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Priloga OL - 2016 
 

 
Preračun porazdelitve količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki med uporabnike v občini Litija od 1.1.2016 dalje 
 
 
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, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki med uporabnike. 
 
 
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajalec KSP LITIJA d.o.o. 
 

IZRAČUN SODILA ZA PORAZDELITEV KOLIČIN OPERAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 
ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV MED UPORABNIKE 

 

Javna infrast. Storitev zbiranja

Masa zbranih odpadkov v kg 3.517.500 4.480.500 470.000

Obračunska prostornina v m3
16.567,29 22.038,33 1.743,12

Sodilo za preračun v kg/m3
212,32 203,30 269,63

Zbiranje bioloških 

odpadkov
Predračunske količine

Zbiranje komunalnih odpadkov

 
 

Porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov med 
uporabnike se izvaja na podlagi sodila: količina vseh zbranih komunalnih odpadkov (brez 
bioloških odpadkov) ugotovljenih s tehtanjem v kg / volumen prevzetih mešanih komunalnih 
odpadkov z upoštevanjem števila odvozov. Volumen posode za mešane komunalne odpadke na 
posameznem prevzemnem mestu je odvisen od števila uporabnikov, pri čemer se upošteva, da 
uporabnik povzroči 80 litrov mešanih komunalnih odpadkov mesečno.  
 
Porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov med 
uporabnike se izvaja na podlagi sodila: količina zbranih biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada ugotovljenih s tehtanjem v kg / volumen prevzetih 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada z upoštevanjem števila 
odvozov. Volumen posode za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zelenega vrtnega 
odpada na posameznem prevzemnem mestu je odvisen od števila uporabnikov, pri čemer se 
upošteva, da uporabnik povzroči 30 litrov biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in 
zelenega vrtnega odpada na mesec.  
 
Prikaz izračuna pogostosti odvoza: 

Odvozi na leto 26 52

Število mesecev 12 12

Povprečno število odvozov na mesec 2,17 4,33

Zbiranje bioloških 

odpadkov
Zbiranje komunalnih 

odpadkov

 
 
 



2. Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – izvajalec 
CEROZ d.o.o. 

 
IZRAČUN SODILA ZA PORAZDELITEV KOLIČIN opravljenih storitev izvajalca javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

Masa odloženih odpadkov v kg 2.250.516

Obračunska prostornina v m3
16.567,29

Sodilo za preračun v kg/m3
135,84

Odlaganje
Količine na podlagi dejansko odloženih 

odpadkov v letu 2015

 
 

Porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov med uporabnike se izvaja na podlagi sodila: količina 
dejansko odloženih komunalnih odpadkov na odlagališču Unično ugotovljenih s tehtanjem v kg 
in na podlagi prejetih računov s strani izvajalca te javne službe / volumen prevzetih mešanih 
komunalnih odpadkov z upoštevanjem števila odvozov. Volumen posode za mešane komunalne 
odpadke na posameznem prevzemnem mestu je odvisen od števila uporabnikov, pri čemer se 
upošteva, da uporabnik povzroči 80 litrov mešanih komunalnih odpadkov mesečno.  

 
Uporabnikom storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se 
storitev zaračunava glede na letno povprečno količino odloženih odpadkov v kg na podlagi 
računov prejetih s strani izvajalca javne službe odlaganja preostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov.  

 
 
Preračun se uporablja od 01.01.2016 dalje. 
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     Karmen POTISEK, mag. posl. ved          Roman CIGLAR, dipl. ing. str. 


