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Zadeva Obvestilo uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

 

 

Občina Cerkvenjak 

 

PODATKI O ZBRANIH KOLIČINAH KOMUNALNIH ODPADKOV V OKVIRU 

IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE V LETU 2021  

 

V letu 2021 se je na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slov. 

goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah, ki predstavljajo enotno obračunsko območje, v okviru 

izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, skupaj zbralo 5.213,8 ton 

komunalnih odpadkov.   

V nadaljevanju predstavljamo podrobnejše podatke o zbranih količinah komunalnih odpadkov 

v letu 2021 po posamezni skupini odpadka ter primerjavo zbranih količin v letu 2021 z letom 

2020. 

Skupaj je bilo torej v letu 2021 zbranih 5.213,8 ton komunalnih odpadkov, kar je 237,1 

ton (4,8%) več zbranih odpadkov, kot leta 2020. 

 

Mešani komunalni odpadki: 1.484,7 ton, kar je 60,6 ton (4,3%) več kot leta 2020.  

Mešana embalaža: 890,7 ton, kar je 12,7 ton (1,5%) več kot leta 2020.  

Papir in papirna embalaža: 571,5 ton, kar je 37,5 ton (7,0%) več kot leta 2020.  

Steklena embalaža: 408,7 ton, kar je 12,8 ton (3,0%) manj kot leta 2020.  

Kosovni odpadki: 487,2 ton, kar je 57,6 ton (13,4%) več kot leta 2020.  

Ostale ločeno zbrane frakcije: 228,9 ton, kar je 36,5 ton (19,0%) več kot leta 2020.  

Biološko-razgradljivi odpadki: 1.142,0 ton, kar je 44,9 ton (4,1%) več kot leta 2020. 
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PRANJE ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 

Uporabnike, ki uporabljajo storitve zbiranja biološko-razgradljivih odpadkov obveščamo, 

da bomo na območju občine Cerkvenjak dne 22.3.2022 ob zbiranju bioloških odpadkov 

opravili tudi storitev pranja posode za zbiranje bioloških odpadkov. Pranje bo potekalo z 

vozilom za zbiranje odpadkov hkrati ob izpraznitvi posode za zbiranje bioloških odpadkov in 

bo posameznemu uporabniku opravljeno enkrat. 

  

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 

pisarna@saubermacher.si.
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