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

 

 

Obračunsko območje:  Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart, Občina Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občina 
Sveta Ana 

 

 

Izvajalec javne službe:  Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, Murska Sobota in        
CEROP Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,    
Vaneča 81/B, 9201 Puconci 

 

 

December 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 316.630 845.935 0,37430 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 160.970 845.935 0,19029 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
60.558 845.935 0,07159 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 55.680 184.860 0,30120 

 

November 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 315.767 849.355 0,37177 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 172.690 849.355 0,20332 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
61.807 849.355 0,07277 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 88.160 183.900 0,47939 

 

Oktober 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 357.156 858.930 0,41582 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 140.778 858.930 0,16390 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
52.233 858.930 0,06081 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 99.370 186.080 0,53402 

 

September 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 355.461 857.850 0,41436 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 156.581 857.850 0,18253 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
51.974 857.850 0,06059 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 116.420 185.480 0,62767 

 

 

 



Avgust 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 341.857 858.770 0,39808 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 154.332 858.770 0,17971 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
56.300 858.770 0,06556 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 134.660 184.280 0,73074 

 

Julij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 355.317 856.590 0,41480 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 147.469 856.590 0,17216 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
51.241 856.590 0,05982 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 117.420 181.880 0,64559 

 

Junij 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 341.188 850.950 0,40095 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 103.020 850.950 0,12106 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
50.906 850.950 0,05982 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 115.600 181.160 0,63811 

 

Maj 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 332.058 845.750 0,39262 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 193.633 845.750 0,22895 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
58.090 845.750 0,06868 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 103.580 176.340 0,58739 

 

April 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 315.792 843.830 0,37424 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 118.291 843.830 0,14018 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
35.487 843.830 0,04206 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 88.120 174.060 0,50626 

 

Marec 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 274.084 852.100 0,32166 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 198.160 852.100 0,23255 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
59.448 852.100 0,06977 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 82.230 176.240 0,46658 
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Februar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 269.250 851.740 0,31612 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 138.718 851.740 0,16286 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
41.615 851.740 0,04886 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 59.340 176.000 0,33716 

 

Januar 

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

 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 305.109 853.080 0,35766 

 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 169.130 853.080 0,19826 

 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
50.739 853.080 0,05948 

 Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 36.460 175.880 0,20730 

 

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, 06.01.2021 
 

             Prokurist                            Direktor  

       Boštjan BERLAK                     Rudolf HORVAT 


