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1. ZAKONSKAPODLAGA
- 44. dlen Odloka o nadinu izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice (Uradni list
RS, st. 55/19. 97120),
- 5. dlen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uradni list RS, St. 87/12, 109/12, 76117 , 78119

in44l22-ZvO-2).
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15,25117).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Podjetje Saubermacher&Komunala je Obdini Moravske Toplice posredovalo nov Elaborat o
oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih
vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske Toplice za leto 2022 s porodilom o delu za
leto 2021.
5. dlen Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih
javnih sluZb varstva okolja doloda. da ceno storitve posameme javne sluZbe predlaga
iz,vajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluZbe in jo predloZi
pristojnemu obdinskemu organu v potrditev.
Nadin oblikovanja cen doloda tudi 44. dlen Odloka o nadinu izvajaqa obveme obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine
Moravske Toplice, ki pravi, da se cene storitev javne sluZbe zbiranja komunalnih odpadkov
oblikujejo v skladu z dolodili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obvemih
obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja. Predlog za oblikovanje cen pripravi
iz-tajalec, potrdi pa obdinski svet.
Izvajalec javne sluZbe v dopisu z dne 18. 5.2022 predlaga tudi razmislek o uvedbi zbiranja
stekla po sistemu od vrat do vrat in umiku zabojnikov za steklo, papir in meSano embalaio z
zbimih mest v letu 2023. Na ta nadin bi uporabniki vse vrste odpadkov zbirali na domadem
dvoriSdu, posledidno bi lahko ukinili zbima mesta (ekoloske otoke).
V skladu z navedenim obdinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagan sklep.

3. PREDLOG SKLEPA

Veljavni sklep 'A
Elaborat o oblikovanju cene za leto 2022 s poroCilom o delu 7a leto 2fi1 zdne 1g.5.2022
Simulacija spremembe sno5ka zbiranja komunalnih in biotoSlih o,4#dkov zdne 18.5.2022
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Obiinski svet Ob6ine Moravske Toplice sprejme Sklep o potrditvi cen

Zupan: Alo.iz Clavai

zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov.
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Predlog

Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t. 35114, 2lll5,
25117), in 5. dlena Uredbe o metodologili za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih
gospodarskih javnih sluZb varstva okolja (Uradni list, RS, 3t. 87112, 109112,76117,78119 in
44122-ZYO-2) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na
, sprejel

. seji dne

SKLEP

I.

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 o DDV.

II.

Obdinski svet potrjuje predloZeni elaborat o oblikovanju cene izvajarya obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske
Toplice zaleto2022.

III.

Obdinski svet potrjuje cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z dnem sprejetja. cene storitev se uporabljajo od zadetka naslednjega meseca po
mesecu potrditve, to je od l. 6.2022.

Stevilka: 3 5 4-0020 I 2O2l - 5

Moravske Toplice, dne

Zupan obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi

odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa

(sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja (Uradni list RS. St. 24l16).

Zbiranie doloienih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/ks
l. Zbiranie komunalnih odnadkov 0,15421c
2. Zbiranje biolo5kih odpadkov 0.14064 €
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Zadeva. Elaborat o oblikovanju cene za loto 2022 3 poroallom o delu za leto2021

SpoStovani,

v prilogi vam posiljamo Eleborat o oblikovaniu cene izvajan,a obvezne obdinske gospodarske
javne sluibe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v O$ini Moravske Toplice za leto
2022 s porodilom o delu za leto 2021 (v nadaljevanju Elaborat).

V skladu s 6. dlenom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen slontev obveznih ob6inskih
gaspodarskih sluib varstua okolja (Ur.l. RS Sr. St 87nU2, 1Ogf2O12, 76t2.017 in 782019)
izvaialec enkrat letno pripravi Elaborat ter za preteklo obradunsko obdoble ugotovi razliko med
potrjeno in obracunsko ceno opravljenih storitev in ugotovljeno razliko med potrieno in
obra6unsko ceno glede na dejansko koliEino opravljenih storitev v preteklem obra6unskem
obdobju v elaboratu upo5teva pri izra6unu predradunske cene za naslednje obdoble.

Ker se izra6unani predraEunski ceni opravljanja storitev zbiranja doloCenih vrst
komunalnih in bioloiklh odpadkov razlikuleta od potrienih cen, pristoinl ob6inski organ
za6ne postopek potrievanJa novlh cen.

