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1. ZAKONSKAPODLAGA
- 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, l/13),
- 5. dlen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih jarnih sluZb

varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 87/12, 109112,7611'7 in 78/19),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21/15,25117).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Podjetje Saubermacher&Komunala je Obdini Moravske Toplice posredovalo nov Elaborat o oblikovanju
cene izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov v
Obdini Moravske Toplice za leto 2021 s porodilom o delu za leto 2020.
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 pos.rmezno leto izdela izvajalec javne sluZbe in ga posreduje obdinskernu svetu v potrditev. 5. dlen
Uredbe o metodologiji 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 pristojnanu obdinskemu organu v potrditev. V skladu z
navedenim obdinskernu svetu predlagamo, da sprejme predlagan sklep.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice
vrst komunalnih odpadkov.

Pripravila: obdinska uprava

Priloee:

- Predlog sklepa

- Veljavni sklep

- Elaborat o oblikovanju cene za leto 2021 s

sprejme predlagan Sklep o potrditvi cen zbiranja doloienih

Zupan: Atojz Glavad, t.r.

'zaleto 2020 z dre 30.3.2021

- Simulacija spremembe stroska zbimnja komunalnih odpadkov (Saubermacher-Komunala) v obdini Moravske Toplice na
pololnicah za obdane zdrc 21. 4. 2021

- Porodilo o sortni analizi me5anih komunalnih odpadkov v obdini Moravske Toplice z dne 10.3.2021

- Primerjalna analiza izvajanja GJS rar"nanja s komunalnimi odpadki za leto 2019, december 2020 (naS izvajalec ima

oznako 36)
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Predlog

Na podlagi 16. dlena Stahrta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114, 2ll15, 25117), in 5. dlerla
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva
okolja (Uradni list, RS, 3t. 87112, 109112,76/17, 78119) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na
_. seji dne , sprej el

SKLEP O CENAH ZBIRANJA DOLOTENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

I-

Cene zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala
Murska Sobota d.o.o., so naslednje:

Zbiranje doloEenih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/ke
1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,14039 €
2. Zbiranje biololkih odpadkov 0,11758 €

V cene ni vkljuden 9,5 % DDV.

III.
Obdinski svet potq'uje predloZeni elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne
sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske Toplice zaleto 2021.

IV.
Obdinski svet pofiuje cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z dnon
sprejetja, uporablja pa se od 1. 6. 2021 dalje.

Stevilka: 3 5 4 -OO2O I 2021 -5

Moravske Toplice, dne

Zupan obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavai 1. r.



Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni tist RS, St. 35/14,21/15,
25117), in 5. dlena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uradni list, RS, St. 87/12, 109112, 76117) je
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na 6. seji dne 2. 7. 2019, sprejel

SKLEP O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI IN CEN ZBIRANJA DOLO.ENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

I.
Obdinski svet Obdine Moravske Toptice potrjuje predloZeni Letni program ravnanja
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:

V cene ni vkljuden 9,5 % DDV.

ilt.
Obdinski svet potrjuje predloZeni elaborat o oblikovanju cene izvajanja obveme obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske
Toplice za obdobje nega leta.

N.
Obdinski svet potrjuje cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 9. 2019 dalje.

Stevilka: 354-00034/20 1 8- 1($

Moravske Toplice, dne 4.7.2019

Zupan obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad

ly-

Zbiranje doloienih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/kg

l. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,12928 €

2. Zhiranje biolo5kih odpadkov 0,11195 €
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Zadeva. Elaborat o oblikovanju cene za leto 2O21 s poroiilom o delu za leto 2020

SpoStovani,

v prilogi vam poSiljamo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske gospodarske
javne sluZbe zbiranja dolodenrh vrst komunalnih odpadkov v Ob6ini Moravske Toplice za leto
2021 s porodilom o delu za leto 2O2O (v nadaljevanju Elaborat).

V skladu s 6. dlenom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen stoitev obveznih obiinskih
gospodarskih sluzb varstva okolja (Ur.l. RS Sl. 5f. 87/2012, 109/2012,762017 in 78/2019)
izvajalec enkrat letno pripravi Elaborat ter za preteklo obradunsko obdobje ugotovi razliko med
potrjeno in obradunsko ceno opravl.ienih storitev in ugotovl.ieno razliko med potrjeno in
obraaunsko ceno glede na dejansko kolidino opravljenih storitev v preteklem obradunskem
obdobju v elaboratu uposteva pri izradunu predraaunske cene za naslednje obdobje. Ce zgoraj
navedena razlka presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu
obdinskemu organu, ki mora zadetr postopek potrjevanja cene.

Izratunani predraiunski ceni opravljanja storitev zbiranja doloienih vrst komunalnih in
biololkih odpadkov se od potrjenih cen razlikujeta nekaj manj kot 107o, zato v skladu z
Uredbo pristojnemu obiinskemu organu ni nujno zateti postopka potrjevanja novih cen.

Na osnovi na5ih izku5enj pa v izogib temu, da ne bi prihajalo do kopitenja ugotovljenih
razlik in posleditno viSjega %o dviga cen tako zbiranja komunalnih kot bioloSkih odpadkov
v prihodnje, podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. kot izvajalec
obvezne obtinske gospodarske javne sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov
v Obtini Moravske Toplice, obtinskemu svetu predlaga, da s tem elaboratom predlagano
ceno storitev izvajanja obvezne obEinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolotenih vrst
komunalnih odpadkov in ceno zbiranja biololko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada vseeno potrdi.

Lep pozdrav.

Referent za finance in kontroling:

Priloga:
- Elaborct

Direttor:
Drago Dervarifl univ.dipl.ekon.
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o oblikovanju cene izvajanja obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe

ZBIRANJA DOLO.ENIH VRST KOMUNALNTH ODPADKOV V

OB.INI MORAVSKE TOPLICE ZA Lf'T0 2O2I

s poroiilom o delu za leto 2020

Direktor:
Drago DE ARIC, univ.dipl.ekon.

Murska Sobota, 30.03.2021
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Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o.

UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekoloSki, druibeni in ekonomski problon 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 rplivajo na kakovost Zivljenja. V Sloveniji se na eni strani pojavljajo
vse vedje kolidine embalaZnih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo lelenega zajena
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 Na6elo prepreievanja: kolidine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi
industrijo, da proizvede - ter potroSnike, da izberejo - proizvode in storitve, ki ustvarjajo
manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje ewopske strategije recikliranja
odpadkov.

r Naielo >>onesnaZevalec plaia<: kdor onesnaZuje, mora pladati stroSke zaradi onesnaZenja.
o Naielo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, gaje treba poskusiti prepretiti.
o Nadelo bliiine: odpadke je treba obdelati dim bliZe njihovemu viru.

