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Zadeva Obvestilo o spremenjenem načinu obračunavanja storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki in spremenjenem načinu zbiranja kosovnih 
odpadkov 

 

 

Spoštovani uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, 

kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki – zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – v občinah Benedikt, 

Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah, vam v nadaljevanju posredujemo informacije o spremenjenem načinu obračuna 

navedenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ter spremenjenem načinu zbiranja 

kosovnih odpadkov.  

 

1. Spremenjen način obračuna storitev 

 

S 1.1.2020 smo spremenili način obračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na 

način, da bomo: 

 maso (količino) zbranih komunalnih odpadkov (vseh komunalnih odpadkov razen 

bioloških odpadkov) v posameznem mesecu obračuna razdelili med uporabnike glede 

na skupno prostornino opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v tem 

mesecu obračuna oz. 

 maso (količino) zbranih bioloških odpadkov v posameznem mesecu obračuna razdelili 

med uporabnike, ki so vključeni v zbiranje bioloških odpadkov, glede na skupno 

prostornino zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov v tem mesecu obračuna. 

Na tak način dobljena masa (količina oz. sodilo) odpadkov v enem litru posamezne opreme 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 €). 

Strošek za posameznega uporabnika storitev ravnanja z odpadki se v dotičnem mesecu torej 

izračuna tako, da se s strani pristojnega občinskega organa potrjena cena (v €/kg) pomnoži s t.i. 
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sodilom (v kg/l), ki predstavlja razdelitev vse zbrane, obdelane in odložene mase komunalnih 

odpadkov iz dotičnega meseca obračuna (v kg) na volumen vse opreme za zbiranje mešanih 

komunalnih odpadkov (ali bioloških odpadkov), ki jo uporabniki uporabljajo v mesecu 

obračuna (v litrih) ter volumnom opreme (v litrih) za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 

(ali bioloških odpadkov), ki jo uporablja posamezni uporabnik v mesecu obračuna.  

Matematični prikaz:  

Strošek za 
uporabnika 
(v € na posodo na 
mesec) 

= 
€ 

x 
kg 

x liter  

kg liter 

 

Pri čemer je: 

 strošek za uporabnika (v € na posodo na mesec): strošek, ki ga za posamezno 

storitev javne službe plača posamezen uporabnik te storitve v mesecu obračuna 

 €/kg: s strani pristojnega občinskega organa potrjena cena posamezne storitve javne 

službe 

 kg/liter (t.i. sodilo): masa vseh odpadkov (v kg) posamezne storitve javne službe v 

mesecu obračuna, razdeljena na skupni volumen vse opreme za zbiranje mešanih 

komunalnih odpadkov ali bioloških odpadkov, ki jih uporabniki uporabljajo v mesecu 

obračuna (liter)  

 liter: volumen opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ali bioloških 

odpadkov, ki jo uporablja posamezni uporabnik v mesecu obračuna 

 

S takim obračunom se po prešlo iz akontativnega pavšalnega obračuna storitev, ki se je 

uporabljal do 1.1.2020, na dejanski obračun opravljenih storitev v posameznem mesecu 

obračuna. Praktično to pomeni, da bo strošek ravnanja s komunalnimi odpadki in 

biološkimi odpadki glede na volumen posamezne opreme za zbiranje odpadkov od 

1.1.2020 naprej, vsak mesec različen v odvisnosti od skupaj zbranih količin odpadkov v 

mesecu obračuna in skupnega volumna opreme za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov oz. 

bioloških odpadkov v mesecu obračuna. 

 

2. Spremenjen način zbiranja kosovnih odpadkov 

 

Hkrati z novim obračunom smo na podlagi in s strani pristojnih občinskih organov potrjenega 

elaborata o oblikovanju cen storitev spremenili tudi način zbiranja kosovnih odpadkov. 

Kosovni odpadki se od 1.1.2020 naprej več ne bodo zbirali v letni akciji zbiranja 

kosovnih odpadkov, kot je bilo to praksa do 1.1.2020, ampak na klic uporabnika.  

Kaj to pomeni? 
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Vsak uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko 1x na leto pokliče naše 

podjetje (02-620-23-00) in naroči odvoz kosovnih odpadkov. V roku 30 dni od naročila vam 

nato kosovne odpadke odpeljemo neposredno iz vašega prevzemnega mesta (neposredno 

od gospodinjstva, hiše oz. večstanovanjskega objekta). Vsak uporabnik lahko na tak način brez 

dodatnega plačila letno preda do 2m3 kosovnih odpadkov, vse ostale količine kosovnih 

odpadkov pa lahko (brez dodatnega plačila) predate v našem zbirnem centru v Lenartu, Spodnji 

Porčič 4a. 

Spremenjen način prevzema kosovnih odpadkov na klic uporabnika je okolju in uporabniku 

prijaznejši, datum odvoza se prilagodi željam strank (kosovne odpadke lahko predate, ko ti 

nastanejo in ne zgolj na določen dan v letu) zato ni potrebno večmesečno skladiščenje kosovnih 

odpadkov, ni potrebno dvigovati in premeščati teh odpadkov, saj z vozilom pridemo na vaše 

dvorišče in kosovne odpadke naložimo na vozilo, predvsem pa odpravimo nevarnost prevzema 

teh odpadkov s strani nepooblaščenih prevzemnikov in okolju in prostoru škodljivo smetenje 

ob nalaganje kosovnih odpadkov (ter vseh drugih odpadkov, ki niso kosovni odpadki) v okolici, 

kot je to bilo v času izvajanja prejšnjih akcij zbiranja kosovnih odpadkov. 

Kaj so kosovni odpadki? 

Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike, teže in sestave niso primerni za 

oddajo v opremo za zbiranje ostalih komunalnih odpadkov. 

Kosovni odpadki so: 

 oblazinjeno pohištvo (npr. fotelj, kavč …) 

 vzmetnice, preproge, leseno in stavbno pohištvo (npr: miza, omara, postelja, stol, vrata, 

okna...) 

 sanitarna oprema (npr. umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kabina…) 

 kovinski predmeti (npr. pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, otroški voziček, 

okovje, nosilci…) 

 športna oprema (npr. kolo, smuči, jadralna deska…) 

 večji kosi raznih posod 

 večji leseni, kovinski in plastični predmeti 

 ostali kosovni odpadki (npr. vrtna oprema, igrala…) 

Poleg tega lahko ob prevzemu kosovnih odpadkov dodatno oddate še  

 kovine,  

 belo tehniko in druge gospodinjske električne in elektronske aparat 

 

Med kosovne odpadke pa ne sodijo in jih ni moč oddati kot kosovne odpadke: 

 nevarni odpadki 

 mešani komunalni odpadki 

 azbestna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest 

 gradbeni odpadki 
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 steklo 

 zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki 

 jedilno olje 

 avtomobilske in druge pnevmatike,  

 deli avtomobilov 

 obleke in oblačila 

 embalažni materiali 

Kosovne odpadke in vse preostale vrste komunalnih odpadkov, ki niso kosovni odpadki, imate 

uporabniki možnost oddati v zbirnem centru komunalnih odpadkov Lenart, kjer lahko kosovne 

odpadke in večino preostalih komunalnih odpadkov predate brez dodatnega plačila. 

 

 

Vse dodatne informacije najdete na naši spletni strani www.saubermacher.si, na tel. št. 02-620-

23-00, lahko nam pišete na pisarna@saubermacher.si ali nas obiščete na naslovu Spodnji Porčič 

4a, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali na Ulici Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota. 

S spoštovanjem, 

Vaš Saubermacher Slovenija d.o.o.

 

http://www.saubermacher.si/
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