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Zadeva'. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom o
oblikovanju cen izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih
vrst komunalnih odpadkov v obdini Moravske Toplice za leto 2019
SpoStovan i,

v skladu z Odlokom o naeinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmo6ju Obdine Moravske
Toplice (Ul. RS it. 7412010) in Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Ul. RS i;1. 8712012 in
10912012), vam v prilogi po5iljamo Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z
elahoratom o oblikovanju cen izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne
sluibe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske Toplice
za leto 2019 (v nadaljevanju Letni prog,am ravnanja s komunalnimi odpadki z
elabcratom za leto 2019). Pri pripravi elaborata smo upoitevali standard ravnanja z
oclpadki, ki je bii z va5e strani nazadnje posi'€ldovan kot ielen.
Pozivanro vas, da Letni prograrn ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto

2019 uvrstite na sejo obdinskega sveta irr ju potrdite, saj trenutna cena in nadin
obrariuna ni v skladu z Uredho o metociotogiji za oblikovanje cen storitev obveznih
obcinskiti gostrtodarskih javnih sluib varstva okolja (Ur. l. RS at. 8712012 in 109/2012) (v
nadaijevanju: Urcdba), ki v svojem 3Ll. dlenu doloea. da so morale obiine svoje
predpise uskiaditi in cene v sl':laCu s to urr:<lho sprgeti najpozneje do 31 .3.2014. Nov
standard in potrjene cene bi se uporabljale orl 1.'l .2019.

tl pridakovanjl: uspe5nega sodelcvanja tudi v prihodnje vas lepo pozdravljamo.
Referenika za finance in kontroling:
Aleksandra Vogrin(ip, univ.dipl:ekon.
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UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekolo5ki, druZbeni in ekonomski problem sodobnih
druZb, saj se njihove kolidine povedujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Nadini ravnanja z
odpadki zadevajo torej vsakogar, tako posameznike in podjetja, kot tudi organe oblasti.
Ustvarjanje velikih kolidin odpadkov vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni
strani, druZbi pa nalaga vse vedje stro5ke za njihovo zbiranje, predelavo in odstranjevanje.
Sodobna druZba proizvaja vsak dan ved odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju obrernenjujejo
naSe okolje in negativno vplivajo na kakovost Zivljenja. V Sloveniji se na eni strani pojavljajo
vse vedje kolidine embalaZnih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo Lelenega zajetna
ernbalaZnih materialov oziroma lodeno zbranih sekundamih surovin, kajti na podlagi regulative
EU smo zavezani tudi k zmanj5evanju kolidin odloZenih odpadkov.
Ewopska unija glede ravnanja z odpadki deluje v skladu s Stirimi kljudnimi nadeli:
o Naielo prepredevanja: kolidine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi industrijo,
da proizvede - ter potroSnike, daizberejo proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov.
Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje ewopske strategije recikliranja odpadkov.
o Naielo >>onesnaievalec plaia<<: kdor onesnaZuje, mora pladati stro5ke zaradi onesnaZenja.
o Naielo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprediti.
o Naielo bliiine: odpadke je treba obdelati dim bliZe njihovemu viru.
Dejavnost podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je >gospodarno ravnanje
z odpadki<, kar pomeni ponuditi uporabnikom na obmodju domade regije ter pri dolodenih
wstah odpadkov v celotni Sloveniji storitve, s katerimi se zagotavlja upo5tevanje prednostnega
vrstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki:

1.

prepredevanje,

2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje odpadkov.
To lahko ponazorimo z naslednjo shemo:

Mtle prioriteta

Prepreievanje
Ponovna uporaba

BBEZ ODPAOKOV

Hecikla*a,
kompostiranie
Energija ie

odpadkov A
NDja prioritare
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Prepreievanje
S pomodjo medijev (TV, radio, dasopis), broSur, nalepk, raznih projektov, akcij, natedajev (npr.
Odpadno je uporabno) in dogodkov (npr. sodelovanje pri Ewopskern tednu zmanjievanja
odpadkov) si prizadevamo vzgajati in osveSdati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi v kar
najvedji meri prepredevali nastajanje odpadkov oziroma s prerni5ljenimi nakupi ter
gospodamim ravnanjern z odpadki njihovo kolidino zniZali na minimum.
Ponovna uporaba
Z lodenim zbiranjern odpadkov prispevamo k tonu, da se odpadki plasirajo v ponovno uporabo
(npr. RE-USE tekstila).

Reciklaia, kompostiranje
Lodeno zbrane odpadke kot so papir, steklo, me5ana embalaza, elektridna in elektronska oprema
predajamo v nadaljnjo predelavo in na ta nadin pridobimo iz njih sekundame surovine. Lodeno
zbrane bioloSke odpadke pa predamo na kompostiranje in iz njih nastane kompost, ki ga lahko

ponovno uporabimo.

Energija iz odpadkov
V naii regiji 5e ni obrata za energetsko predelavo odpadkov.
Odlaganje
Preostanek meSanih komunalnih odpadkov predajamo v odstranitev izvajalcu gospodarske
javne sluZbe obdelave in odlaganja odpadkov. Le{a pred odlaganjern izvr5i 5e obdelavo in
izlodi uporabne materiale. Na ta nadin se dalj dasa ohrani dragocen odlagalni prostor, industriji
pa se vrnejo sekundame surovine.

Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za lelo 2019
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LETNI PROGRAM RAVNANJA

S

KOMUNALNIMI ODPADKI

2.1 Obmodje izvajanja javne sluibe
Podjede Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodamko javno sluZbo

zbiruja komunalnih odpadkov na celotnem obmodju obdine Moravske Toplice, torej v
naseljih: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, iikeeka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci,
IvanjSevci, Ivanovci, Kandevci, Kmci, Londarovci, Lukadevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske
Toplice, Motvarjevci, NorSinci, Porda5inci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, SrediSde,
Suhi wh, Te5anovci, Vudja Gomila.

2.2 Vrsta odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje

Na obmodju obdine Moravske Toplice v okviru GJS za gospodinjstva (fizidne osebe) in
neprofitne organizacije (druStva, zavode, KS, lokalne skupnosti...) zagotavljamo prevzemanje:

o
o

r

o
o

.
o
o
e
o

me5anih komunalnih odpadkov
papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz papirja in leporke
me5ane embalaZe (kovinske, plastidne in sestavljene)
biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
ernbalaZe iz stekla
koso'r,nih odpadkov

elektridne in elektronske opreme
posebnih odpadkov
nevamih odpadkov
ostalega ( npr. les, tekstil...)

