
 

 

Saubermacher Slovenija d.o.o.।vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Murski Soboti, št. vložka 1/03201/00। 

Ustanovni kapital: 2.649.790,93 EUR।Matična številka: 5432391000।DDV: SI75433737।Transakcijski račun NLB d.d.: IBAN SI56 0234 0001 4701 412 

Saubermacher Slovenija d.o.o. 

Ulica Matije Gubca 2 

9000 Murska Sobota 

T: 02 620 23 00, F: 02 620 23 09 

E: info@saubermacher.si 

  
 
 
 

 

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

 

 

Obračunsko območje:  Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 
 

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 44.088 128.210 0,34387 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 2.810 5.400 0,52037 

 

September 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 31.846 130.530 0,24397 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 3.800 5.520 0,68841 

 

Avgust 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 38.784 131.510 0,29491 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 3.670 5.400 0,67963 

 

Julij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 34.619 130.450 0,26538 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 2.760 5.640 0,48936 

 

Junij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 44.441 126.910 0,35018 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 3.960 5.280 0,75000 

 

Maj 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 37.925 124.270 0,30518 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 2.860 5.040 0,56746 

 

April 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 28.060 125.070 0,22435 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 2.180 4.800 0,45417 

 



Marec 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 32.850 110.870 0,29629 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 2.080 4.800 0,43333 

 

Februar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 27.664 111.230 0,24871 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 2.720 4.800 0,56667 

 

Januar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 41.060 111.710 0,36756 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 1.200 4.800 0,25000 

 

 

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), 

zaračunava uporabnikov storitev sorazmerno, glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in 

pogostost odvoza zabojnika in sicer tako, da maso zbranih 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 


