PRILOGA – SODILO
PRILOGA K CENIKU JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA STORITEV ZBIRANJA
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) objavljamo izračun porazdelitve količin opravljenih
storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike.
IZRACUN PORAZDELITVE KOLICIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV (BREZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV) MED
UPORABNIKE NA PODLAGI POTRJENEGA ELABORATA, KI SE UPORABLJA ZA OBRAČUN OD 1.7.2016
DALJE
zbiranje komunalnih odpadkov
masa odpadkov v kg

6.100.000

obračunska prostornina v m³

31.000,00

sodilo za preračun v kg/m³

196,77

IZRACUN PORAZDELITVE KOLICIN OPRAVLJENIH STORITEV JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA BIOLOŠKO
RAZGRADLJIVIH ODPADKOV MED UPORABNIKE NA PODLAGI POTRJENEGA ELABORATA, KI SE
UPORABLJA ZA OBRAČUN OD 1.1.2014 DALJE
zbiranje biološko razgradljivih
odpadkov
A. masa odpadkov v kg

770.000

B. obračunska prostornina v m³

4.948,56

C. sodilo za preračun v kg/m³ = A/B

155,60

Obračunske količine za obračun storitev ravnanja z odpadki
Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, in v delu, ki se
nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve in se uporabnikom zaračuna glede na
prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
Pogostost odvoza določenih vrst komunalnih odpadkov ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada določi OKP Rogaška Slatina d.o.o. kot izvajalec javne službe, v letnem programu ravnanja z
odpadki.
Pogostost odvoza za mešane komunalne odpadke je povprečno 2 krat na mesec, za biološko razgradljive
odpadke povprečno 3 krat na mesec.
V primeru manjšega števila oseb (1,2 oz.3) se upošteva manjše povprečno število odvozov in sicer pri zbiranju
določenih vrst komunalnih odpadkov za 1 osebo, 0,5 odvoza na mesec, za 2 osebi 1 odvoz in za 3 osebe 1,5
odvoza na mesec. Pri zbiranju biološko razgradljivih odpadkov pa se pri 1 osebi upošteva 0,75, pri 2 osebah 1,5
in pri 3 osebah 2,25 odvoza na mesec.
V primeru večstanovanjskih objektov, ko si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število
članov v gospodinjstvu. Obračunski volumen po osebi se pri MKO in pri BIO odpadkih določi v višini, ki je enak
volumnu, ki se uporablja za stanovanjsko hišo z 1 uporabnikom.
Obračunski volumen za MKO je 0,06 mᶟ na osebo, obračunski volumen za BIO odpadke je 0,09 mᶟ na osebo.