Me5ane komunalne odpadke - ostale odpadke (sivo-dmo zabojnik) prevzemamo na prevzernnih
mestih od individualnih hiS, stanovanjskih blokov in organizacij.

Biolo5ke odpadke trenutno na osnovi individualno sklenjenih pogodb prevzernamo na
prevzemnih mestih od individualnih hiS v naseljih Bogojina, Ivanci, Lukadevci, Martjanci,
Mlajtinci, Moravske Toplice, Nor5inci in Te5anovci. V okviru novega standarda :avrrutja z
odpadki bo storitev ob zadostnern interesu proti pladilu na voljo obdanom vseh naselij obdine
Moravske Toplice. Prednostno se seveda priporoda hi5no kompostiranje.

Lodene fiakcije - papir, steklo in me5ano ernbalaZo zbiramo na zbimih mestih (ekolo5kih
otokih), obdani pa jih lahko predajo tudi v zbimern centru.
Me5ano embalaZo zbiramo po sistemu rumene wede od wat do wat, kar pomeni, da vsako
gospodinjstvo v obdini, ki je vkljudeno v organiziran odvoz me5anih komunalnih odpadkov,
prejme letno 24 tipiziranih namenskih wed, v katerih se zbirajo vsi embalaZni materiali razen
steklenih in papimih. Sistern zbiranjaje zelo preprost in od povzroditeljev zahteva le, da prazno
in disto embalaZo stisnejo in odloZijo v namenske wede, le-te pa na dan odvoza postavijo na
odjernno mesto zabojnika za me5ane komunalne odpadke.

V naseljih Martjanci in Moravske Toplice zbiramo od wat do wat z zabojniki tudi papir in sicer
trenutno 5e v okviru pilotnega projekta, s potrditvijo predlaganega standarda ravnanja z odpadki
Lelni program rqvnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 2019
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in cen pa bo storitev sestavni del minimalnega standarda ra\41anja z odpadki in na razpolago
vsem obdanom. Lodeno zbiranje papirja v gospodinjstvih bo potekalo s pomodjo 240 I
zabojnika, kar bo Ze vkljudeno v ceno ravnanja z odpadki.

centru za lodeno zbiranje fiakcij, ki se nahaja za stavbo kmetijske zadruge v
Fokovcih, lahko obdani oddajo lodeno:
o papir in lepenke vseh wst in velikosti, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz papi{a in lepenke,
o steklo vseh velikosti in oblik, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz stekla,
o plastiko, vkljudno z odpadno embalaZo iz plastike ali sestavljenih materialov,
o odpadke iz kovin, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz kovin,
o les, vkljudno z odpadno anbalaio iz lesa,
o obladila,
o tekstil,
o jedilno olje in maidobe,
o barve, dmila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
o detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
o baterije in akumulatorje, ki niso razwrSdeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v
klasifikacijskern seznamu odpadkov, dolodenan v predpisu o ravnanju z odpadki,
o elektridno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevamih snovi,
. kosovne odpadke,
o odpadna zdravila in
o izrabljene ar.tomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose na gospodinjstvo letno).

V zbimem

Delovni ias zbirnega centra za loieno zbiranje frakcij:
o ponedeljek: od 14.30 do 16.30
. detrtek: od 8.00 do 10.00
o prva sobota v mesecu: od 10.30 do 12.30
Kosovne odpadke lahko obdani obdine Moravske Toplice oddajo enkrat letno do 2 m3 po
sistemu na narodilniSki odpoklic in sicer lahko oddajo kosovne odpadke, odsluZeno elektridno
in elektronsko opremo ter obladila, hiSni tekstil in obutev. Storitev bo po novern 2e vkljudena v
mesdno ceno ravnanja z odpadki. ee je kolidina vedja od 2 m3 oz. gre za ved odvozov letno,
se le to zaraduna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. V stanovanjskih blokih ima pravico
do narodila odvoza kosovnih odpadkov in elektridne in elektronske opreme uprar.nik bloka I x
letno. Seveda pa lahko obdani oddajo kosovne odpadke tudi v zbimem centru.
Nevarne frakcije lahko oHani obdine Moravske Toplice oddajo 1-krat letno ob akciji zbiranja
nevamih odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo prernidne zbiralnice na vnaprej dogovorjenern
kraju in po urniku.

2.3 Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. predaja vse lodeno zbrane odpadke
specializiranim pooblaSdenim prevzemnikom. Me5ane komunalne odpadke, zbrane na obmodju
obdine Moravske Toplice, prevzema v obdelavo in odlaganje regijski center CERO Puconci
d.o.o., biolo5ko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad prav tako prevzema
podjetje CEROP d.o.o. na kompostiranje v okviru kapacitet svoje kompostame. Zbrano
embalaZo v skladu z Uredbo o ravnanju z ernbalaZo in odpadno embalaZo (UL RS, 5t. 84/2006,
Lelni program rsvnanja s komunolnimi odpadki z elaboratom zq leto 2019
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106/2006, 1t0/2007, 6712011, 6812011, 1812014, 5712015, 103/2015, 0212016, 3512017)
predajamo delujodim embalaZnim shemam, prav tako zbrano elektridno in elektronsko opremo
v skladu z Uredbo o odpadni elektridni in elektronski oprerni (UL RS, St. 55/2015, 4712016).
Glede na wsto lodeno zbranih posebnih in nevamih odpadkov lete predajamo poobla5denim
predelovalcem in odstranjevalcern odpadkov.

2.4 Tipi, velikost in Stevilo zabojnikov ter
na prevzemnih mestih

vreik za prevzemanje komunalnih odpadkov

Za oddajanje me5anih komunalnih odpadkov (ostali odpadki) lahko uporabniki uporabljajo
zabojnike volumna 1201,2401in 11001ali zabojnike volumna4m3,5 m3, 7 m3 ali 8 m'. Odvoz
zabojnikov volumna 4 m3 ali vedjih se vrSi na odpoklic, odvoz zabojnikov volumna 1201,240
I in 1100 I pa na osnovi umika odvoza, ki ga uporabniki storitev prejmejo v mesecu decembru
tekodega leta za naslednje leto.

ie

ima gospodinjstvo samo orega dlana oziroma tako odobri obdina, ima lahko uporabnik
urejen odvoz meSanih komunalnih odpadkov z wedko, ki jo kupi na sedeZu na5ega podjetja, na
blagajni podjetja Komunala d.o.o. ali pri vozniku v dasu pobiranja odpadkov. Tipizirane wedke
lahko gospodinjstva uporabljajo tudi ob obdasnem povedanju kolidin me5anih komunalnih
odpadkov.
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nq dqn 31.10.2018

