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Preračun porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki med uporabnike 

 

Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS 

št. št. 87/12, 109/12 in 76/17) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani 

občinskega sveta Občine Radeče, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. 

 

 

Prikaz izračuna obračunske količine zabojnikov za en odvoz: 

 

  Zbiranje določenih 

vrst komunalnih 

odpadkov 

Zbiranje biološko 

razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov 

A Dejanski volumen posod po 

izdelanem katastru v litrih 

211.403 63.000 

B Število oseb 4.114 2.073 

C Normativ na osebo (A/B) 51,38 l/osebo 30,39 l/osebo 

 

 

Podjetje je za določitev normativa velikosti zabojnika na osebo uporabilo naslednje 

podatke: velikost posode za eno osebo za zbiranje določenih vrst komunalnih 

odpadkov je 40 litrov za en odvoz, velikost posode za eno osebo za zbiranje biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov pa je 10 litrov za en odvoz.   

 

 

Prikaz izračuna pogostosti odvoza: 

 

  Zbiranje določenih 

vrst komunalnih 

odpadkov 

Zbiranje biološko 

razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov 

A Odvozi na leto 26 43 

B Število mesecev 12 12 

C Povprečno mesečno število 

odvoza (A/B) 

2,17 3,58 
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Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe 

ravnanja z odpadki med uporabnike (upoštevana je pogostost odvoza): 

 

  Zbiranje določenih 

vrst komunalnih 

odpadkov 

Zbiranje biološko 

razgradljivih 

kuhinjskih odpadkov 

A Masa določenih vrst 

komunalnih odpadkov v kg 

977.000 310.000 

B Obračunska prostornina 

zabojnikov v m3 

5.283,65 1.006,04 

C Sodilo za preračun v kg/m3 

(A/B) 

184,91 308,14 

 

 

Pojasnilo oz. obrazložitev izračuna položnice: 

 

 Obračunska količina = velikost tipizirane posode * povprečno mesečno število 

odvozov, 

 Sodilo = količine zbranih oz. odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih s 

tehtanjem (v kg) / količina zbranih oz. odloženih komunalnih odpadkov 

ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (v m3), 

 Vrednost = obračunska količina * sodilo * cena v EUR/kg. 

 

 

Preračun se uporablja od 01.04.2018 dalje. 

 

 

     

                                                                                   
 

                                                                        