V skladu z Uredbo o metodologiji za obliknvanje cen storitev obveznih obiinskih
gospodarskih javnih sluib varstva okalja (Ur. l. RS 3t. 8'112012, 10912012, 7612017 in
7812019) (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 inajanja stolitev javne sluZbe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloZi

pristojnoau obdinskemu organu v potrditev. lzvajalec v skladu s 6. dlenom Uredbe za

preteklo obradunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obradunsko ceno opravljenih
storitev in ugotovljeno razliko med potrjeno in obradunsko ceno glede na dejansko kolidino
opravljenih storitev v preteklern obradunskem obdobju v elaboratu upo5teva pri izradunu

predradunske cene za naslednje obdobje. lzvajalec enkrat letno pripravi elaborat in de zgoraj

navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnernu

obdinskernu organu, ki mora zadeti postopek potq'evanja cene.

Obvezne obdinska gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na

podlagi Zakona o varst!'u okolja (Uradni list RS, 5t. 39106 - uradno prediSdeno besedilo,

49106 - ZMetD,66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 571O8 - ZFO-IA., 70/08, 108/09, 108/09 -
ZPNadrt-A, 48112,57112,92113,56115, 102115,30116,61117 GZ,2ll18 -ZNOrg,84/18 -
ZIURKOE in 158/20) ter te Uredbe so:.

o Zbiranje dolodenih wst komunalnih odpadkov

o Obdelava dolodenih vrst komunalnih odpadkov

. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne oblinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov



Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Cena posamezne storitve javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene

javne inliastrukture 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 vrst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:

r lodenih fiakcij dolodarih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen

lodeno zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada,

. lodeno zbrane odpadne ernbalaZe,

. biolo3ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in

. me5anih komunalnih odpadkov.

2. Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov.

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

1.1 Osnove za izvajanje gospodarske javne sluZbe zbiranja doloienih vrst komunalnih
odpadkov

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je pri Agenciji RS za okolje
vpisano v:

o Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-40/2014-2, z drrc
31.07 .2014, za obmodje obdin: Beltinci, Cankova, Gomji Petrovci. Grad, HodoS, Kuzrna,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, RogaSovci, Salovci, TiSina, Kobilje,
Dobrovnik, TumiSde, Odranci, iren5ovci;

r Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-5812012-8 z dne 24.01.2013,
Odlodbe 3t. 35469-31/2013-2 z dne 10.12.2013, Sklepa 5t. 35469-3112013-3 z dne
17 .12.2013 in Odlodbe it. 35469-6212016 z dne 26.05.2017;

o Evidenco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve it. 35470-14812010-2 z dne
03.06.2010 (pod Stevilko 1316);

o Evidenco posrednikov odpadkov na osnovi Potrditve 3t. 35471-9512009-3 z dne
08.01.2010 (pod Stevilko 423);

o DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila 5t. 34453-
7912011-3-U950-06 z dne 06.'12.2017, izdanega s strani Veterinarske upmve RS pod
evidendno Stevilko SI B 09 25 01 vpisana v register prevoznikov Zivalskih stranskih
proizvodov.

lmajanje gospodarske javne sluZbe zbiranja in odvoza odpadkov v obdini Moravske Toplice
smo prevzeli in izvajamo na podlagi:

o Odloka o nadinu izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih lrst
komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice (Ur. l. RS, St. 55/2019),

o Pogodbe za izvajanje gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Obdini Moravske Toplice
z dne 24.05.2001,

o Aneksa 5t. I k Pogodbi za izvalanle gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Obdini
Moravske Toplice,

o Aneksa 51. 2 k Pogodbi za izvajanje gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Obdini
Moravske Toplice z dne 26.01.2010

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 4



Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

. predmetne podrodne zakonodaje.

1.2 Pregled standarda zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov zaleto 2021

Dodatne storitve, ki se izvajajo, de se zanje odlodi povzroditelj:

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodarsko javno sluZbo

zbiranja komunalnih odpadkov na celotnem obmodju obdine - v vseh naseljih obdine
Moravske Toplice.

Standard ravnanja z odpadki zajerna zbiranje me5anih komunalnih odpadkov, me5ane

embalaZe po sistanu rumene vrede in dodatno 5e lodeno zbiranje papirja po sistemu od wat

do vrat. V vseh naseljih obdine Moravske Toplice se izvaja tudi zbiranje biolo5ko

razgradljlih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v katerega se obdani vkljudijo

izbirno. Odvoz lodenih frakcij z zbimih mest v okviru potrjenega standarda poteka enkrat na

14 dni. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko

vsako gospodinjstvo enkrat letno narodi odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov ter elektridne in

elektronske opreme. V obdini bo organizirana ena akcija zbiranja nevarnih in posebnih

Letno Stevilo
odvozov

Opombe

Zbiranje in odvoz me5anih komunalnih
odpadkov

17 (naselja Martjanci,
Nor5inci, Bogojina,

Filovci, Ivanci,
Lukadevci, Mlajtinci,

Moravske Toplice,
Sebeborci, Suhi vrh,
Te5anovci) oziroma
l3 (vsa ostala naselia)

odvoz enkrat na 3
oziroma enkrat na 4

tedne

EkoloSki otoki 26
odvoz enkrat na 74

dni
Rumena weda in zbiranje papirja (od vrat
do wat) l3

odvoz enkrat na 4
tedne

Zbiranie kosovnih odpadkov na klic I do 2 m3letno

Akciji zbiranja nevamih in posebnih
odpadkov iz sospodinistev I

zbiranje s premidno.
zbiralnico na vnaprej

dolodeni lokaciii
Zbimi center za lodeno zbiranje frakcij
Fokovci

Stalno oziroma
snroti no potrebi

ZC se nahaja v
Fokovcih

Letno Stevilo
odvozov

Opombe

Zbiranie in odvoz biolo5kih odpadkov 4t

(od aprila do oktobra
tedensko, od

novembra do marca
l4-dnevno)
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odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo premidne zbiralnice. Povzroditeljem odpadkov je na

voljo zbimi center za lodeno zbiranje frakcij, ki se za obdane obdine Moravske Toplice nahaja

v Fokovcih.