Zabojniki za me5ane
komunalne odpadke v
okviru javne sluZbe

Naselje

St.odvozov
v letu 2019

l3
l3

ANDREJCI
BERKOVCI
BOGOJINA

26

l3

BUKOVNICA
VAS
FILOVCI
FOKOVCI
IVANCI
IVANJSEVCI
IVANOVCI

13

26
13

26
13

l3
l3
l3

KRNCI
LONCAROVCI
LUKACEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
M. TOPLICE
MOTVARJEVCI
INCI
PORDASINCI
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI

r3
26
26
26

26
13

26

l3
13
13

26

l3

SELO
SRED
SUHI VRH

VCI
VU A GOMILA
SKUPAJ

13

26
26

t3
1.644

198
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Stanje na dan

3

1.10.2018

Zabojniki za biolo5ke
odpadke v okviru javne

Naselje

St.odvozov

v letu 2019
BOGOJINA

41

IVANCI
LUKACEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI

41

M. TOPLICE
NORSINCI

4l

ANOVCI
SKUPAJ

4l

41
41
41
41

nq dqn 31.10.2018

Zabojniki za papir v okviru
ja\.ne

sluzbe trenutno
stanie

Naselje

MARTJANCI
M. TOPLICE
SKUPAJ

t20l

240 t

0
0

129

0

13

174

2

13

0

303

2

ll00

r

St.odvozov
v letu 2019

Odvoz papirja, stekla in me3ane embalaZe z zbimih mest se bo v okviru novega standarda
ravnanja z odpadki vrsil enkrat na 14 dni.
Papir in papimo embalaZo zbiramo v individualnih gospodinjstvih z zabojniki volumna 240 1,
meSano embalaZo pa
tako imenovanih rumenih wedah
sicer pripada vsakemu
gospodinjstvu letno 24 kom cca. 1201 wed. Odvoz se wSi enkrat na Stiri tedne.

v

in

Odvoz biolo5kih odpadkov iz gospodinjstev v naseljih obdine Moravske Toplice, ki se za to
odlodijo, se proti dodatnernu pladilu wSi z zabojniki volumna 1201 ali 2401 zabojniki v skladu
s Fedvideno frekvenco.

2.5 Lokacija in opremljenost zbiralnic loienih frakcij
Lodene frakcije - papir, steklo in me5ana ernbalaia se zbirajo na zbimih mestih - prevzernnih
mestih, ki jih bo v okviru potrjenega novega standarda ravnanja z odpadki 29, njihova lokacija
pa bo dolodena skupaj z obdino Moravske Toplice.

Zbima mesta bodo tipsko opremljena in sicer se bo na vsakem nahajal 1 zabojnik volumna 1 100
I za papir in papimo embalaZo, 2 zabojnika volumna 1 100 I za zbiranje me5ane embalaZe in 1
zabojnik volumna 240 | za zbirmje stekla.

Lelni program rqvnanjo s komunalniui odpadki z elaborotom zq leto 2019
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2.6 Lokacija za prevzemanje nevarnih frakcij s premiino zbiralnico
Nevame frakcije prevzemamo s pomodjo prernidne zbiralnice (mobilna postaja) I -krat letno in
sicer spomladi ali jeseni. l-okacije prevzernanja so dolodene z umikom zbiranja nevamih
odpadkov iz gospodinjstev v obdini Moravske Toplice. Obdani so o terminu akcije in
prevzemnih mestih obve5deni na krajevno obidajen nadin.

2.7 Delovanje zbirnega centra

Zbimi center zalodeno zbiranje frakcij za obdane obdine Moravske Toplice
kmetijske zadruge v Fokovcih.

se nahaja za

stavbo

Zbimi center je namenjen lodenernu zbiranju frakcij, navedenih v todki 2.2 (Vrsta odpadkov,
za katere se zagotavlja njihovo prevzernanje).

2.8 Ravnanje s komunalnimi odpadki v primerih obdasno povelanih koliEin

V primeru, da imajo uporabniki obdasno vedje kolidine me5anih komunalnih odpadkov kot je
volumen njihovega dmo-sivega zabojnika za ostale odpadke, lahko kupijo v podjedu
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. (NorSinska ulica 12 v Murski Soboti), na
blagajni podjetja Komunala d.o.o. (KopaliSka ,iica 2 v Murski Soboti) ali v dasu odvoza
odpadkov pri vozniku vozlla za odvoz odpadkov wedke, ki jih nastavijo na prevzemno mesto
ob zabojnik za me5ane komunalne odpadke v dasu zbiranja le-teh. Na enak nadin lahko obdani
kupijo tudi dodatno kolidino wedk za zbiranje meSane embalaZe.

Obdani pa lahko narodijo tudi enkratni odvoz meSanih komunalnih odpadkov s tipskim 5 m3
zabojnikom, nastavitev in odvoz katerega se opravi na osnovi narodila stmnke v skladu z
veljavnim cenikom podjetja.
Vedje kolidine lodeno zbranih frakcij lahko obdani obdine Moravske Toplice oddajo v zbimern
centru za lodeno zbiranje frakcij, ki se nahaja v Fokovcih.

2.9 Frekvenca prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov
Standard ra\.nanja z odpadki zajerna zbiranje me5anih komunalnih odpadkov, mesane embalaZe
po sisternu rumene wede in lodeno zbiranje papirja ter biolo5kih odpadkov po sistemu od wat
do wat. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko vsako
gospodinjstvo enkrat letno narodi odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov, elektridne in elektronske

V obdini bo organizirana ena akcija zbiranja
nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo pronidne zbiralnice.
Povzroditeljern odpadkov je na voljo zbimi center za lodeno zbiranje frakcij, ki se nahaja v
opreme ter obladil, hi5nega tekstila in obutve.

