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PRERAČUN PORAZDELITEV KOLIČiN OPRAVUENIH POSAMEZNIH VRST STORITEV RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI MED UPORABNIKE ZA MESEC JANUAR 2020

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) in na osnovi potrjenih cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani
občinskih svetov občin Gorišnica, Hajdina, Juršinci in Markovci, objavljamo porazdelitev količin
opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.

masa odpadkov
potrjena cena

Naziv storitve za obračunski
v EUR/kg

preračun kg/I cena EUR/I
mesec vkg

zbiranje komunalnih odpadkov 307.682 0,1411 0,54746 0,07725
javna infrastruktura 307.682 0,0155 0,54746 0,00849
storitev zbiranja 307.682 0,1256 0,54746 0,06876
obdelava mešanih komunalnih odpadkov 119.611 0,0870 0,21282 0,01852

javna infrastruktura 119.611 0,0259 0,21282 0,00551
storitev obdelave 119.611 0,0611 0,21282 0,01300

odlaganje ostankov obdelave odpadkov 41.864 0,0697 0,07449 0,00519
javna infrastruktura 41.864 0,0302 0,07449 0,00225
storitev obdelave 41.864 0,0395 0,07449 0,00294

zbiranje bioloških odpadkov 42.420 0,0573 0,51985 0,02979
javna infrastruktura 42.420 00סס,0 0,51985 00סס0,0
storitev zbiranja 42.420 0,0573 0,51985 0,02979

Vrsta posod volumen posod
mešani komunalni odpadki 562.020
biološki odpadki 81.600

Opombe:

'---'

• v stolpcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice

• posamezna storitev javne službe vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek izvajanja storitve

• masa odpadkov za tekoči mesec predstavlja pri zbiranju komunalnih odpadkov maso vseh zbranih
odpadkov pri gospodinjstvih in na zbirnih centrih na območju občin Gorišnica, Hajdina, Juršinci in
Markovci,

• za storitev obdelave se upošteva samo maso zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz navedenih
štirih občin, katerim se masa pred odlaganjem še zmanjša,

• Preračun iz kg v litre se izračuna na način: skupna masa odpadkov (zbranih, obdelanih ali odloženih)
se deli s skupnim volumnom posod za mešane komunalne odpadke na terenu,

• Pri bioloških odpadkih se pri preračunu iz kg v litre upošteva masa zbranih bioloških odpadkov in se
deli s skupnim volumnom posod za biološke odpadke iz navedenih štirih občin na terenu,

• ceno v EUR na liter se izračuna na način: potrjena cena v EURj kilogram se pomnoži s preračunom kg!
liter (ali skupaj: masa deljeno z volumnom posod pomnoženo s potrjeno ceno)

• Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 801,3 .
člani = 1201, 5 ali več članov = 2401
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