. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE V VEČSTANOVANJSKIH 
 

8. člen  
(1) Obračun storitev javne službe v večstanovanjski objektih, se porazdeli tako, da se skupni stroški 
porazdelijo po gospodinjstvih glede na število članov v posameznem gospodinjstvu, v odvisnosti od vseh 
stanovalcev v večstanovanjskem objektu.  
(2) Izračun mesečnega stroška posamezne storitve javne službe v večstanovanjskih objektih se 
izračuna na naslednji način:  
- Mesečni strošek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x obračunski 
volumen zabojnika v l.  
(3) Obračunski volumen zabojnika je dejanski volumen glede na pogostost odvoza komunalnih 
odpadkov na mesec.  
(4) Račun za posamezno prevzemno mesto se izstavi upravitelju večstanovanjske stavbe, kateri 
stroške porazdeli v skladu z 54. členom odloka in prvim odstavkom 8. člena tarifnega pravilnika.  
(5) V kolikor večstanovanjska stavba nima upravitelja, izvajalec javne službe porazdeli stroške v skladu 
z 54. členom odloka in prvim odstavkom 8. člena tarifnega pravilnika. 

 

7. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE DRUGIM UPORABNIKOM 
 

9. člen 
 
Obračun storitev javne službe drugim uporabnikom se zaračuna v skladu 4., 5., 6. in 7. členom tarifnega 
pravilnika, razen za pogodbene uporabnike, ki se jim zaračuna v skladu cenikom izvajalca javne službe. 



8. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE ZA POČITNIŠKO HIŠO, VIKEND, PRAZNO STANOVANJE ALI 
POSLOVNO ENOTO. 

 

10. člen  
(1) Za posamezno počitniško hišo, vikend, prazno stanovanje ali poslovno enoto, kjer ni stalno 
prijavljenih stanovalcev in ni v stalni uporabi, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva tretjina velikosti najmanjšega zabojnika (80 litrov) in najmanjša 
pogostost odvoza, ki ureja opravljanje javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.  
(2) Lastniki objektov v skladu s prejšnjim odstavkom od izvajalca prejmejo 18 vreč volumna 80 l (6 za 
MKO, 6 za embalažo in 6 za papir), ki jih dvignejo na blagajni izvajalca javne službe v času uradnih ur.  
(3) Izračun mesečnega stroška za posamezno počitniško hišo, vikend, prazno stanovanje ali poslovno 
enoto se obračunava na naslednji način:  
- Mesečni strošek posameznih storitev v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/l x 1/3 
najmanjšega volumna zabojnika v l.  
(4) Za objekte, na katerih je posest opuščena, ni obveznosti zbiranja komunalnih odpadkov. Za opuščeni 
objekt velja dotrajani objekt v katerem ni mogoče bivati, nima hišne številke ter komunalnih priključkov ter 
ni več v evidencah Geodetske uprave Republike Slovenije evidentiran kot stavba.  
(5) Izvajalec javne službe pošlje obračun storitev uporabniku 2-krat letno in sicer v mesecu januarju in 
juliju za preteklega pol leta.  

 

9. OBRAČUN  STROŠKOV  NABAVE,  ODVOZA,  ZAMENJAVE  IN  VZDRŽEVANJA  TIPIZIRANIH 
ZABOJNIKOV 

 

11. člen  
(1) Zamenjava zabojnikov se obračuna po ceniku, ki ga določi izvajalec javne službe. V stroške 
zamenjave zabojnika je vštet odvoz starega in dostava novega zabojnika na lokacijo povzročitelja odpadkov. 
V kolikor se ugotovi, da je tipizirani zabojnik poškodoval ali uničil izvajalec javne službe, je ga le ta dolžen 
brezplačno zamenjati.  
(2) V primeru večstanovanjskega objekta, se stroški zamenjave zabojnika porazdelijo med uporabnike 
v skladu z 8. členom tarifnega pravilnika.  
(3) Uporabnik v primeru poškodovanega zabojnika, zamenjavo tega zabojnika uredi izključno pri 
izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.  
(4) Individualna gospodinjstva in drugi uporabniki, lahko odjavijo določeno vrsto zabojnikov (izjema je 
MKO), v stroške odjave določenega zabojnika je vštet odvoz zabojnika v skladu s cenikom izvajalca javne 
službe. V kolikor uporabniki odjavijo zabojnik za ločene frakcije se le-ti nadomestijo s tipskimi namenskimi 
vrečami.  
(5) Izvajalec v skladu s tehničnim pravilnikom omogoča čiščenje/pranje zabojnika za BIO odpadke 1-
krat letno. V kolikor povzročitelj izrazi željo po dodatnem čiščenju/pranju zabojnika, se storitev obračuna v 
skladu s cenikom izvajalca javne službe. 



10. OSTALE STORITVE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

12. člen  
(1) Izvajalec javne službe v vsakem naselju kosovne odpadke prevzema najmanj 2-krat v koledarskem 
letu z zbiralno akcijo na za to določenih prevzemnih mestih ali najmanj 1-krat v koledarskem letu od 
upravnika na njegov poziv.  
(2) Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje 
odpadkov s premično zbiralnico najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja 

od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.  
(3) Obvestila o akciji zbiranja morajo biti objavljena na krajevno običajen način in dostopna na spletni 
strani izvajalca javne službe.  
(4) V kolikor uporabnik storitev naroči dodaten odvoz kosovnih in drugih vrst odpadkov mora plačati 
stroške storitve po ceniku izvajalca javne službe.  

 

11. ZBIRNI CENTER 

 

13. člen  
(1) Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega 
plačila odda: 
-do 0,5 ločeno zbranih frakcij in 

-do 0,5 m3 gradbenih odpadkov in 

-do 0,5 m3 BIO odpadkov in 
-do 5 kg nevarnih odpadkov.  
(2) V primeru preseženih letnih količin iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe zaračuna 
uporabniku količino preseženih odpadkov v skladu s cenikom izvajalca javne službe.  
(3) Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec javne službe zaračuna uporabniku storitev za 
naslednjo vrsto odpadkov: 
-azbestni odpad (po ceniku izvajalca javne službe), 
-vse vrste odpadkov, ki niso predmet zbiranja na zbirnem centru (po ceniku izvajalca javne službe).  
(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se drugim uporabnikom zaračuna količina pripeljanih 
odpadkov na zbirni center v skladu s cenikom izvajalca javne službe.  
(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki 
nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki 
se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.  
(6) Drugi uporabniki lahko oddajo odpadke na zbirni center izključno v času obratovanja tehtnice od 
ponedeljka do petka med 8:00-15:00 ure. 

 

 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen  
(1) Ne glede na določbo 15. člena tega pravilnika, izvajalec javne službe uvede sistem obračuna storitev, 
določen v določbah 8. in 10. člena tega pravilnika, do 31. decembra 2020.  
(2) Ne glede na določbo 15. člena tega pravilnika, izvajalec javne službe prične obračun storitev, določen 
v določbah 8. in 10. člena tega pravilnika, vršiti s 1. januarjem 2021. 

 
15. člen  

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Dornava 


