
 

 

 

 

PRERAČUN PORAZDELITEV KOLIČIN OPRAVLJENIH POSAMEZNIH VRST STORITEV RAVNANJA S 

KOMUNALNIMI ODPADKI MED UPORABNIKE ZA MESEC JANUAR  2022 

 
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/12, 76/17 in 78/19) in na osnovi 
potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi 
odpadki s strani Občinskega sveta Občine Dornava, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. 

 

 
Opombe:  
*v stolpcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice 
*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek 
ceno storitve) 
*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v 
kilogramih za posamezno javno službo pomnoženo s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno 
službo. 
* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih 
komunalnih odpadkov ulomljeno z volumni vseh posod za posamezno gospodarsko javno službo.  
* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: 
skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z volumnom vseh BIO posod na terenu. 
* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v 
kilogramih na liter 
* Strošek posameznega gospodinjstva se preračuna glede na volumen posode za mešane komunalne odpadke in 
biološke odpadke. 
* Strošek posameznega gospodinjstva v večstanovanjskih objektih se preračuna glede na število oseb v 
gospodinjstvu glede na skupni volumen posode za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke. 
* Strošek počitniške hiše se obračuna na podlagi 1/3 najmanjšega volumna zabojnika za mešane komunalne 
odpadke. 
 

          Direktor družbe 

                       Mag. Alen Hodnik 

 

Potrjena 

cena €/kg
Preračun kg/l Cena €/l

0,1447 0,3778             0,05466

0,0000 0,3778            0,00000

0,1447 0,3778            0,05466

0,0820 0,4353             0,03569

0,0000 0,4353            0,00000

0,0820 0,4353            0,03569

0,1193 0,1417             0,01691

0,0000 0,1417            0,00000

0,1193 0,1417            0,01691

0,0907 0,0496             0,00450

0,0000 0,0496            0,00000

0,0907 0,0496            0,00450

Volumen vseh posod (l) Tip posod

117.492,00 mešani kom.odp.

25.040,00 BIO odpadki

javna infrastruktura

cena storitve

javna infrastruktura

cena storitve

odlaganje ostankov predelave na odlagališče 5.828

javna infrastruktura

cena storitve

obdelava mešanih komunalnih odpadkov 16.652

zbiranje komunalnih odpadkov 44.386

javna infrastruktura

cena storitve

zbiranje bioloških odpadkov 10.900

Opis
Masa odpadkov 

(kg)

zbiranje komunalnih odpadkov 55.286