Fokovcih.

v skladu z umikom, ki ga vsako gospodinjstvo prejme v
mesecu decembru tekodega leta za naslednje leto, nahaja pa se tudi na naii spletni strani
www.saubermacher-komunala.si. V primeru spremernb letnega koledarja odvozov med letom,
so uporabniki storitev o tern obveSdeni na krajevno obidajen nadin.
Posamezne vrste odpadkov se zbirajo
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Na krajevno obidajen nadin so uporabniki obveideni fudi o nadinu zbiranja kosovnih odpadkoy

in nevamih frakcij.
Dodatne informacije o prevzernanju posameznih vrst komunalnih odpadkov dobijo uporabniki
na5ih storitev telefonsko ali z osebnim razgovorom ter preko spletne strani, letno pa so
priloZnostno obve5deni preko javnih medijev (o novostih, delu, kolidinah...) ter s priloZnostnimi
publikacij ami za obveSdanje.
Standard vsebuje:

Letno Stevilo odvozov
Zbiranje in prevoz meSanih komunalnih odpadkov

26 (nasetja Martjanci,
Nor5inci, Bogojina, Filovci,
Ivanci, Lukadevci, Mlajtinci,
Moravske Toplice, Sebeborci,
Suhi vrh, Telanovci)
13 (vsa ostala naselia)

Ekoloiki otoki

26

Rumena vreda (embalaZa od wat do vrat)

13

(24 kom 120 I wed letno)
Zbiranje kosovnih odpadkov na odpoklic
Akciia zbiranie nevarnih in posebnih odpadkov iz sospodinistev
Zbirrri center za lodeno zbiranie frakcii Fokovci
Zbiranie papiria od vrat do vrat

Zbiranje bioloSkih odpadkov (dodatno

v

skladu

z

enkrat letno do 2 m3
I

oo potrebi

odloditvijo

13

4l

uporabnika)

2,10 Prevzete koliEine in vste komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah

loienih frakcij,

s

premiino zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov

Podatke o prevzetih kolidinah in wstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in
zbiralnicah lodenih fiakcij v obdini Moravske Toplice v letu 2018 bo obdina prejela do konca
meseca februarj a 2019 v Porodilu o delu v letu 2018. Porodilo o prevzetih kolidinah in wstah
nevamih frakcij, zbranih s prernidno zbiralnico prejme obdina sproti med letom po zakljudku
akcije zbiranja towstnh odpadkov.

2.ll Nairtovana letna koliEina

prevzetih komunalnih odpadkov po posameznih vrstah
komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah loEenih frakcij' s premiino
zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in v zbirnem centru
Nadrtovane zbrate oziroma prevzete kolidine posameznih vrst odpadkov
razvidne iz elaborata (todka 3 tega dokumenta).

v letu 2019

Naiin dobave in zamenjave dotrajanih oziroma polkodovanih zabojnikov
komunalnih odpadkov

2.12

za

so

zbiranje

Uporabniki storitve zbiranja meSanih komunalnih odpadkov uporabljajo zabojnike volumna
120 I do L 100 l, ki so last na5ega podjetja, lahko pa uporabljajo tudi lastne zabojnike. Zabojnik
Letni program rqvnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 2019
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lahko osebno prevzamejo v uporabo na sedeZu naSega podjetja NorSinska ulica 12, Murska
Sobota, ali pisno narodijo proti pladilu dostavo zabojnika na svoje odjemno mesto.
Uporabniki storitve zbiranja in odvoza papirj a in embalaie iz papirja ter biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada uporabljajo zabojnike last naSega podjetja.
Zabojnik prevzamejo v uporabo na sedeZu na5ega podjetja, Nor5inska ulica 12, Murska Sobota
ali pisno narodijo proti pladilu dostavo zabojnika na svoje odjernno mesto.

je last na5ega podjeda, poSkoduje (npr. zaradi sunkov pri praznjenju
ga
stranki brezpladno zamenjamo za brezhibnega. V kolikor pa je zabojnik
zabojnikov)
po5kodovan zaradi lastne krivde stranke (npr. da je stranki bil zabojnik ukraden ali ga unidi
zaradi nepravilne uporabe - zgori), je le-ta podjetju Saubermacher - Komunala Murska Sobota
d.o.o. dolina kupiti nov zabojnik istega volumna. Stranka lahko v vsakern trenutku zabojnik v
skladu s predpisi obdine tudi zamenja za vedjega ali manj5ega, v kolikor se njene potrebe
oziroma kolidine odpadkov sprernenijo. V primeru po5kodovanja zabojnika, ki je last
uporabnika storitve, podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. po5kodovanih
zabojnikov ni dolZno zamorjati.

V kolikor

se zabojnik, ki

Velikost in Stevilo zabojnikov za zbiranje me5anih komunalnih odpadkov in lodenih frakcij
lahko uporabniki storitev javne sluZbe menjavajo mesedno.
Zabojniki za zbiranje lodenih frakcij na zbimih mestih (papir, steklo, meSana embalaZa) in/ali
v zbimern centru za lodeno zbiranje frakcij so last podjetja Saubermacher - Komunala, ki tudi
skrbi za njihovo brezhibnost in menjavo v primeru po5kodb. Stevilo in velikost zabojnikov na
posameznih lokacijah usklajujemo na osnovi okoljske zavesti obdanov, potreb in dogovorov z
obdino. Lokacij e za zbirahice lodenih frakcij in zbimi center ter njihovo ureditev mora
zagotoviti obdina.

V primeru obdasno povedane kolidine meSanih komunalnih odpadkov, meSane ernbal€rZe in
biolo5kih odpadkov nudimo nakup tipiziranih namenskih wed za towstne odpadke.
Uporabniki storitev lahko narodijo pranje zabojnikov proti pladilu.

2.13 Nadin prodaje

vrelk za zbiranje komunalnih odpadkov

Uporabnik, ki je vkljuden v odvoz meianih komunalnih odpadkov z wedkami ali ima obdasno
vedje kolidine me5anih komunalnih odpadkov, lahko le-te kupi na sedeZu podjetja
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., Nor5inska ulica 12, Murska Sobota med
delovnim dasom, na blagajni podjetja Komunala d.o.o. na Kopali5ki ulici 12 v Murski Soboti
in pri vozniku vozila za odvoz odpadkov v dasu prevzemanja komunalnih odpadkov. Na istih
mestih lahko uporabniki kupijo tudi dodatne wede za meSano embalaZo.

Letni program rdvnonja s komunalnimi odpadki z elaboratom zo leto 2019
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2.14 Oprema in naprave,
komunalnimi odpadki

ki jih bo izvajalec nabavil v letu programa ravnanja

s

V letu 2019 podjetje nadrtuje nakup vozil in pripadajode oprsme v vi5ini cca.200.000 EUR.
Za opremljanje in servisiranje strank z zabojniki bo podjetje v letu 2019 sproti nabavilo
zabojnike za lodeno zbiranje frakcij (me5ani komunalni in bioloSki odpadki, papir, steklo,
me5ana ernbalaia) in tipizirane wedke glede na potrebe.