Dvig c€n zbiranja je posledica vsesploSne hitre rasti stroSkov storitev in materialov v letu 2021 ,

ki se nadaljuje tudi v letu 2022. Nai izpostavimo stroske dela (dvig minimalne plade v letu 2021 in
2022 skupno za 13,8 o/o), slro5ke pogonskega goriva in drugih energentov, dvig nabavne cene
vreek za embalazo, rast postnih stroskov, stroSkov zunaniih storitev (odstranjevanje nevamih in
posebnih odpadkov, obdelava biolo5kih odpadkov, rzdr2evanja, zavarovanja,... ).

Na osnovi izku5en! vas v izogib temu, da ne bi prihajalo do kopidenja ugotovljenih razlik in
poslediCno viSjega o/o dviga cen v prihodnje, pozivamo, da priloien Elaborat 6im prej uvrstite na
sejo vasega obdinskega sveta in potrdite predlagane cene.

V podjetju Saubermacher - Komunala vseskozi stremimo k razvoju in iskanju izbolj5av na
podrodju sistema ravnanja z odpadki in izvajanja gospodarske javne sluibe zbirania odpadkov.
Tako na osnovi preteklih izkuSenj ugotavljamo, da bi bilo tudi na obmocju Obdine Moravske
Toplice pri pripravi programa za leto 2023 smis€lno poenotenje standarda in Stevila odvozov
mesanih komunalnih odpadkov (predlagamo odvoz mesanih komunalnih odpadkov v vseh
naseljih enkrat na 4 tedne - 13 odvozov letno). Poenotenje standarda v smislu enakega Stevila
odvozov v vseh naseljih bi imelo pozitiven u6inek na znizevani€ stroskov izvajanja gospodarske
javne slu2be in spodbudilo k 5e doslednej5emu loCevanju odpadkov. V prid temu pa govorijo tudi
rezultati iz preteklih let, ki kalejo na to, da se dele, loceno zbranih frakcij iz leta v leto pove6u,e.
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Da bi narcdili korak naprej na podrodju lo6enega zbiranja odpadkov, predlagamo tudi razmislek
o uvedbi zbiranja stekla po sistemu od vrat do vral in umiku zabojnikov za steklo, papir in mesano
embalazo z zbimih mest v letu 2023. S predlagano nadgradnjo standarda ravnanja z odpadki bi
imeli uporabniki moZnost zbirania vseh vrst komunalnih odpadkov na domaCem dvori5du. Na tej
osnovi bi lahko ukinili zbima mesta, na katerih se sedaj pogosto neustrezno prepuscaio odpadki
oziroma se prepuSdajo odpadki, katerim zbirna mesta nBo namenjena, in kazijo izgled vaSe
turistidne obiine. Navedeno storitev smo z leto5njem letom :e uvedli v Stirih obdinah, v drugi
polovici leta pa lo uvajata Se dve. Odzivi obdanov ter obdin so izjemno pozitivni in glede na
dosedanje izkusnje nacrtujemo uvedbo zbiranja stekla od vrat do vrat 5e v ostalih obdinah.

V izogib kopiCenja nekritih stroSkov priCakujemo 6imprej5njo obravnavo Elaborata in potrditev
predlaganih cen.

Lep pozdrav.

DireKor:
Drago DervariC, univ.dipl.ekon.
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o oblikovanju cene izvajanja obvezne obEinske gospodarske javne sluZbe

ZBIRANJA DOLOdENIH VRST KOMI'NALMH ODPADKOV V

OBEIM MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2022

s porolilom o delu za leto 2021
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Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obeinske GJS zbirurja doloCenih vrst komunalnih odpadkov I
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I UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pom€mbn ekololki, druZb€ni in ekonomski problem sodobnih

druZb, saj se njihove kolidine povedujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Nalini ravnanja z

odpadki zadevajo torej vsakogar, tako posameznike in podjetja, kot tudi organe oblasti.

Uswarjanje velikih kolidin odpadkov vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni

sEani, druZbi pa nalaga vse velje stro5ke za njihovo zbiranje, predelavo in odstranjevanje.

Sodobna druZba pr,oizvaja vsak dan veE odpadkov, ki ob neustreznern ravnanju obremenjujejo

nale okolje in negativno vplivajo ua kakovost fivljenja. V Sloveniji se na eni stani pojavljajo

vse velje koliEine embalaZnih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo Lelenega zajena

embalaZnih materialov oziroma lodeno zbranih sekundamih surovin, kajti n8 podlagi

regulative EU smo zavezani tudi k znanjSwanju kolidin odloZenih odpadkov.