Zbiranje meSanih komunalnih odpadkov

Za oddajanje mesanih komunalnih odpadkov lahko uporabniki uporabljajo zabojnike volumna
120 1,240 I in 1100 I ali zabojnike volumna 4 m3, 5 m3, 7 mr ali 8 m3. Odvoz zabojnikov
volumna 4 m' ali vedjih se wSi na odpoklic, odvoz zabojnikov volumna od 120 do 1100 I pa

na osnovi umika odvoza, ki ga uporabniki storitev prejmejo v mesecu decembru tekodega leta
za naslednje leto.

V primeru, da imajo uporabniki obdasno vedje kolidine me5anih komunalnih odpadkov kot je
volumen njihovega dmo-sivega zabojnika za me5ane komunalne odpadke, lahko kupijo na
sedeZu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., v dasu odvoza odpadkov pri
vozniku vozlla za odvoz odpadkov ali v dasu obratovanja zbimega centra wedke, ki jih
nastavijo na prevzemno mesto ob zabojnik za me5ane komunalne odpadke v dasu zbiranja le-
teh.

Obdani pa lahko narodijo tud'i enkratni odvoz me5anih komunalnih odpadkov s tipskim 5 m3

zabojnikom, nastavitev in odvoz katerega se opravi na osnovi narodila stranke v skladu z
veljavnim cenikom za towstne storitve.

Ekolo5ki otoki (zbima mesta)

Lodene fiakcije - papimo, stekleno in me5ano ernbalaZo zbiramo na zbirnih mestih oz. tako
imenovanih ekoloSkih otokih.

Na tako imenovanih zbimih mestih so postavljeni 240 I oziroma 1100 I zabojniki za lodene
frakcije, odvisno od primernosti lokacije, okoljske zavesti, potreb in Stevila prebivalcev, ki
jim je namenjeno zbimo mesto. Na zbirnih mestih se nahajajo zabojniki za me5ano onbalaZo,
papir in papimo ernbalaZo ter za stekleno ernbalaZo.

Zbiranie me5ane embalaZe od wat do wat - rumena weda

Zbirafie embalamih materialov po sistemu t.i. rumene wede pomeni, da vsako gospodinjstvo,

ki je vkljudeno v organiziran odvoz meSanih komunalnih odpadkov, prejme letno 24

tipiziranih namenskih vred, v katerih se zbirajo vsi embalaZni materiali razen steklenih in
papimih. Sistern zbiranja je zelo preprost in od povzroditeljev zahteva le, da prazno in disto

embalaZo stisnejo in odloZijo v namenske vrede, le-te pa na dan odvoza postavijo na odjemno

mesto zabojnika za meSane komunalne odpadke.

Zbiranje kosovnih odoadkov iz sospodinjstev

Zbiranje kosovnih odpadkov poteka po sisternu na klic, ki pomeni, da lahko povzroditelji, ki
so vkljudeni v organiziran odvoz me5anih komunalnih odpadkov, s pisno narodilnico enkrat
letno narodijo odvoz do 2 m3 towstnih odpadkov, kar je Ze vkljudeno v ceno ravnanja z
odpadki. Seveda pa lahko vse leto oddajo kosovne odpadke tudi v zbimi center.
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Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov iz eosoodinistev

Nevame frakcije lahko obdani oddajo l-krat letno ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev s pomodjo prernidne zbiralnice na vnaprej dogovorjenern kraju in po umiku.

Zbimi center za lodeno zbiranie frakcii

Zbimi center za lodeno zbiranje frakcij, ki se nahaja v Fokovcih, je namenjen lodenernu
zbiranju:
o papirja in lepenke vseh wst in velikosti, vkljudno z odpadno embalalo iz papirja in

lepenke,
o stekla vseh velikosti in oblik, vkljudno z odpadno embalaZo iz stekla,
o plastike, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz plastike ali sestavljenih materialov,
o odpadkov iz kovin, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz kovin,
o lesa, vkljudno z odpadno anbalaZo iz lesa,
o obladil,
o tekstila,
o jedilnega olja in maSdob,
o barv, dmil, lepil, smole, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
. detergentov, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
o baterij in akumulatorjev, ki niso razvr5deni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v

klasifikacijskem semamu odpadkov, dolodenon v predpisu o ravnanju z odpadki,
o elektridne in elektronske oprerne, ki ne vsebuje nevamih snovi,
. kosovnih odpadkov,
o odpadnih zdravil.

Zbiranje papida od vrat do wat

Posamezna gospodinjstva lahko lodeno zbirajo 5e papir v svojem gospodinjstvu s pomodjo
240 I zabojnlka, kar je Ze vkljudeno v ceno ravnanja z odpadki.

Zbiranie bioloSkih odpadkov od wat do wat

Od septernbra 2019 se ne glede na Stevilo zainteresiranih povzroditeljev lahko tudi vsa
gospodinjstva obdine Moravske Toplice vkljudijo v zbiranje bioloSkih odpadkov od vrat do
wat. Druga moZnost je 5e naprej hi5no kompostiranje.

1.3 Obvezne sestavine elaborata

9- dlen Uredbe doloda naslednje obveme sestavine elaborata:

a) predradunsko in obradunsko kolidino opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo

obradunsko obdobje,

b) predradunske in obradunske stroSke izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za

preteklo obradunsko obdobje,

c) pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od pot{ene cene storitev

posamezne javne sluZbe za preteklo obradunsko obdobje,
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d) primerjavo obradunskih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, z

obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

e) primerjavo potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, s

potrjenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

f) primerjavo obradunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se

oblikuje cena, s primerljivimi obmodji,
g) primerjavo izvajalca javne sluZbe s porpredjem panoge tiste javne sluZbe, za

katero se oblikuje cena, s pomodjo kazalnikov, ki so: pospeSena pokritost

kratkorodnih obveznosti, gospodamost poslovanja, polpredna mesedna plada na

zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne

evidence in storitve,

h) predradunsko kolidino opravljenih storitev javne sluZbe za prihodnje obradunsko

obdobj e,

i) predradunske stro5ke izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje

obradunsko obdobje,
j) obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajarje storitev posamezne javne

sluZbe za preteklo in prihodnje obradunsko obdobje,

k) prikaz razdelitve sploSnih stroSkov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in
prihodnj e obradunsko obdobj e,

l) prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnj e obradunsko obdobje,

m) donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje

obradunsko obdobje,

n) Stevilo zaposlenih za izvajali,je storitev posamezne javne sluLbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,

o) podatek o viSini najannine za javno infiastrukturo in podatek o njenan deleZu, ki
se prenese na uporabnike javne infiastrukture,

p) stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluZbe,

in stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena za iz-vajanje

posebnih storitev,
q) izradun predradunske cene storitev posalnezne javne sluZbe za prihodnje

obradunsko obdobje in izradun predradunske cene javne infrastrukture ali

omreZnine za prihodnje obradunsko obdobje,

r) prikaz sodil za razporejanje vseh stro3kov in prihodkov po dejavnostih ter po

obdinah in
s) druga razkritja na podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 35.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih r.rst komunalnih odpadkov 8



Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

2 VSEBINA

2.1 Predraiunska in obraiunska koliEina opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo
obraiunsko obdobje

2.2 Predraiunski in obraiunski stro5ki izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za

preteklo obraiunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Predraiunska koliiina
opravljenih storitev za
preteklo obraiunsko

obdobje (eno leto) - leto
2020 (v ke)

Obraiunska koliiina
opravljenih storitev za
preteklo obraiunsko

obdobje - leto 2020 (v
ks)

Zbir anj e lodenih frakc ij dolod enih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko
razgradljivih kuhinj skih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada 291.500 312.234

Zbiranje lodeno zbrane odpadne embalaZe

192.000 207.929

Zbiranje biolo5ko razgradlj ivih kuhinj skih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

144.840 130.068

Zbiranje meSanih komunalnih odpadkov
597.000 499.828

Vrste komunalnih odpadkov

Predraiunski stro5ki
izvajanja storitev

zbiranja doloienih vrst
komunalnih odpadkov za

preteklo obraiunsko
obdobje (eno leto) - Ieto

2020
(v EUR )

Obraiunski stro5ki
izvajanja storitev

zbiranja doloienih vrst
komunalnih odpadkov za

preteklo obraiunsko
obdobje - leto 2020

(v EUR )

Zbirafie lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko
razgradlj ivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada 40.088 46.628,76

Zbiranje lodeno zbrane odpadne
embalaZe

16.688 15.078,7t

Zbirarje biololko razgradlj ivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega

vrtnega odpada 16.214 t4.827,21
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Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
82.913 75.423.52

2.3 Pojasnila odmikov obraiunske cene od predraiunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne sluZbe za preteklo obraiunsko obdobje

Nov standard ravnanja z odpadki je bil potrjen in cene oblikovane v skladu z Uredbo Medo

poleti 2019 in smo ga tako zadeli izvajati v mesecu septembru 2019, ko so tudi zadele veljati
potrjene cene zbiranja komunalnih in biolo5kih odpadkov v EUR/kg. Ker bi bil obradun za

Stiri mesece izvajanja storitev in morebitna korekcija cen po tako kratkem obdobju

nesmiselna, smo razliko med potrjeno (zaradunano) in obradunsko ceno zbiranja komunalnih

odpadkov glede na dejansko kolidino opravljenih storitev v obdobju september - december

2019 upo5tevali pri obradunu zaleto 2020.

Obradunska cena zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v obdini Moravske Toplice v
letu 2020 znala 0,13444 EUR/kg brez DDV in je vi5ja od potrjene cene, ki je 0,12928

EUR/kg brez DDV. Zbrane kolidine komunalnih odpadkov so v letu 2020bile nekaj niZje od

nadrtovanih na letni ravni, prav tako stro5ki zbirarlakomunalnih odpadkov. Povedanje kolidin
izhaja v najvedji meri iz povedanih kolidin lodeno zbranih frakcij in to predvsem v zbimem

centru, ki ga obdani zelo dobro obiskujejo in so bistveno vi5je od nadrtovanih. Manj5a od

planirane pa je bila kolidina meSanih komunalnih odpadkov, kar pomeni, da osve5danje in
obve5danje obdanov daje dobre rezultate in si moramo skupaj v smeri povedanja deleLa

lodeno zbranih frakcij prizadevati tudi v prihodnje.

Obradunska cena zbiranja biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada (0,11400 EUR/kg brez DDV) je prav tako vi5ja od potrjene cene, ki je 0,11195
EUR/kg brez DDV. V letu 2020 je bila kolidina zbranih biolo5kih odpadkov manj5a od
nadrtovane, posledidno tudi stro5ki zbiranja biolo5kih odpadkov. Razlog je v tem, da je
vkljudenost v to storitev manjSa od nadrtovane. V ceni zbiranja je tudi cena obdelave
bioloSkih odpadkov. V mesecu juliju 2020 je pri5lo do spremernbe cene obdelave biolo5kih
odpadkov s strani CEROP-a (cena se je s 1.7.2020 zviSala iz 0,05313 EUR/kg brez DDV na
0,06000 EUR/kg brez DDV), zato smo to spremembo lahko v ceno vkljudili Sele letos. Ker je
vkljudenost gospodinjstev v to dodatno storitev trenutno torej 5e dokaj nizka, se je potrebno
tudi v prihodnje truditi, da bomo povedali vkljudenost gospodinjstev v zbiranje bioloSkih
odpadkov in na ta nadin povedali deleZ lodeno zbranih frakcij ter hkrati zniLali ceno zbiranja
biolo5kih odpadkov.
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2.4 Primerjava obraiunskih cen posamezne javne sluibe, za katero se oblikuje cena, z
obraiunskimi cenami storitev javne sluibe na primerljivih obmoEjih

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 madilnosti obmodja. Podatki o cenah
na primerljivih obmodjih naj bi sluZili obdinam za presojo upravidenih cen storitev na
njihovern obmodju.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo povpredne obradunske cene storitev obveznih
obdinskih GJS varstva okolja in primerljiva obmodja nazadnje za leto 2014
(http://www.mop.eov.si/fileadmir/mop.eov.siipaseuploads/podrocia,/odpadki/primerljiva_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 va5i obdini s cenami v drugih obdinah, prav tako pa ne gre za aktualne cene.