2.15 Zagotavljanje drugih storitev, pomembnih za nemoteno opravljanje javne sluibe
Za nernoteno izvajanje javne sluZbe in skladno s predpisi nudimo 5e naslednje storitve:

-

-

pranje zabojnikov po narodilu proti pladilu
prodajo tipiziranih wed za lodeno zbiranje me5ane embalaZe in me5anih komunalnih in
bioloSkih odpadkov
obradunavanje, zaradunavanje in iaerjavo opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki
oddajo in prepuSdanje odpadkov v obdelavo v skladu s predpisi
vzdrilevanje objektov in naprav za izvajanje javne sluZbe
vodenje evidenc v zvezi z zbiranjem odpadkov
vodenje evidenc o povzroditeljih
vodenje katastrov javne infrastrukture
izdelavo letnih in dolgorodnih programov ravnanja z odpadki
zagotavljanje podatkov, porodanje pristojnim sluZbam in objavljanje podatkov
porodanje narodniku o izvajanju javne slu2be
redno in pravodasno obveSdanje uporabnikov storitev o posameznih aktivnostih
izvajanja javne sluZbe
oblikovanje predlogov cen oz. spremembe cen storitev javne sluZbe
obve5danje pristojnih organov o kr5itvah uporabe storitev javne sluZbe...

Podjetje bo 5e naprej redno komuniciralo s povzroditelji odpadkov, jih osveidalo in informiralo.
Pri svojern delu bomo intenzivno sodelovali z obdino in pristojnimi in5pekcijskimi sluZbami.

Osnovni namen dela z javnostjo je vplivanje na povzroditelje odpadkov, da bi s svojim
ravnanjem prepredevali nastajanje odpadkov oz. (epa se njihovemu nastajanju ne bodo mogli
izogniti, da bodo storili vse, da bodo nastale kolidine minimalne in da jih bodo zbirali lodeno
ter odlagali v namenske zabojnike in tipizirane wede.
O novostih pri delu (sisternu ravnanja z odpadki, ceni storitev, obveznostih povzroditeljev, ...)
bomo vse povzroditelje odpadkov tudi v letu 2019 obve5dali z obvestili na hrbtni strani radunov
in obdinskem glasilu, na naSi spletni strani in spletni shani obdine ter po potrebi tudi z
nenaslovljeno poSto.
Ker Zelimo povzroditeljern omogoditi, da nekatere stvari uredijo kar

smo vzpostavili portal za kupce,

ki

>>od

doma< preko intemeta,
stran

smo ga umestili na na5o vhodno spletno

www.saubermacher-komunala.si v zavihek Portal za kupce. E-storitev je namenjena vsem
uporabnikom naiih storitev. Na enem mestu lahko enostamo in varno upravljajo z vsemi
storitvami, ki jih uporabljajo. Uporabnik se mora prijaviti v portal s Stevilko kupca in osebnim
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geslom. Stevilka kupca je natisnjana na UPN obrazcu ("poloZnici") oz. e-radunu. Uporabnik
prejme osebno geslo na svoj e-mail naslov ob registraciji.
Meseca decembra bomo vsem vkljudenim povzroditeljern posredovali umik odvozov odpadkov
za koledarsko leto 2019, umik pa bo objavljen tudi na naSi spletni strani. Obdani se lahko
prijavijo tudi na brezpladno SMS obveSdanje o datumih odvoza odpadkov.

V primeru neopravljene storitve zbiranja odpadkov po nadrtovanem razporedu odvozov zaradi
vi5je sile, bomo povzroditelje o ton obvestili preko lokalnih sredstev javnega obve5danja, prav
tako pa tudi z novim datumom.
V primeru, da bodo povzroditelji posamezne wste odpadkov odlagali v neustrezni embalaZi ali
bodo zabojniki nepravilno oz. nepravodasno postavljeni na prevzemna mesta oz. da bodo
povzroditelji nepravilno sortirali - lodevali odpadke, jih bomo o ton obvestili s pisnimi obvestili
oziroma z rdedimi opozorilnimi nalepkami ob samern zbiranju posameznih wst odpadkov
oziroma lodenih frakcij.

Vsi povzroditelji odpadkov lahko dobijo vse potrebne informacije v zvezi z ravnanjon z
odpadki po naslednjih poteh:
osebno na sedeZu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., NorSinska
ulica 12, 9000 Murska Sobota, ob ponedeljkih, torkih in detrtkih med 7.00 in 15.00 uro,
ob sredah med 7.00 in 16.00 uro in ob petkih med 7.00 in 14.00 uro
telefon: 021526-84-50
telefax: 021526-84-40
e-po5ta: info@saubermacher-komunala.si

-

spletna stran: www.saubermacher-komunala.si
Dortal za kupce

Storitve javne sluZbe zbiranja komunalnih odpadkov izvajamo v skladu s pridobljenimi
standardi: standardom sisterna vodenja kakovosti ISO 9001, standardom sisterna rar.nanja z
okoljem ISO 14001 , standardom sistema vamosti in zdravja pri delu OHSAS I 8001,
certifikatom DruZini prijazno podjetje in certifikatom DruZbeno odgovomo podjetje.

2.16 Stro5ki in

viri financiranja investicijskih stro5kov za izvedbo letnega programa

V letu 2019 podjetje

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. nadrtuje nakup vozil in
pripadajode opreme v vi3ini cca. 200.000 EUR. Investicija se bo predvidoma financirala z
najetjem kredita.

Zabojnike za opremljanje in servisiranje strank, ki jih bomo nabavljali glede na potrebe strank
ter tipizirane wede za me5ane komunalne odpadke, me5ano ernbalaZo in bioloSke odpadke
bomo financirali z lastnimi sredstvi ali z najetjern kredita v primeru vedjih poheb.

Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 2019
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3 ELABORAT

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih gospodarskih
javnih sluZb varstva okolja (Ur. l. RS St.8'112012 in 109/2012) (v nadaljevanju: Uredba),ki je
stopila v veljavo s 1 .1 .201 3, ceno storitve posamezne javne sluZbe za obmodje obdine predlaga
izvajalec javne sluZbe preko elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluibe (v
nadaljevanju: elaborat), ki ga predloZi pristojnernu obdinskemu organu v potrditev.
Obdina na podlagi elaborata dolodi potrjeno ceno, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno oblikuje
cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na kajevno obidajen nadin.

komunalnimi odpadki na podlagi Zakona o varstw okolja (Ur.l. RS, 5t.
4112004, Ur.l. RS, it. 1712006, 2012006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1,
4912006-ZMetD,6612006 Odl.US: U-I-51/06-10, 11212006 Odl.US: U-l-40/06-10, 3312007ZPNadrt, 5712O08-ZFO-IA, 7012008, 10812009, 108/2009-ZPNairt-A, 4812012, 57/2012,
9712012 Odl.US: U-l-88/10-11, 9212013)terte Uredbe so'.
Zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov
Javne sluZbe ravnanja

.
o
o

s

Obdelava dolodenih rtst komunalnih odpadkov
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Cena posamezne storiwe javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne sluZbe ravnanja s

komunalnimi odpadki.
Pri javni sluZbi ravnanja s komunalnimi odpadki se lodeno oblikujejo cene za posamezno javno
sluZbo in naslednje storitve znotraj javne sluZbe:

1.

