
 

NOV OBRAČUN ODVOZA ODPADKOV 

 

Občina Hoče-Slivnica seznanja vse uporabnike storitev obvezne gospodarske javne službe, da je 

izvajalec javne službe podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o., prešel na novi obračun izvajanja 

storitev odvoza odpadkov. S 1.2.2020 je podjetje  spremenilo način obračuna storitev ravnanja 

s komunalnimi odpadki na način, da se je prešlo iz akontativnega pavšalnega obračuna storitev 

na dejanski obračun opravljenih storitev v posameznem mesecu. 

Nov obračun stroškov se izvaja na podlagi dejansko zbranih količin odpadkov in ne več na 

podlagi ocenjenih vrednosti, kakor se je to izvajalo v preteklih letih. Praktično to pomeni, da je 

strošek ravnanja s komunalnimi in biološkimi odpadki od 1.2.2020 naprej vsak mesec različen 

glede na zbrane, obdelane in odložene količine odpadkov, skupnega volumna opreme za 

zbiranje odpadkov in volumna opreme za zbiranje odpadkov, ki ga uporablja posamezni 

uporabnik v mesecu obračuna. 

V mesecu januarju je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica potrdil spremembo cene izvajanja 

storitev. Za mešane komunalne odpadke je bila izvedena sprememba za 120l posodo iz 12,34 € 

na 12,94 € (brez DDV). Za biološke odpadke za 120l posodo iz 3,33 € na 4,41 € (brez DDV). Na 

tem mestu bi želeli poudariti, da se cena izvajanja storitve ni spremenila že od leta 2014. Ob  

spremembi cene se je spremenil tudi standard storitve. Dodatno sta dodana dva odvoza 

nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v naselju Radizel in Spodnje Hoče. Prav tako smo 

pridobili podaljšanje odpiralnega časa zbirnega centra. Po novem je odprt tudi ob četrtkih med 

13h-18h. Spremembe standarda so nujne zaradi uveljavitve določil uredbe GJS zbiranja. 

Iz preteklih obračunov je razvidno, da izdane položnice mesečno nekoliko nihajo. Tako je bila v 

mesecu februarju položnica za odvoz odpadkov nižja kot v primerjavi z mesecem marcem, saj 

je bila količina zbranih odpadkov manjša. Ker je bila v začetku meseca marca 2020 izvedena 

akcija zbiranja kosovnih odpadkov v okviru katere se je zbralo kar 173.710 kg odpadkov oz. 44% 

vseh zbranih odpadkov v mesecu marcu 2020, je bil strošek ravnanja z odpadki zaradi 

navedenega posledično višji. Z namenom zmanjšanja mesečne obremenitve uporabnikov smo 

se skupaj s podjetjem Saubermacher Slovenija odločili, da se odvoz kosovnih odpadkov poravna 

v 4 obrokih (z obračuni storitev za mesec marec, april, maj in junij 2020), kar pomeni da se bo 4 

mesece k zbrani količini odpadkov (pri zabojniku 120 l) prištel še znesek 2,05 € brez DDV (za 

kosovne odpadke).  

Tabela 1: Obračunski stroški za 120 l posodo za mešane komunalne odpadke 

MKO posoda (€/120l 
brez DDV) 

Februar Marec April Maj Povprečje Skupaj 

Obračunano 9,88 € 16,31 € 13,48 € 13,01 € 13,17 € 52,68 € 

Elaborat 12,94 € 12,94 € 12,94 € 12,94 € 12,94 €  51,77 € 

Razlika obr./elab. -3,06 € 3,37 € 0,54 € 0,07 € 0,23 € 0,91 € 

Razlika obr./elab % -23,7 % 26,0 % 4,2 % 0,5 %  1,7 % 



 

       

 

Iz tabele 1 izhaja, da je bil mesečni strošek za 120 l posodo za zbiranje mešanih komunalnih 

odpadkov predvsem zaradi manj zbranih količin v mesecu februarju 2020 za kar 23,7 % oz. 3,06 

€ (brez DDV) nižji, kot je bil planirani povprečni mesečni strošek v potrjenem elaboratu (12,94 

€ brez DDV).  

Do nasprotnega učinka je prišlo v mesecu marcu, ko je zaradi več zbranih količin odpadkov 

katerih del gre pripisati tudi prej navedeni akciji zbiranja kosovnih odpadkov, strošek za 120 l 

posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov za 26 % oz. 3,37 € (brez DDV) višji, kot je bil 

povprečni planirani strošek (12,94 € brez DDV). 

V mesecu aprilu je strošek za 120 l posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov znašal 

0,54 € (brez DDV) več, kot planirano (12,94 € brez DDV).  

V prvih štirih mesecih novega načina zaračunavanja je zaradi navedenega skupni strošek 

(upoštevaje torej stroške vseh štirih mesecev skupaj) le za 1,7 % oz. 0,91 € višji, kot planirano.  

V naslednjih mesecih bo strošek ravnanja z odpadki, ki se zaračuna uporabniku, še naprej 

različen glede na omenjene predpostavke (zbrane, obdelane in odložene količine in volumen 

posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov), predvidevamo pa, da amplituda nihanja ne 

bo velika, saj v preostanku leta več ne bo posebnih enkratnih dogodkov, kot je bilo zbiranje 

kosovnih odpadkov v mesecu marcu 2020.   

Tabela 2: Obračunski stroški za 120 l posodo za biološko razgradljive odpadke 

BIO posoda (€/120l 
brez DDV) 

Februar Marec April Maj Povprečje Skupaj 

Obračunano 2,62 € 4,48 € 4,99 € 5,26 € 4,34 € 17,35 € 

Elaborat 4,41 € 4,41 € 4,41 € 4,41 € 4,41 € 17,64 € 

Razlika obr./elab. -1,79 € 0,07 € 0,58 € 0,85 € -0,07 € -0,29 € 

Razlika obr./elab % -40,7 % 1,7 % 13,2 % 19,2%  -1,7 % 

 

V tabeli 2 prikazujemo še strošek za 120 l posodo za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov iz 

katere izhaja, da je skupni strošek v štirih navedenih mesecih (upoštevaje torej stroške vseh 

štirih mesecev skupaj) za 1,7 % oz. 0,29 € (brez DDV) nižji, kot predvideni. Navedeno je posledica 

manj zbranih odpadkov predvsem v mesecu februarju, opazen pa je trend predvidenega in 

normalnega naraščanja zbranih količin biološko razgradljivih odpadkov v spomladanskih 

mesecih. 

Iz spodnje tabele so razvidne tudi cene odvozov odpadkov za nekatere okoliške občine, iz katere 

je tudi razvidno, da so cene v sosednjih občinah primerljive. 



 

 

   

 

 