Ker so podatki o cenah na primerljivih obmoijih podlaga za primerjavo in sprejem cen, je
izrednega pomena, da so primerjalna obmodja opredeljena na strokovno ustreznih osnovah.
lzvajmje javnih storitev je namred lokalno pogojeno ter odvisno od Stevilnih naravnih in
tehnidnotehnoloSkih pogojev, zato mora regulacua temeljiti na analizi udinkovitosti inajanja
dejavnosti, pri derner niso upoStevani le stro5ki, temved tudi pogoji izvajanja. Stro5kovna
zahtevnost oskrbovalnih sisternov na obmodju posamezne obdine vpliva na povpredno lastno
ceno izvajanja storitve v obdini. Glede na to je pomernbna poyezava tehnidnih oz.
oskrbovalnih in ekonomskih elernentov, ki zagotavlja celovitejSo primerjavo izvajanja javnih
storitev in poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih sluZb. Towstno celovito wednotenje
udinkovitosti izvajanja dejavnosti omogoda primerjalna analiza, ki izvajalcem javnih sluZb
omogoda izbolj5anje njihovega poslovanja, obdinam pa pomaga pri odgovoru na kljudno
rpraSanje, kateri stroSki in v kolikSni vi5ini so dejansko upravideni.

Zaradi zgoraj navedenega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vsemi

trerni interesnimi zdruLenji obdin (SOS, ZOS, ZMOS) zadela s projektom Primerjalne analize

izvajanja obveznih obdinskih GJS varstva okolja, ki ga izvaja In5titut za javne sluZbe.

Temeljni namen je analizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in stroSkih izvajanja

storitev JS varstva okolja za posameme izvajalce in obdinam zagotoviti ustremejSo strokovno

podlago za presojo upravidenih cen, izvajalcem pa moZnosti za izbolj5anje poslovanja. Ker
primerjalna analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgorodno izboljSanje in preglednost

poslovanja potreben sisternatiden, 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, 2016, 2017, 2018 in 2019. V analizi

sodeluje s podatki za obdine, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi podjetje

Saubermacher - Komunala, zato ste obdine s strani ZKG prejele rezultate analize za leto
2019, iz katere je razvidno vei podrobnosti o tej javni sluZbi in primerjava z drugimi

komunalnimi podjedi v Sloveniji.
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2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena' s

potrjenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmoijih

Enako kot v todki 2.4.

Primerjava obraiunske cene javne infrastrukture javne sluibe, za katero se

oblikuje cena, s primerljivimi obmoiji

Enako kot v todki 2.4.

Primerjava izvajalca javne sluZbe s povpreijem panoge tiste javne sluZbe, za

katero se oblikuje cena

Vir: AJPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostopno preko: http://www.ajpes.si/fipo/Pojasnila za ed.asp (Januar 2013)

Primerjalni kazalniki za povpredje primerljivih panog so v skladu z Uredbo povzeti po

podatkih, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

(AJPES).

Za potrebe primerjave se na podlagi 9. dlena Uredbe za povpredje panoge javne sluZbe

zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov Steje dejavnost 38.17 >>Zbiranje in odvoz

nenevarnih odpadkov<, za povpredje panoge javne sluZbe obdelave dolodenih wst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih

odpadkov pa se Steje dejavnost 38.21 >Ravnanje z nenevarnimi odpadki<.

Najnovej5i zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo zaleto 2019.

KAZALNIK FORMULA ZA IZRACUN OPIS

PospeSena
pokritost
kratkoroinih
obveznosti

Kratkorotna sredswa - Zaloge

Kratkoroine obveznosti

Kazalnik kaLe 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 likvidnei5a sredstva.

Gospodarnost
poslovanja

Prihodki iz poslovanja

Odhodki iz poslovanja

Kazalnik odraLa razmerje med ustvarjenimi
prihodki in povzrodenimi odhodki iz
poslovanja. Vedja kot je wednost
kazalnika, uspeSnejSe je poslovanje, seveda
pod pogojem, izkazanega distega dobidka.
V primeru negativnega rez,itataiz
poslovanja je vrednost kazalnika manj5a od
1.

Povpreina
meseina
plaia na
zaposlenca

Povpredno Stevilo zaposlencev

Stro(ki plate
St.mesecev poslovanja Rezultat kazalnika prikazuje povpredno

mesedno plado zaposlenca.
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KAZALNIK
Izvajalec:

Saubermacher - Komunala Murska
Sobota d.o.o.

Panoga 38.11:
Ravnanje z nenevamimi odpadki

Pospe5ena pokritost
kratkoroinih obveznosti

l,l3 1,52

Gospodarnost
poslovania 1,10 1,04

Povpredna plaia na
zaposlenca

1.890,61 EUR 1.652,97 EUR

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne sluZbe in primerjalno panogo zaleto 2019:

2.8 Predraiunska koliiina opravljenih storitev javne sluibe za prihodnje obraiunsko
obdobje

Vrste komunalnih odpadkov
Predraiunska koliiina izvajanja
storitev za prihodnje obraiunsko

obdobie - leto 2021 (v ks)
Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane
odpadne ernbalaZe ter biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

321.000

Zbirafie lodeno zbrane odpadne embalaZe 210.000

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 1s0.000

Zbiranje meianih komunalnih odpadkov 500.000
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Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

2.9 Predraiunski strolki izvajanja storitev posamezne javne sluibe za prihodnje
obraiunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Pred raiunski stro5ki izvaj anj a
storitev zbiranja doloienih vrst

komunalnih odpadkov za prihodnje
obraiunsko obdobje - leto 2021

(v EUR )
Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane
odpadne embalaZe ter biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

49.907

Zbirmje lodeno zbrane odpadne embalaLe 15.3s8

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinj skih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

17.637

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov 79.482

2.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev zaiztajanje storitev posamezne javne

sluZbe za preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

o Smetarska vozila;
o Samonakladalnovozilo;
o Yozilazazbiratje kosovnih in nevamih odpadkov;
. Zabojnlki za zbianje posameznih vrst odpadkov (me5ani komunalni odpadki,

lodene frakcije, bioloSki odpadki);
o Kontejnerji za lodene frakcije v zbirnih centrih;
o Vozila zavzdrLevanje in nadzor.

2.ll Prikaz razdelitve splo5nih stroSkov za preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

Splo5ni stroSki so razdeljeni na javni in trZni del dejavnosti na osnovi obsega opravljenih
storitev na posameznem podrodju.

2.12 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obraiunsko obdobje

Posebnih storitev iz 11. dlena Uredbe v obdini ne opravljamo.
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Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

2.13 Donos na vloiena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obraiunsko obdobje

Donos predstavlja 5 % od nabavne wednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za
izvajanje javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov inje razviden iz tabele v
todki 2.17 .

