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

 

 

Obračunsko območje:  Občina Šentilj 
 

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 164.612 417.460 0,39432 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 75.635 417.460 0,18118 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
22.691 417.460 0,05435 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 45.480 106.660 0,42640 

 

 

September 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 146.206 416.020 0,35144 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 69.250 416.020 0,16646 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
20.775 416.020 0,04994 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 66.600 106.420 0,62582 

 

 

Avgust 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 170.979 414.520 0,41247 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 63.250 414.520 0,15259 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
18.975 414.520 0,04578 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 76.880 106.180 0,72405 

 

 

 

Julij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 177.856 409.860 0,43394 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 68.220 409.860 0,16645 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
20.466 409.860 0,04993 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 83.700 105.940 0,79007 

 

 



Junij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 186.309 401.840 0,46364 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 67.540 401.840 0,16808 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
20.262 401.840 0,05042 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 56.890 105.700 0,53822 

 

 

Maj 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 193.760 403.380 0,48034 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 82.470 403.380 0,20445 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
24.741 403.380 0,06133 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 74.200 104.980 0,70680 

 

April 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 147.130 407.580 0,36098 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 68.340 407.580 0,16767 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
20.502 407.580 0,05030 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 55.720 104.380 0,53382 

 

Marec 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 138.070 394.740 0,34977 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 74.350 394.740 0,18835 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
22.305 394.740 0,05651 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 42.940 102.219 0,42008 

 

Februar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 162.259 394.980 0,41080 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 76.640 394.980 0,19404 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
22.992 394.980 0,05821 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 39.300 102.099 0,38492 

 

Januar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 155.054 394.500 0,39304 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 93.260 394.500 0,23640 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 

27.978 394.500 0,07092 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 23.140 102.579 0,22558 
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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 