Ewopska unija glede ravnanja z odpadki deluje v skladu s Stirimi kljudnimi nadeli:

o NrIelo preprelcvrnja: kolidine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi
indusaijo, da proizvede - ter potro5nike, & izberejo - proizvode in storitve, ki ustvarjajo
manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje evropske strategije recikliranja
odpadkov.

o NaEelo >onesnalevalec plela<: kdor onesnaZuje, mora plaCati strolke zaradi onesnaZenja-

o NaIelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprciiti.
o NeEelo bliline: odpadke je treba obdelati dim bliZe njihovemu viru.

V skladu z llredbo o metodologiji za obliknvanje cen storitev obvemih obCinskih

gospdarskih jawih sluib varstea okolja (Ur. l. RS !t. 8712012, 109/2012, 7612017 in
7812019) (v nadaljevanju: Uredba),ki je *opila v veljavo s 1.1 .2013, ceno storitve posamezre

javne sluZbe za obmodje obdine predlaga izvajalec javne sluibe preko elaborata o

oblilrovanju cene izvajanja storitev jqvne sluibe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloZi

pristojnemu obdinskemu organu v poditev. Izvajalec v skladu s 6. dlenom Uredbe za

Feteklo obradunsko obdobje ugotovi razliko med poSeno in obradunsko ceno opravljenih

storitev in ugotovljeno razliko med po$eno in obradunsko ceno glede na dejansko kolidino

op,ravljenih storitev v preteklern obraiunskem oMobju v elaboratu upo5teva pri izraEunu

predratunske cene za naslednje obdobje. Izvajalec enkat letno pripravi elaborat in de zgoraj

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

obdinskernu organu, ki mora zadeti postopek potrjevanja cene.

Obvezne obdinska gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov rra podlagi

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno prediSicno besedilo, 49106 - ZMelD,
66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 57108 - ZFO-IA, 70108, 108/09, t08/09 - ZPNadrt-A, 48llZ,
57112,92113, 56115, l0Zl5,30116, 61t17 - GZ, 2lll8 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE in 158/20) ter te

Uredbe so'.

o Zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov
. Obdelava doloderLih vrst komunalnih odpadkov

o Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Elaborat o oblikovanju ccne izvajarja obvezne obCinske GJS zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov
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Cena posarnezne storitve javne sluibe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne sluZbe rauranja s

komunalnimi odpadki.

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

1. Zbiranje doloienih wst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:
o lodenih frakcij doloEenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen

lodeno zbrane odpadne ernbalaZe ter biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega wtnega odpada,

o lodeno zbrane odpadne embalaZe,

o biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
. me5anih komunalnih odpadkov.

2. Obdelava dolodenih vrst komunalnih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

1.1 Osnove za izvajanje gospodarske javne slu.Zbe zbiranja doloienih vrst komunalnih
odpadkov

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

r Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Pottdila 5t. 35469-40/2014-2, z dllre
31.07.2014, za obmodje obdin: Beltinci, Cankova" Gomji Petrovci, Grad, Hodo5, Kuzna"
Moravske Toplice, Murska Sobotq Puconci, RogaSovci, Salovci, Ti5ina" Kobilje,
Dobrovnik, TumiSde, Odranci, CrenSovci;

o Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-58/2012-8 z dne 24.01.2013,
Odlodbe St. 35469-31/2013-2 z dne 10.12.2013, Sklepa 5t. 35469-31/2013-3 z dne
17.12.2013 in Odlodbe 5t. 35469-62/2016 z dne26.O5.2017;

r Evidsnco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve !t. 35470-148/2010-2 z dne
03.06.2010 (pod Stevilko 1316);

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

. DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila 5t.34453-
79l20ll-3-U950-06 z dne 06.12.2017, izdar:rega s strani Veterinaske uprave RS pod
ovidendno Stevilko SI B 09 25 01 vpisana v register prevoznikov Zivalskih stranskih
proizvodov.

