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

 

 

Obračunsko območje:  Občina Zreče, Občina Vitanje 
 

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 189.026 317.397 0,59555 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 67.830 317.397 0,21371 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
23.741 317.397 0,07480 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 33.070 48.330 0,68425 

 

September 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 165.355 317.620 0,52061 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 90.635 317.620 0,28536 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
31.722 317.620 0,09987 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 31.910 48.208 0,66192 

 

Avgust 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 177.538 318.657 0,55714 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 82.030 318.657 0,25742 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
28.711 318.657 0,09010 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 36.040 46.288 0,77860 

 

Julij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 168.519 318.098 0,52977 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 86.297 318.098 0,27129 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
30.204 318.098 0,09495 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 28.135 47.520 0,59207 

 

Junij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 174.665 318.388 0,54859 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 83.946 318.388 0,26366 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
29.381 318.388 0,09228 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 33.420 43.060 0,77613 



 

Maj 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 166.385 317.075 0,52475 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 92.193 317.075 0,29076 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
32.268 317.075 0,10177 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 26.660 42.820 0,62261 

 

April 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 153.091 318.195 0,48112 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 70.496 318.195 0,22155 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
24.674 318.195 0,07754 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 18.555 47.040 0,39445 

 

Marec 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 133.060 316.726 0,42011 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 58.000 316.726 0,18312 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
20.300 316.726 0,06409 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 20.400 43.240 0,47179 

 

 

Februar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 128.215 317.206 0,40420 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 72.015 317.206 0,22703 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
25.205 317.206 0,07946 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 21.300 43.120 0,49397 

 

 

Januar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 131.100 316.966 0,41361 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 54.290 316.966 0,17128 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
19.002 316.966 0,05995 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 10.880 43.480 0,25023 

 

 

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 
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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 


