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Prikaz porazdelitve obračunskih količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki med uporabnike v letu 2021 

 

 

Obračunsko območje:  Občina Radenci 
 

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

Javna služba 
+ Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

+ Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
A B 

mesec enota 

10 Oktober 

količina (kg) 89.299 40.583 

volumen (l) 239.370 66.260 

sodilo (kg/l) 0,37306 0,61248 

9 September 

količina (kg) 109.692 38.871 

volumen (l) 240.070 66.500 

sodilo (kg/l) 0,45694 0,58453 

8 Avgust 

količina (kg) 97.331 37.092 

volumen (l) 239.330 66.260 

sodilo (kg/l) 0,40668 0,55979 

7 Julij 

količina (kg) 107.186 36.737 

volumen (l) 240.610 66.020 

sodilo (kg/l) 0,44548 0,55645 

6 Junij 

količina (kg) 111.873 40.517 

volumen (l) 237.530 65.540 

sodilo (kg/l) 0,47098 0,61820 

5 Maj 

količina (kg) 109.820 39.160 

volumen (l) 237.030 64.940 

sodilo (kg/l) 0,46332 0,60302 

4 April 

količina (kg) 96.733 30.370 

volumen (l) 233.790 64.580 

sodilo (kg/l) 0,41376 0,47027 

3 Marec 

količina (kg) 109.934 21.826 

volumen (l) 233.590 62.900 

sodilo (kg/l) 0,47063 0,34700 

2 Februar 

količina (kg) 87.865 26.940 

volumen (l) 233.150 61.220 

sodilo (kg/l) 0,37686 0,44005 

1 Januar 

količina (kg) 101.753 13.730 

volumen (l) 233.750 61.340 

sodilo (kg/l) 0,43531 0,22367 

 

 

 

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, 05.11.2021 

 

             Prokurist                            Direktor  

       Boštjan BERLAK                     Rudolf HORVAT 