2.14 Stevito zaposlenih zu izvrianie storitev posamezne javne sluibe za preteklo in
prihodnje obraEunsko obdobje

Zbiranje meianih komunalnih in bioloSkih odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo
voznik in dva komunalna delavca. Lodeno odpadno ernbalaZo, lodene frakcije na zbimih
mestih, papir in bioloSke odpadke zbira ekipa voznika in enega ali dveh komunalnih delavcev,
odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev pa ekipa voznika in komunalnega delavca. Ob
akcijah zbiranja nevamih odpadkov sestavljata ekipo voznik z ADR licenco in kernik.

2.15 Podatki o viSini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Pri izvajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna
osnovna sredstva.

2.16 Stopnja izkoriSienosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
sluibe, in stopnja izkoriSlenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za iztajanje
posebnih storitev

Pri izvajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna
osnovna sredstva.
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2.17 lzrtirun predraiunske cene storitev posamezne javne sluibe za prihodnje

obraiunsko obdobje in izra6un predraiunske cene javne infrastrukture ali
omreinine za prihodnje obraiunsko obdobje

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne sluZbe ne

uporablja javne infrastruktute, zato je v spodnji tabeli le izradun predradunske cene storitve
zbiranja.

Prikaz stro5kov v skladu z 22. dlenom Uredbe.

OB.INA MORAVSK E TOPLICE
airrnje mel.rih

7linrie loaero zbEne
odDrdne eDbrhze

Zianj. roarrih rEkrii
dolot nih tmun.lrih

odF rhv, tu.n loar.o zt tn.
odF.h..f, b.lrr. r.r liololro

! dljirih ruhinjtLih
odF&ov in r.l.n.!r Ets!!.

ainnje
biololko

Ilzgrrdljiv ih
kuhini!kih

\. s r Rosxt J.\\ \ u t\ 1R.\st Rt Nt t R1. 0,m € 0,00 { 0,00 f 0.00 (

a. srRoSKl l: tJt\JA s toRITvE
l. \eDosrtdni str$ski nulerial, in stori(€'r' 2.71O.t7 € 4.212.12 ( ti.131,22 € 1.0{.1. t 9 {
SEoski DoeorEkc8 son\a 2.',7t,,n e l.?53,70 € 3.474,91e L041,19 €

SEoski nBtcrbh 0,00 € 1.489.02 € 1.215,00 € 0,00 €

Stroski pre\ozrir storilev 0,00 € 0,00 t 9.047,25 e 0,00 €

2. \rmsrtdni stmaki drla t.1. t52.95 € 5.8ffi.97 ( 19.016.5E f 3.15J.27 €

Strolki dela I1.152.95 € 5.806,97 € I9.0t 6,58 3.454,21€

J. l)nrgi ne0)sredni sttuiki r-r9s.70 ( 0.00 { 3.0m.00 € 9_-t-t7_50 €

l. Soloani (msft dni) Dmi^aialni slmlki t2.589.57 ( J.2 t 1.00 ( 12.977.24t :.6511.911{

Strosk i armnizaciic !o7, 2.26n,25 e 1.462,24 € l. tq6,l0 € 869,8r

Stroski !m)nacijc ztx) jn&o! 1.626,t9 0,00 € 6.141,29 748,92 €

Stroskr ldrtlanB \oz1 2.',l03,13 1.748.76 € 1.639,68 € 1.040.25 €

5. splt|(ni n har oo-pmd:rjni sl ma ki 0.u) ( 0.00 € 0.00 f 0,00 t

6. SDloir uDrrrni stmSki .10.58J.19 ( 0.00 t 0,00 ( 0.00 {

7. Obnsli aradi finamiranj! op.ri Drnii slorile! iavne
\luit ( 0.{x) { 0.00 € 0,00 ( 0,00 f

8. \emsrcdni stmlki orcda ie 0.00 ( 0.00 { -2.806.00 ( 0.00 €

9. l)rusi mslor ni odhodki 0,00 t 0.00 € o,{xt ( 0.ul (

10. Donos 3.98f,.27 € t.o97.t2( 3.982.t7 ( 477.26 (

ll. Rarlika v skl&du s 6. alenom t ndbc 5.266,57 € 266.05 {

12. SkurB i a,rtdraa[mki stmski 19.$2.02 € I S.J57.82 ( t9.90?,25 € t7.637-21(

PrEdvUenr koliain, v 2t 32t

:/}irjnh doloaenih r 6l Lomunrlnih odBdkov:
Prcdraau16ki
stolkir EI R

Pledmtulrskr lolitin
vkc

Prtdrstu6ka cenr v
f,trR^s

l. ill,irinie komun lnih odmdkov t14.',747.08 € r.031.000 0,r4039 €

2. Zil8nie bioloakih odEdkov 17.637,24 € 150.000 0,11758 €

v cenj nj vkljuaen 9J% DDv

Cern v
EuRAom bltz

DDV
Cel|a r f,(:RAomz

9.5'lo DDV
Ravmni z nEsanimi komunalnimi odcrdkizvrtao 5,7684 € 6,3164 €
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Razlika med potrleno in obradunsko ceno zbiranja komunalnih odpadkov glede na dejansko
kolidino opravljenih storitev v letu 2020 se je upo5tevala pri izradunu predradunske cene za

leto 2021, karje razvidno iz zgomje tabele.

Razlika med potrjeno (0,12928 EUR/kg brez DDV) in predraEunsko ceno zbiranja
komunalnih odpadkov za leto 2021 (0,14039 EUR/kg brez DDV) je manj5a od 10 7o, kar
je meja, ko ne bi bilo potrebno potrjevrti nove cene zbiranja komunalnih odpadkov (v
skladu s 6. tlenom Uredbe).

V obtini Moravske Toplice se izvaja tudi zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada. V ceni zbiranja je tudi cena obdelave biolo5kih
odpadkov. V mesecu juliju 2020 je priSlo do spremembe cene obdelave bioloSkih
odpadkov s strani CEROP-a (cena se je s 1.7.2020 zviSala iz 0,05313 EUR/kg brez DDV
na 0,06000 EUR/kg brez DDV). Le-to smo lahko v ceno zbiranja vktjuiili Sele v
predraEunu z leto 2021. Predraiunska cena zbiranja biolo5kih odpadkov (0,11758
EUR/kg brez DDV) se od potrjene cene (0,1I195 EUR/kg brez DDV) prav tako razlikuje
za manj kot 10 7..