Zbiranje dolodenih wst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:

.
o
o
.

2.
3.

lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
lodeno zbrane odpadne ernbalaZe ter bioloSko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpad4
lodeno zbrane odpadne embalaZe,

biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in

meianih komunalnih odpadkov.
Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov.
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

3.1 Osnove za izvajanje gospodarske javne sluibe zbiranja dolo6enih vrst komunalnih
odpadkov
Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. je pri Agenciji RS za okolje rpisano
v:
o Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-40/2014-2, z dne
31.07.2014, za obmodje obdin: Beltinci, Cankova, Comji Petrovci. Grad, Hodo5, Kuzma,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, RogaSovci, Salovci, Ti5ina, Kobilje,
Dobrovnik, TumiSde, Odranci, CrenSovci;
. Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-5812012-8 z dne 24.01.2013,
Odlodbe !t. 35469-3112013-2 z dne 10.12.2013, Sklepa 5t. 35469-3112013-3 z dr.e
1 7 . I 2.201 3 in Odlodbe 3t. 3 5 469 -62 I 20 | 6 z dne 26.05.20 I 7 :
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o
o
o

Evidenco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve 5t. 35470-14812010-2
03.06.2010 (pod Stevilko 1316);

z

dne

Evidenco posrednikov odpadkov na osnovi Potrditve 5t. 35471-95/2009-3 z dne 08.01.2010
(pod Stevilko 423);
DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila 5t. 3445379l20ll-3-U950-06 z dne 06.12.2017, izdanega s strani Veterinarske uprave RS pod
evidendno Stevilko SI B 09 25 0l rpisana v register prevoznikov Zivalskih stranskih
proizvodov.

Izvajanje gospodarske javne sluZbe zbiranja in odvoza odpadkov v obdini Moravske Toplice
smo prevzeli in izvajamo na podlagi:
Odloka o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje komunalnih
odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice (Ur. l.
RS, St. 7412010)
Pogodbe za izvajaije gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Obdini Moravske
Toplice z dne 24.05.2001, Aneksa 51. 1 k Pogodbi za izvajanje gospodarske javne sluZbe za
ravnanje z odpadki v Obdini Moravske Toplice in Aneksa 5t. 2 k Pogodbi za izvajanje
gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Obdini Msravske Toplice z dne
26.0r.2010
predmetne okoljske zakonodaje

.
.

o

3.2 Obvezne sestavine elaborata
9. (len Uredbe doloda naslednje obvezne sestavine elaborata:
a) predradunsko in obradunsko kolidino opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo
obradunsko obdobje,
b) predradunske in obradunske strolke izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za

c)
d)

preteklo obradunsko obdobje,
pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne sluZbe za preteklo obradunsko obdobje,

primerjavo obradunskih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, z
obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

e) primajavo pofienih

f)

cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, s
poqenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,
primojavo obradunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se oblikuje
cena, s primerljivimi obmodji,

g)

h)

i)
i)

primerjavo izvajalca javne sluZbe s polpredjem panoge tistejavne sluzbe, zakatero
se oblikuje cena, s pomodjo kazalnikov, ki so: pospesena pokritost katkorodnih
obveznosti, gospodamost poslovanja, polpredna mesedna prada na zaposlenca
in ki
jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve,
predradunsko kolidino opravljenih storitev ja\rne sluzbe za prihodnje
obradunsko
obdobje,
predradunske stroske izvajarla storitev posamezne javne
sluzbe za prihodnje
obradunsko obdobje,
obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za iruajanje
storitev posamezne javne
sluZbe za preteklo in prihodnje obradunsko obdobje,
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k)

prikaz razdelitve splo5nih stro5kov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,
prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjon posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,
m) donos na vloiena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obradunsko obdobje,
n) Stevilo zaposlenlh za iz-tajar'je storitev posamezne jarme sluZbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,
o) podatek o vi5ini najernnine za javno infiastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture,
p) stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluZbe,
in stopnjo izkoriSdenosti javne infrastrukture, ki je namenjora za izvajanje posebnih

l)

storitev,
q) izradun predradunske cene storitev posameznejavne sluZbe za prihodnje obradunsko
obdobje in izradun predradunske cene javne infrastrukture ali omreZnine za

r)
s)

prihodnje obradunsko obdobje,
prikaz sodil za razporejanje vseh sffoSkov in prihodkov po dejavnostih ter po
obdinah in
druga razkritja na podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 35.

Ker se cene storitve v skladu s 5. dlenom Uredbe po tej metodologiji oblikujejo prvid za leto
2019, predloZen elaborat vsebuje le sestavine, ki se nana5ajo na prihodnje obdobje.
Glede na dejstvo, da smo javno sluZbo zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov v
preteklosti izvajali v okviru nekoliko drugadnega standarda ravnanja z odpadki, podatki niso
primerljivi.

3.3 PredraEunska in obraiunska kolicina opravljenih storitev javne sluzbe za preteklo
obradunsko obdobje
Ker se cene storitve v skladu s 5. dlenom Uredbe po tej metodologiji oblikujejo prvid za leto
2019, predloZen elaborat vsebuje le sestavine, ki se nana5ajo na prihodnje obdobje.

3.4 Predra6unski in obralunski stroSki izvajanja storitev posamezne javne sluibe za
preteklo obra6unsko obdobje
prvid za leto
Ker se cene storitve v skladu s 5. dlenom Uredbe po tej metodologiji oblikujejo
2019, predloZen elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanaSajo na prihodnje obdobje'

potrjene cene storitev
3.5 Pojasnita odmikov obra6unske cene od predraiunske in od
posam-ezne javne sluibe za preteklo obradunsko obdobje
oblikujejo prvid za leto
Ker se cene storitve v skladu s 5. dlenom Uredbe po tej metodologiji
iOiq pt"af"Z", elaborat vsebuje le sestavine, ki se nana5ajo na prihodnje obdobje'
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3.6 Primerjava obraiunskih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, z
obradunskimi cenami storitev javne sluibe na primerljivih obmoijih

