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Prikaz porazdelitve obračunskih količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki med uporabnike v letu 2020 

 

 

Obračunsko območje:  Občina Hoče-Slivnica 
 

Izvajalec javne službe:  Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, Murska Sobota         
 

Oktober 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 266.067 503.180 0,52877 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 127.895 503.180 0,25417 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
44.763 503.180 0,08896 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 117.975 210.450 0,56058 

 

 

September 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 249.473 492.460 0,50659 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 81.580 492.460 0,16566 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
28.553 492.460 0,05798 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 157.395 208.970 0,75319 

 

 

Avgust 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 238.948 493.120 0,48456 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 112.630 493.120 0,22840 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
39.421 493.120 0,07994 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 167.337 208.010 0,80447 

 

 

 

 

Julij 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 247.193 491.700 0,50273 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 85.131 491.700 0,17314 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
29.796 491.700 0,06060 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 146.645 206.930 0,70867 

 

 

 



Junij 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 259.257 489.410 0,52973 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 147.020 489.410 0,30040 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
51.457 489.410 0,10514 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 161.940 206.690 0,78349 

 

 

 

Maj 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 240.699 488.950 0,49228 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 91.402 488.950 0,18694 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
31.991 488.950 0,06543 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 133.415 204.530 0,65230 

 

 

 

April 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 249.657 489.950 0,50956 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 95.270 489.950 0,19445 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
33.345 489.950 0,06806 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 126.130 203.690 0,61923 

 

 

 

Marec 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 268.472 494.530 0,54288 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 153.885 494.530 0,31117 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
53.860 494.530 0,10891 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 112.180 201.680 0,55623 

 

 

 

Februar 

  javna služba količina (kg) volumen (l) sodilo (kg/l) 

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 175.864 494.410 0,35570 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 79.568 494.410 0,16094 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
27.849 494.410 0,05633 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 65.400 201.560 0,32447 
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Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, s spremembami) izvajalec potrjeno ceno (v €/kg) za: 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 
in zelenega vrtnega odpada), 

 obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in  

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
zaračunava uporabnikov storitev sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in 

pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da maso zbranih, obdelanih in odloženih komunalnih odpadkov v 

posameznem mesecu obračuna porazdeli med uporabnike, glede na skupno prostornino opreme za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov v tem mesecu obračuna. 

Izvajalec potrjeno ceno (v €/kg) za: 

 zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,  
zaračunava uporabnikov storitev sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za zbiranje biološko razgradljivih 

odpadkov in zelenega vrtnega odpada in pogostost odvoza tega zabojnika in sicer tako, da maso zbranih biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v posameznem mesecu obračuna porazdeli med 

uporabnike, glede na skupno prostornino opreme za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada v tem mesecu obračuna. 

Dobljena masa (količina oz. sodilo) odpadkov v enem litru posamezne posode za zbiranje odpadkov (v kg/l) se 

pomnoži s strani občinskega sveta potrjeno ceno (v €/kg) in volumnom opreme za zbiranje odpadkov, ki jo 

uporablja posamezni uporabnik (v litrih) v mesecu obračuna. Dobljeni zmnožek predstavlja mesečni strošek 

ravnanja z odpadki, ki se ga zaračuna posameznemu uporabniku (v €). 

 

V Murski Soboti, 06.11.2020 
 

             Prokurist                            Direktor  

       Boštjan BERLAK                     Rudolf HORVAT 

 