Izraiunana razlika med predradunskima in potrjenima cenama zbiranja komunalnih in
bioloikih odpadkov je blizu l0 o/o, zato na osnovi na5ih izkuienj v izogib temu, da ne bi
prihajalo do kopiienja ugotovljenih razlik in poslediEno vi5jega 7" dviga cen tako
komunalnih kot biololkih odpadkov v prihodnje, predlagamo, da pristojni organ
predlagtne predraiunske cene za leto 2021 potrdi.

2.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroSkov in prihodkov po dejavnostih ter po

obtinah

Prihodki in neposredni stro5ki se knjiZijo neposredno na kondne nosilce oziroma dejavnosti.

StroSki, ki jih ni mogode neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi potrjenih sodil.
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3 ZAKLJUdEK

Zahvaljujod konec leta 2019 uvedenemu nadgrajenemu standardu ravnanja z odpadki v obdini

Moravske Toplice smo uveljavili nadelo >povzroditelj plada< in hkrati zasledujerno usmeritev

Republike Slovenije po dim vedjem obsegu lodeno zbranih odpadkov in zmanjSevanju

kolidine meSanih komunalnih odpadkov. Na ta nadin se dalj dasa ohrani dragocen odlagalni

prostor, industriji pa se vrnejo sekundame surovine.

Na osnovi Uredbe je cena oblikovana in se uporabnikom zaradunava v kg sorazmemo na

prostomino in pogostost odvoza zabojnika za me5ane komunalne odpadke.

Izraiunani predraiunski ceni opravljanja storitev zbiranja doloienih vrst komunalnih

in bioto5kih odpadkov se od potrjenih cen razlikujeta nekaj manj kot l0oh, zato v
skladu z Uredbo pristojaemu obiinskemu organu ni nujno zaieti postopka potrjevanja
novih cen.

Na osnovi na5ih izku5enj pa v izogib temu, da ne bi prihajalo do kopiienja ugotovljenih
razlik in poslediEno viSjega 7o dviga cen tako zbiranja komunalnih kot bioloSkih

odpadkov v prihodnje, podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o,o. kot
izvajalec obvezne obiinske gospodarske javne sluibe zbiranja doloEenih vrst
komunalnih odpadkov v Obdini Moravske Toplice, obiinskemu svetu predlaga, da s tem

elaboratom predlagano ceno storitev izvajanja obvezne oblinske gospodarske javne

sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov in ceno zbiranja bioloSko

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada vseeno potrdi.

Izvajalec gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov se bo

skupaj z obdino s pomodjo osve5danja in obveSdanja obdanov tudi v prihodnje trudil, da bi se

5e povedal deleZ lodeno zbranih komunalnih odpadkov in s tan zmanj5evala kolidina me5anih

komunalnih odpadkov.
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SIMUIACUA SPREMEMBE STROSKA ZBIRAruA KOMUNAII{IH ODPAOI(OV (SEUb"MAChlr - XOMUNAIAI V OBCI I MORAVSKC TOPUCE V TETU 2021 NA POIO2NICAH ZA OB'A E

Simulocijo je norejeno no osnovi v eloborotu zo leto 2027 gloni.onih koli.in in strclkov zbironio v letu 2021.

cena zbiranja komunalnih odpadkov v EUR/kg brez DDV -

leto 2021 z dne 30.1 2021

zbirani. komun.lnih odp.dkov - Sauberma.hr..Komunala Murrka Sobota d.o.o.

Stwito
odvoaov
MfO v
2020

Ccn. tbir.nj.
v CUR/kg brcr

DDV v l.tu
2020

Stroilk
zbi.ani. v EUR

z DDv v lctu
2020 . 120 I

raboinik Ia
MXO

Stcvilo
gdYorov

MKO v lcte
202L

Pacdaaauntla
c.na zbarlhla Y

EUR"ftt brcr
DDV v leur

202t

Pl.nsli 3troalk
rbir.ni. Y EUR z

DDvv lctu 2021

r. 120 lr.boinit
MKO

Pov.a.nF n.
letnl iaYnl v

EURzDOV-ra
120 I zrboinlk

l. MfO

Povpra&rc
povcaanlr na
m6Ec v EUR z

DDV - ri 120 I

r.boinik MXO Opombe

odvoz ankrat na tri ladne - naselja lvanci,

Lukaaevci, Man anci, Mlajtinci, Noriinci,
Sebeborci, TeSanovci 1a 0,72928 C 73,7A e 77 0,14039 € 76,44€ 2,66 4 0,22 C

V letu 2021€n
odvor MKO manj

kot v letu 2020,

odvor.nlrat ha trl tcdne - naselja BogoJina.

Filovcl, M.Toglice. Suhi vrh 77 0,1292E € 70,18 € 18 0,14039 { 80,94 € 10,76 e 0,90 e
odvor M(O vet kot

v letu 2020.

Odvoz enk..t n. itiri t.dn. - ostala naselia 13 0,72924 € 56,02 € 13 0,14039 € 5a,46 C 2,4e 0,20 €
tnaio 9teulo

odvozov MKO.

Murska sobota, 21.04.2021

Referent za finance in kontroling:
Aleksandra vogrlnaia,runiv.dipl.€kon.
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Zadeva: Poro6ilo o sortirni analizi meianih komunalnih odpadkov v ob6ini Moravske
Toplice

Spottovani,

v skladu z Uredbo o obvezni obCinski gospodarski javni slu2bi zbiranja komunalnih odpadkov
(Ur. L RS 5t.33/17 in 60/18) smo kot izvajalec gospodarske javne sluibe zbiranja komunalnih
odpadkov v va5i obdini dolini izvajati sortime analize meSanih komunalnih odpadkov in sicer
enkrat letno.

1. sortirna analiza meSanih komunalnih odpadkov za va5o obdino je bila v sodelovanju z
Nacionalnim laboratorijem za zdravie, okolje in hrano izvedena dne 2.3.2021. V prilogi vam
posredujemo kratko porodilo analize.

lz 1. sortirne analize izhaja, da je v me5anih komunalnih odpadkih delei biolo5ko razgradljivih
odpadkov manjti kot v 1. delu v letu 2020, ki bi morali biti odloieni v poseben (rjav) zabojnik
za bioloike odpadke ali pa kompostirani na doma6em kompostniku Veeji dele2 je obladil in
obutve, papirja in kartona, delei steklene embalaie in plastidne embala2e je pa manjSi kot
leto prej. Navedena struktura mesanih komunalnih odpadkov predstavlja odmik od ciljev, ki si
jih je na osnovi ciljev EU zadala tudi Slovenija.

