
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. 87/12, 109/12, 

76/17, 78/19) objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki med uporabnike. 

Izračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z 

odpadki med uporabnike: 

 

  Zbiranje 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov 

Zbiranje 
biološko 
razgradljivih 
kuhinjskih 
odpadkov 

Obdelava 
določenih 
vrst 
komunalnih 
odpadkov 

Odlaganje 
ostankov 
predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih 
odpadkov 

A Masa določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov v kg 

17.500.000 5.200.000 9.000.000 1.244.000 

B Obračunska 
prostornina 
zabojnikov v m3 

55.000 40.000 55.000 55.000 

C Sodilo za 
preračun v 
kg/m3 (A/B) 

318,1818 130,0000 163,6364 22,2545 

 

Preračun se uporablja od 1.1.2022 dalje.  

     

                      Direktor: 

                        Marko Fatur 

                
 
 
 
 
 
 

 



 

Poračun 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. 87/2012) in na 

osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja 

ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Domžale, Mengeš, Trzin, 

Lukovica in Moravče, objavljamo poračun porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

Poračun sodila za porazdelitev količin opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z 

odpadki med uporabnike: 

 

 
 

Poračun se uporablja za količine opravljenih storitev posamezne javne službe ravnanja z 

odpadki zaračunane v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021 in se obračuna na položnici za 

mesec februar 2022.  

     

                      Direktor: 

                        Marko Fatur 

                 
 
 

OBRAČUNSKE KOLIČINE zbiranje KO obdelava KO odlaganje KO
obdobje 1.1.- 31.12.2021 1.1.- 30.6.2021* 1.7.- 31.12.2021** 1.1.- 31.8.2021 1.9.- 31.12.2021 1.1.- 31.8.2021 1.9.- 31.12.2021
masa določenih vrst komunalnih odpadkov v kg (A) 17.498.340,00 2.418.475,00 2.733.745,00 5.667.780,00 2.924.832,00 396.745,00 397.777,00
obračunska prostornina  v m3 (B) 56.517,61 21.162,81 20.012,92 37.508,26 19.009,34 37.508,26 19.009,34
sodilo v kg /m3 (A/B) 309,6086 114,2795 136,5990 151,1076 153,8629 10,5776 20,9253

PORAČUN PORAZDELITVE KOLIČIN zbiranje KO obdelava KO odlaganje KO
obdobje 1.1.- 31.12.2021 1.1.- 30.6.2021* 1.7.- 31.12.2021** 1.1.- 31.8.2021 1.9.- 31.12.2021 1.1.- 31.8.2021 1.9.- 31.12.2021
predračunsko sodilo za preračun količin (A) 318,1818 135,0000 130,0000 163,6364 163,6364 11,4545 22,2545
obračunsko sodilo za preračun količin (B) 309,6086 114,2795 136,5990 151,1076 153,8629 10,5776 20,9253
poračun sodila za porazdelitev količin (B-A) -8,5732 -20,7205 6,5990 -12,5288 -9,7735 -0,8769 -1,3292

Za uporabnike občine Domžale velja za obdobje * od 1.1.2021 do 8.7.2021 in **  od 9.7.2021 do 31.12.2021, za uporabnike občine Moravče velja obdobje * od 1.1.2021 do 1.7.2021 in
** od 2.7.2021 do 31.12.2021.

zbiranje BIO

zbiranje BIO