Uredba MEDO je kot podlago za dolodanje upravidenih cen komunalnih storitev uvedla
povpredne cene na primerljivih obmodjih, ki jih opredeli pristojno ministrstvo in pri tem
upo5teva zlasti geografske, poselitvene in oskrbovalne znadilnosti obmodja. Podatki o cenah na
primerljivih obmodjih naj bi sluzili obdinam za presojo upravidenih cen storitev na njihovem

obmodju.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo povpredne obradunske cene storitev obveznih
obdinskih GJS varstva okolja in primerljiva obmodja za leto 2014
(htto://www.mop.eov.si/fileadmir/mop. eov.si/oaeeuoloads/oodrocia,/odoadkiiorimerljiva_ob
mocia eisvo_2014.pdfl. Ker iz navedenega dokumenta ne izhaja, kaj vsebuje standard ravnanja
z odpadki na teh obmodjih, nam zgolj navedene cene ne dajejo realne slike za primerjavo cene
v vaSi obdini s cenami v drugih obdinah.
Ker so podatki o cenah na primerljivih obmodjih podlaga za primerjavo in sprejem cen. je
tzrednega pomena, da so primerjalna obmodja opredeljena na strokovno ustreznih osnovah.
Izvajanje javnih storitev je namred lokalno pogojeno ter odvisno od Stevilnih naravnih in
tehnidno-tehnolo5kih pogojev zato mora regulacija temeljiti na analizi udinkovitosti izvajanja
dejavnosti, pri demer niso upoStevani le stroSki, temved tudi pogoji izvajanja. Stro5kovna
zahtevnost oskrbovalnih sistemov na obmodju posamezne obdine vpliva na povpredno lastno
ceno izvajanja storitve v obdini. Glede na to je pomembna povezava tehnidnih oz. oskrbovalnih
in ekonomskih elementov, ki zagotavlja celovitej5o primerjavo izvajanja javnih storitev in
poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih sluZb. Towstno celovito wednotenje udinkovitosti
izvajanja dejavnosti omogoda primerjalna analiza, ki izvajalcem javnih sluZb omogoda
izboljSanje njihovega poslovanja, obdinam pa pomaga pri odgovoru na kljudno vpra3anje, kateri
stroSki in v kolik5ni viSini so dejansko upravideni.
Zaradi zgoraj navedenega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vserni
tremi interesnimi zdruLenji obdin (SOS, ZOS, ZMOS) zadela s projektom Primerjalne analize
izvajanja obveznih obdinskih GJS varstva okolja, ki ga izvaja In5titut zajavne sluZbe. Toneljni
namen je analizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in stro5kih izvajanja storitev JS
varstva okolja za posamezne izvajalce in obdinam zagotoviti ustreznej5o strokovno podlago za
presojo upravidenih cen, izvajalcem pa moZnosti za izbolj5anje poslovanja. Ker primerjalna
analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgorodno izbolj5anje in preglednost poslovanja
potreben sistematiden, kontinuiran proces merjenja in primerjanja, je ZKG po zakljudku
primerjalne analize za leto 2013 nadaljevala s primerjalno analizo izvajanja JS ravnanja s
komunalnimi odpadki za leta 2014,2015 in 2016. v analizi sodeluje s podatki za obdine, kjer
izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi podjetje Saubermacher
- Komunala, zato
ste obdine v mesecu marcu s strani ZKG prejele rezultate analize za leto 2016, iz katere je
razvidno ved podrobnosti o tej javni sluzbi in primerjava z drugimi komunalnimi podjetji v
Sloveniji.

Lelni program ravnanja s komunalnimi odpadki z elaboratom za leto 20t g
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3.7 Primerjava potrjenih cen posamezne javne sluibe, zr katero se oblikuje cena'
potrjenimi cenami storitev javne sluibe na primerljiyih obmoijih

s

Enako kot v todki 3.6.

3.8 Primerjava obralunske cene javne infrastrukture javne sluibe, za katero se oblikuje
cena, s primerljivimi obmoiji
Enako kot v todkah 3.6 in 3.7.

3.9 Primerjava izvajalca javne sluibe s povpreijem panoge tiste javne sluibe, za katero
se oblikuje cena
Opredelitev kazalnikov, ki se v Skladu z Uredbo upoilevajo pri primerjavi:

r*rania
Gi$rogr-rogro^

s
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PospeSena

pokritost
kratkoroinih

Kratkorotna sredswa - Zaloge
Kratkoroine obveznosti

obveznosti

Kazalnik kaZe ali so najlikvidnej5a
sredstva financirana s
kratkorodnimi viri sredstev. ee je
wednost tega kazalnika vedja od 1,
so poleg zalog z dolgorodnimi viri
financirana tudi likvidnejSa
sredstva.

Prihodki iz poslovanja

Gospodarnost
poslovanja

Povpreina
meseina
plaia na

Odhodki iz poslovan.ja

_

zaposlenca

mesecev poslovanja
Povpretno 5tevilo zaposlencev
St.

Kazalnik odraZa razmde med
ustvarjenimi prihodki in
povzrodenimi odhodki iz
poslovanja. Vedja kot je wednost
kazalnika, uspeSnejSe je
poslovanje, seveda pod pogojern,
izkazanega distega dobidka. V
primeru negativnega rezultata iz
poslovanja je wednost kazalnika
maniSa od l.
Rezultat kazalnika prikazuj e
porpredno mesedno plado
zaposlenca.

sranja. Dostopno preko: htlp://www.aipes.si/fipo/Poiasnila

AJPES,

za gd.asp (Januar20l3)

Primerjalni kazalniki za porpredje primerljivih panog so v skladu z Uredbo povzeti po
podatkih, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES).
Za potrebe primeq'ave se na podlagi 9. dlena Uredbe zapovpredje panoge javne sluZbe zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov Steje dejavnost 38.11 fbiranje in odvoz nenevamih
odpadkov<, za porpredje panoge javne sluZbe obdelave dolodenih vnt komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa se Steje dejavnost
38.21 >Rar.nanje z nenevarnimi odpadki<.

Najnovej5i zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na volj o zaleto 2017

.

Primerjava kazalnikov med izvajalcern javne sluzbe in prime{alno panogo zaleto 2017

KAZALNIK
PospeSena

Izvajalec:
Saubermacher - Komunala
Murska Sobota d.o.o.