Na osnovi ugotovitev analize in obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje na podroiju locevanja
odpadkov, predlagamo z namenom izboljSanja rezultatov loaenega zbiranja odpadkov v vaSi
obdini. naslednje aktivnosti:

. permanentno informiranje obeanov o moinosti zbiranja biolo5kih odpadkov z qavim
zabojnikov oziroma osveseanje o pravilnem kompostiranju odpadkov;

o aktivno obve5danje, osve5danje in spodbujanje obeanov k veCji vkljuditvi v lo6eno zbiranje
odpadkov (zabojnik za papir v gospodinjstvih) preko vseh sredstev obveScanja in tudi
opozarjanje na sankcije, ki izhajajo iz zakonskih predpisov v primeru nepravilnega
ravnanja z odpadki;

o spodbujanje obcanov k uporabi zbirnega @nllla za lodeno zbiranje frakcii (tudi moinost
oddaje tekstila) in zbirnih mest (mornost oddaje stekla);

SAUBERMACHEF, KOMUNALA
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Norsinska ulrca 12 | 9000 Murska Sobota
Tr 02 s26 84 50 lF:025268440
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. informiranje obcanov o mornosti oddaie rabljenih obladil, obutve in hisnega tekstila ob
odvozu kosovnih odpadkov na klic;

. informiranie obCanov o moinosti oddaje manj5e elektriane in elektronske opreme ter
baterij v zabojnike za lodeno zbiranje EE opreme, ob odvozu kosovnih odpadkov na klic
ali v zbirnem centru;

o osve5danje o lodenem hranjenlu in oddaji embala2e nevarnih snovi ob sobotni akcUi
zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev (pomlad);

o aktivno promoviranje locevanja odpadkov tudi v Solah in vrtcih ter permanentno
izobraZevanje najmlaj5ih o pomenu gospodarnega ravnanja z odpadki preko razliCnih
aktivnosti (tudi predstavitve in igre lodevanja odpadkov, sodelovanje v nateeaiih za
vzgojno-izobrarevalne zavode);

. spodbujanie in osvescanje vseh drustev in organizatorjev kulturnih, Sportnih in ostalih
prireditev, da poskrbijo za celovit koncept lodenega zbiranja odpadkov na prireditvah.

Predlagamo, da o rezultatih sortirne analize seznanite obeane, na primer v ob6inskem
glasilu, na spletni strani obeine, v prostorih obeine, na oglasnih deskah v posameznih naseljih
in preko drugih kanalov obveSdanja, ki so vam na razpolago,

Za dodalna pojasnila in dogovore o izvedbi aktivnosti smo vam z veseljem na razpolago.

Z iel1o, da bi 5e naprej skupaj ustvarjali zdravo okolje, vas lepo pozdravljamo

Priloge:
- Porodilo o sortirni analizi me5anih komunalnih odpadkov v ob6ini Moravske

Toplice
- Fotografrja sortirne analize

Pripravil: .
'".d"e:) f,#"**w","*?rff,**



POROTILO O SORTIRNI ANALIZI MESANIH KoMUNALNIH ODPADKOV V OBTINI MORAVSKE TOPLICE

I)atllm r,,varanjal 21202t

lrrLcii. (tgl Podfr.lcUr (lg) Dl lL*l Vsoas (kg)
XOI,ICINA ODPADXA

(%)

Prpir ill baon tar lapaolt

Plpr h l.'tolt tcr lcpcnkr (brcz prpim.tih s.rvict, bris.a
in robatov)

t.8 18,1 4,85

Pqrma rn ksnonska cfibsld, ter lmbdora r,, lq,mkc

Scstsvljcn! (komF)rtna) cmhaleh. pn kalcfi Jr
prwlsdnjrt malcfulplplr (nF rclrapsl()

{r lt

7-al.|l. blo6.t. in e.nvrl lal(odpadE, vrtov lr l,
Prrl(ov)

0.5 6,2 r,66

Prcostsls /.1!n! biunss, (lislc. trava ) 5.7

Blo.r4r.dllvl bllrlrt| odp.du lr odp.du l,
rc.livr.al

Or8snsli tuhrnrsh odpcdh i/ g(riF)dinjstva (an paprm.lc
scrvictc. brBaac n robah)

qt7 ql 7 25,11

()dpadkr / )rvrlskih trSov (s lrlnrc)

Plrilikr

l'ln\rka (brc., ()l I (,) :1. I 22,2 5,95

lq.l

Sesrrvt!'llr (lomlx)nlnr) firbrlsr& fnr krtcfl Jc
prwladurra mstcnrl phstlks

sl.llo
Slclhl 0 3,5 0,94

Slcklcfla Lrnbald!

Kovioa

Xovrnc (brc,. ( )l:LO rn balcrU ) I 6,3 1.69

Kovrnsk& !'rnbdlsra 2.1

Scslavljcar (lomF),7rlna) crnhalara pfl kat(rr ]c
prcvladujoa mal(rral kovina

(,

Odprdld ir l..r
Xlrrdli i,/ lcsa (b.c,, vct ) 0.4 o,4 0,11

0

Oblrailr. !rkllil
)bldarla. lchlrht(. ohulu\ 211.9 28,9 7,74

l,mbalra r/ tclstrla 0

z.vit it d.ldrla.a h cLldroflb oFara aar baLr{a la
rlu.rhlo.Jl

Zat r!.n8 elekhana in clcltronsls opr!:rne 2.1 2,4 0,64

Ilaterlr in rkumulabrrr 0

Drusi 0dprdli
Odpldli, li niso lravc&ri v skupmsh od I &r 9. npt
plcnic.. lcrsmikr, odpsdna Br.dbenr mlleflali- ixrcblr
m,lih ,iv.l' in nYLth.

53,9 14.44

(Xt.n.I F, pr.bir.!jo I'ro\c\.cl \ko, rrto (./ma vlhlosl' - 20 nnn) l]7.6 137,6 36,87

sxt t'l.t soR I IR,\\o ftgt: 373,2 100,00



OBEI NA MORAVSKE TOPLICE

I Papir in karton ler lepenka

r Zelena biomasa in naravni les (odpadki z vrtov in iz parkov

m Biorargradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

Plastika

I Steklo

I Kovine

t odpadki iz lesa

r Oblaeila, tekstil

a Zavrlena elektridna in elektronska oprema ter baleriie in
akumulatorii

r Drugr odpadki

t Ostanek po prebiranju

Pripravil: Darko Svetec. koordinator in nadzomik tereskih del
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