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Zadeva: PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA RAVNANJA S

KOMUNALNIMI ODPADKI IN CEN ZBIRANJA DOLOdENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOY ZA LETO 2019

I. ZAKONSKA PODLAGA
Odlok o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje komunalnih odpadkov in
prevoz komunalnih odpadkov na obmodju obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.74110,1113),
5. dlen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb
varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 87112, 109112 in76ll7),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114,21115,25117).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Podjetje Saubermacher&Komunala je Obdini Moravske Toplice posredovalo nov Letni program ravnanja s

komunalnimi odpadki z elaboratom o oblikovanju cen v Obdini Moravske Toplice za obdobje enega leta.
Izvajalec v skladu s 26. dlenom Odloka o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmodju obdine Moravske Toplice opravlja redni
odvoz lodeno zbranih komunalnih odpadkov iz individualnih zbiralnic in lodeno zbranih odpadkov z
ekoloSkih otokov, skladno z letnim razporedom odvoza komunalnih odpadkov in letnim programom
ravnanja s komunalnimi odpadki.
V skladu s 7. dlenom Odloka o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje komunalnih
odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmodju obdine Moravske Toplice se obseg in vsebina
storitev ter nadin lodenega zbiranja odpadkov dolodi z letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki,
ki ga za posamezno leto izdela izvajalecjavne sluZbe in ga posreduje obdinskemu svetu v potrditev. 5. dlen
uredbe o metodologlji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva
okolja doloda, da ceno storitve posamezne javne sluZbe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene

izvajanja storitev javne sluZbe in jo predloZi pristojnemu obdinskemu organu v potrditev. V skladu z
navedenim obdinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagan sklep.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske
ravnanja s komunalnimi odpadki

Pripravila: obdinska uprava

Toplice sprejme predlagan Sklep o potrditvi letnega programa
in cen zbiranja dolqSrnih*$t komunalnih odpadkov.

Zupan: Alojz Glavad

Prilose:
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki z
Primerjava poloZnic ter prime{ava obstojedih in novih cen

- Porodilo o delu na podrodju GJS zbiranja komunalnih odpadkov v obdini Moravske Toplice v letu 2018

- Porodilo o sortni analizi me5anih komunalnih odpadkov v obdini Moravske Toplice z dne 19. 4.2019
Porodilo o lodenem zbiranju nevarnih in posebnih odpadkov v obdini Moravske Toplice dne 4. 5. 2019

Primerjalna araliza izvajanja GJS ravnanj as komunalnimi odpadki zaleto 2017
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Predlog

Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114, 21115, 25117), in 5. dlena

Uredbe o metodologlji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva

oko1ja(Uradnilist,RS,3t.87l|2,109l|2,76l17)jeobdinskisvetobdineMoravskeTop1icena-.
seji dne , sprejel

SKLEP O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
IN CEN ZBIRANJA DOLOdENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

I.

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice potrjuje predloZeni Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki

vkljudno s frekvencami odvozov posameznih frakcij.

II.
Cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala

Murska Sobota d.o.o., so naslednje:

Zbir anie d o lo Eeni h v rs t komuna ln ih odrr adkov : Cena v EUUke
1. Zbiranie komunalnih odpadkov 0,12928 €

2. Zbiranie biolo5kih odpadkov 0,11195 €

V cene ni vkljuden 9,5 Yo 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 obdobje nega leta.

IV.
Obdinski svet potrjuje cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z dnem
sprejetja, uporablja pa se od 1.9.2019 dalje.
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Zupan obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l.r.


