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Zadeva Obvestilo o zbiranju kosovnih odpadkov, podaljšanem odpiralnem času 
zbirnega centra in spremenjenem načinu obračunavanja storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki  

 

 

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 občini Hoče-

Slivnica, vam v  nadaljevanju posredujemo informacije o zbiranju kosovnih odpadkov v letu 

2020, podaljšanem odpiralnem času zbirnega centra v Slivnici in spremenjenem načinu 

obračuna navedenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.  

 

1. Zbiranje kosovnih odpadkov v letu 2020 

Obveščamo vas, da bomo kosovne odpadke na območju občine Hoče-Slivnica, pobirali po 
naslednjem razporedu: 

 PONEDELJEK, 02. marec 2020: naselja Rogoza, Bohova, Pivola 

 TOREK, 03. marec 2020: naselja Zgornje Hoče, Spodnje Hoče, Hočko Pohorje, 
Polana, Slivniško Pohorje 

 SOBOTA, 07. marec 2020: naselja Hotinja vas, Orehova vas, Slivnica pri Mariboru, 
Radizel, Čreta 

 
Naprošamo vas, da kosovne odpadke odložite na določen termin na vaše prevzemno mesto, ki 
je isto, kot je prevzemno mesto za zbiranje ostalih odpadkov. Kosovnih odpadkov, ki bodo 
odloženi na prevzemna mesta izven določenih zgoraj navedenih terminov ne bomo pobirali. 
Prav tako ne bomo pobirali odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke! 
 
Med kosovne odpadke SPADAJO: oblazinjeno in drugo pohištvo, preproge in vzmetnice, 
bela tehnika in drugi gospodinjski aparati, električni in elektronski aparati, sanitarna oprema, 
športna oprema, vrtna oprema, večji predmeti iz kovin, plastike in lesa. 
 
Med kosovne odpadke NE SPADAJO:, izrabljene gume, gradbeni odpadki, nevarni odpadki, 
zeleni obrez, silažna ali druga folija, azbestne in bitumenske plošče, stari avtomobili in deli 
avtomobilov, stroji in deli strojev iz kmetijstva, tekstil… 
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2. Podaljšan odpiralni čas zbirnega centra 

S 1.2.2020 smo podaljšali odpiralni čas zbirnega centra za zbiranje komunalnih odpadov v 

občini Hoče-Slivnica, ki se nahaja v naselju Slivnica pri nadvozu nad avtocesto. Zbirni center je 

tako od 1.2.2020 odprt (razen ob praznikih in dela prostih dnevih): 

 

Zimski čas (od 1.11. do 31.3.):  

 vsak torek in četrtek med 13:00 in 17:00 ter  

 vsako soboto med 9:00 in 16:00.  

Poletni čas (od 1.4. do 31.10.):  

 vsak torek in četrtek med 13:00 in 18:00 ter  

 vsako soboto med 8:00 in 16:00. 

 

3. Spremenjen način obračunavanja storitev ravnanja z odpadki 

 

S 1.2.2020 bomo 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. 

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.  
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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 bo prešlo iz akontativnega pavšalnega obračuna storitev, ki se je 

uporabljal do 1.2.2020, 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 

1.2.2020 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. 

 
 

 

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/
mailto:pisarna@saubermacher.si