Panoga 38,1l:
Ravnanje z nenevamimi
odpadki

l,t7

l,5l

l,l3

1,02

1.785,81 EUR

1.567,31 EUR

pokritost

kratkoroinih
obveznosti
Gospodarnost
poslovania
Povpreina plaia na
zaposlenca

Lelniprogram rdynanja s komunalnini odpadki
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elaborator ro t"n Z-Tlc
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3.10 Predraiunska koliiina opravljenih storitev javne sluibe za prihodnje obraiunsko
obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Predraiunska koliiina izvajanja
storitev za prihodnje
obraiunsko obdobje - leto 2019
(v ks)

Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaZe ter bioloSko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
238.600 ke

Zbiranje lodeno zbrane odpadne
ernbalaZe
180.000 ke

Zbiranje bioloSko razgradlj ivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada

144.840 ke

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
645.000 ks

3.ll

Predraiunski stroSki izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje

obra6unsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Predraiunski strolki izvajanja
storitev zbiranja doloienih vrst
komunalnih odpadkov za
prihodnje obradunsko obdobje leto 2019
(v EUR)

Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne ernbalaZe ter bioloSko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
41.044.26 EUR

Zbiranle lodeno zbrane odpadne
embalaZe

16.435,57 EUR

Zbiranje bioloSko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada
Zbiranje meSanih komunalnih odpadkov

dri p-gro-

r*rania

s

komunalnimi odpadki z eloboratom za leto 2019

15.355.60 EUR

82.990,27 EUR

20

Obiina Moravs*e Toplice

3.12 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne
sluZbe za preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

o
o
o
o
o
.

Smetarska vozila;

Samonakladalnovozilo;
Y ozlla za zbiranje kosovnih in nevamih odpadkov;
Zabojniki za zbiranje posameznih wst odpadkov (meSani komunalni odpadki,
lodene ftakcije, biolo5ki odpadki);
Kontejnerji za lodene frakcije v zbimih centrih;
Y ozila za vzdrZevanje in nadzor.

3.13 Prikaz razdelitve splolnih strolkov za preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

Splo5ni stroSki so razdeljeni na javni in
storitev na posameznem podrodju.

trini del dejavnosti na osnovi obsega opravljenih

3.14 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje
Posebnih storitev iz 11. dlena Uredbe v obdini ne opravljamo.

3,15 Donos na vloiena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obraiunsko obdobje
Donos predstavlja 570 od nabavne wednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje
javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov in je razviden iz tabele v todki 3.19.

3.16 Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluibe za preteklo in
prihodnje obralunsko obdobje
Zbirafie me5anih komunalnih in biolo5kih odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo
voznik in dva komunalna delavca. Lodeno odpadno ernbalaZo, lodene frakcije na zbimih mestih
in papir zbira ekipa voznika in enega ali dveh komunalnih delavcev, odvoz kosovnih odpadkov
iz gospodinjstev pa wiita voznik in komunalnih delavec. Ob akcijah zbiranja nevamih
odpadkov sestavuata ekipo voznik z ADR licenco in kemik.

3.17 Podatki o viSini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleiu, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture
Pri izvajanjujavne sluzbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna osnovna
sredstva.

Letni progrqm rqvnanja s komunalnimi odpodki z elaboratom ro

la,
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3.18 Stopnja izkoriSlenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluibe,
in stopnja izkori5Ienosti javne infrastrukture, ki je namenjena z^ tzv^i^nje posebnih

storitev
Pri izvajanjujavne sluibe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna osnovna
sredstva.

7)
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22

Obiina Moravske Topl ice

3.19 Izraiun predraiunske cene storitev posamezne javne sluibe za prihodnje obraiunsko
obdobje in izraiun predraiunske cene javne infrastrukture ali omreZnine za prihodnje

obraiunsko obdobje
Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne sluZbe ne
uporablja javne infiastrukture, zato je v spodnji tabeli le izradun predradunske cene storitve
zbiranja.
Prikaz stro5kov v skladu z 22. dlenom Uredbe.

OBCINA MORAVSKE TOPLICE

v

ceni ni

vUiien

9570

DDv

Letni program rovnqnjo s komunqlnimi odpodki
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3.20 Prikaz sodil za razporejanje vseh strolkov in prihodkov po dejevnostih ter po obtinah

Prihodki in neposredni stroSki se knjiZijo neposredno na kondne nosilce oziroma dejavnosti.
StroSki, ki

jih ni mogode

neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi pot4'enih sodil.

4 ZAKLJUCEK

Na podlagi Uredbe je potrebno ceno zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov razbiti na
posamezne storitve (zbiranje lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane
odpadne ernbalaZe ter bioloiko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
zbiranje lodeno zbrane odpadne ernbalaZe, zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada, zbiranje meSanih komunalnih odpadkov). Cena mora biti oblikovana na
kg in storitev uporabnikom zaradunana v kg sorazmemo glede na prostomino zabojnika za me5ane
komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika.
Standard zbirarla odpadkov v obdini Moravske Toplice zasleduje usmeritev Republike Slovenije
po dim vetjern obsegu lodenega zbiranla odpadkov, hkrati pa se na ta nadin zrnanj5uje letna
kolidina me5anih komunalnih odpadkov. Na ta nadin se dalj dasa ohrani dragocen odlagalni
prostor, industriji pa se vmejo sekundame surovine.

Na podlagi 5. dlena Uredbe podjelje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je
izvajalec obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbirar,ja dolodenih wst komunalnih
odpadkov v Obdini Moravske Toplice, obdinskemu svetu s tem elaboratom predlaga ceno storitve
izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih
odpadkov za leto 2019.
Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. kot izbrani izvajalec gospodarske javne
sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov poziva obdinski svet, da oblikovane cene
potrdi, saj renutna cena in nadin obraduna ni v skladu
Uredbo o melodologiji za oblikovanje
cen storitev obyeznih obiinskih gospodarskih javnih sluib varsna okalja (Ur.l. RS 5t. 87/2012 in
10912012) (v nadaljevanju: Uredba), ki v svojern 30. dlenu doloda, da so morale obdine svoje
predpise uskladiti in cene v skladu s to uredbo sprejeti najpozneje do 31.3.2014.
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PREDLOG SKLEPA:

SKLEP O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI IN CEN ZBIRANJA DOLO.ENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA
LETO 20r9
I.

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice potrjuje predloZeni Letni program ravnanja
komunalnimi odpadki vkljudno s frekvencami odvozov posameznih frakcij zaleto 2019.

II.
Cene zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov za leto 2019,
Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., so naslednje:

Zbiranie doloienih vrst komunalnih odpadkov:
1. Zbiranie komunalnih odnadkov
2. Zbiranie bioloSkih odnadkov
V

cene

ki ga opravlja podjetje

Cena v EUR/ke
0.13207 €
0.10602 €

ni vkljuden 9,5 %DDV.

III.
Obdinski svet potrjuje predloZeni elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske
Toplice za leto 2019.

N.
Obdinski svet potrjuje cene zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z
dnern sprejetja, uporablja pa se od 01.01.2019.

Moravske Toplice, dne

Zupan obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad

Lelni prograu rsvnanja s komunalnimi odpadki z eloboratom za leto 2019
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