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PRILOGA K CENIKU KOMUNALNIH STORITEV za leto 2022 

 

Prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev zbiranja komunalnih odpadkov med 

uporabnike (23. člen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb, Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami) 

 

Zbiranje komunalnih odpadkov od 1. 4. 2022 dalje.  

 

V nadaljevanju prikazujemo porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki med uporabnike ob upoštevanju: 

- Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (MKO) in ločeno zbrana odpadna embalaža na 

individualnih mestih se izvaja uporabnikom na 1 x štirinajst dni, izmenično en teden 

embalaža in drugi teden MKO. 

- Pri kalkulaciji se upošteva velikost zabojnika (120 l posoda) in število odvozov (4 x mesečno. 

- Cenik storitev zbiranja komunalnih odpadkov velja v primeru, ko se odpadki odvažajo s 

smetarskim vozilom. 

 

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino 

zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika: 

 

Masa zbranih komunalnih odpadkov 1.828.580 kg 

Glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in  

pogostost odvoza tega zabojnika 

 

9.424.400 litrov 

Prerazporeditev mase na prostornino 0,1940 kg/liter 

 

Za gospodinjske uporabnike se upošteva 30 litrov na osebo na mesec z upoštevanjem pogostosti 

odvoza (4 x mesečno).  

Za pravne osebe se količina zbranih komunalnih odpadkov zaračunava na mesec glede na dejanski 

volumen posode in frekvenco odvoza: 

velikost zabojnika x prerazporeditev mase na prostornino x število odvozov. 

 

Zbiranje bioloških odpadkov od  1. 1. 2021 dalje 

 

V nadaljevanju prikazujemo porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe zbiranja 

bioloških odpadkov med tiste uporabnike, ki ta odvoz imajo in ob upoštevanju: 

- Zbiranje se vrši v obdobju od meseca marca do oktobra  1 x tedensko, od novembra do 

februarja pa 1 x na dva tedna. 

- Pri kalkulaciji se upošteva velikost zabojnika 120 litrov in za en odvoz. 

- Obdelavo bioloških odpadkov se upošteva po ceniku koncesionarja Simbia. 

 

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino 

zabojnika za biološke komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika: 

  

Volumen posod za biološke odpadke 23.433 litrov 

Število odvozov v enem letu 40 

Pripeljana količina odpadkov v obdelavo 126.560 kg 

Teža 1 litra odpadkov 0,1350 kg 

Teža odpadkov v 120 litrski posodi 16,20 kg 

 