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

e Odloka o nadinu izvajanja obveme obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov na obmoCju Obdine Moravske Toplice (Ur. l. RS, ir. 55/2019 n9712020),

o Pogodbe za izvajanje gospodarske javne sluibe za ravnanje z odpadki v Obiini Moravske Toplice
z drrc 24.05.2C01,

. Aneksa 5t. I k Pogodbi zz irvajallrje gospodarske javne sluZbe za rarnanje z odpadki v Obdini
Moravske Toplice,

o Aneksa 5t. 2 k Pogodbi za izvajanje gospodarske javne slulbe za ravnanje z odpadki v Obdini
Moravske Toplice z dne 26.01.2010

Elaborat o oblikovanju cenc izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih rrst komrmalnih odpadkov 4
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o predmetae po&odne zakonodaje.

1.2 Pregled standerds zbiranja doloienih vlst komunalnih odpadkov aleto 2022

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodarsko javno sluZbo
zbiranja komunalnih odpadkov na celotoem obmodju obline - v vseh naseljih obdine
Moravske Toplice.

Standard ravnanja z odpadki zajerna zbiranje me5anih komunalnih odpadkov, meSane

embalaie po sistemu rumene wede in dodatro 5e lodeno zbiranje papirja po sistemu od vrat
do wat. V vseh naseljih obdine Moravske Toplice se izvaja tudi zbiranje bioloSko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, v katerega se obtani vkljudijo
izbimo. odvoz stekla z zbimih mest v okviru potrjenega standarda poteka enkrat na mesec.
Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko vsako
gospodinjstvo enlcat letno narodi odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov ter elektridne in
elektronske oprane. V obEini bo organizirana ena akcija zbiranja nevamih in posebnih

Letno Stevilo
odvozov

Opombe

Zbiranje in odvoz me5anih komunalnih
odpadkov

17 (naselja Martjanci,
Nor{inci, Bogojinq

Filovci, Ivanci,
Lukadevci, Mlajtinci,

Moravske Toplice,
Sebeborci, Suhi wh,
Teianovci) ozirome

13 (vsa ostala naselia)

odvoz enkat na 3
oziroma cnl<rat na 4

tedne

EkoloSki otoki - steklo t2
odvoz enkrat na

m€sec

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

odvoz enkrat na 4
tedne

Zbiranie kosovnih odpadkov na klic I do 2 mr letno

Akciji zbiranja nevamih in posebnih
odpadkov iz sosDodin'istev I

zbiranje s prernidno
zbiralnico na vnaprej

dolodeni lokaciii
Zbimi center za lodeno zbiranje frakcij
Fokovci

Stalno oziroma
snroti oo ootrebi

ZC se nahaja v
Fokovcih

Letno Stevilo
odvozov

Opombe

Zbiranie in odvoz biolo5kih odoadkov 4t

(od aprila do oktobra
tedensko, od

novembra do marca
l4-dnevno)
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odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo prerni6ne zbiralnice. Povzroditeljem odpadkov je na
voljo zbimi center za loieno zbiranje frakcij, ki se za obdane obCine Moravske Toplice nahaja
v Fokovcih.

Zbiranie meSanih komunalnih odpadkov

Za oddajanje meianih komunalnih odpadkov lahko uporabniki uporabljajo zabojnike volumna
l2O 1,240 I in ll00 I ali zabojnike volunna 4 m!, 5 d, 7 m3 ali 8 m3. Odvoz zabojnikov
volumna 4 m3 ali vedjih se vr5i na odpoklig odvoz zabojnikov volumna od 120 do 1100 I pa
na osnovi umika odvoz4 ki ga uporabniki storitev prejmejo v mesecu decembru tekoiega leta
za naslednje leto.

V primerg da imajo uporabniki obdasno vedje kolidine me5anih komunalnih odpadkov kot je
volumen njihovega dmo-sivega zabojnika za me5ane komunalne odpadkg lahko kupijo na
sedeZu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., v dasu odvoza odpadkov pri
vozniku vozila 7a odyoz odpadkov ali v Casu obratovanja zbimega centra woEke, ki jih
nastavijo na prevzenmo mesto ob zabojnik za me3ane komunalne odpadke v dasu zbiranja le-
teh.

Obdani pa lahko narodijo tudi enkratni odvoz meianih komunalnih odpadkov s tipskim 5 ml
zabojnikom, nastavitev in odvoz katerega se opravi na osnovi narodila strarke v skladu z
veljavnim cenikom za tovrstne storitve.

Ekolo5ki otoki (zbirna mesta) - steklo

Stekleno embalaZo zbiramo na zbimih mestih oz. tako imenovanih ekolo5kih otokih.

Na tako imenovanih zbirnih mestih so postavljeni 240 I oziroma 1100 I zabojniki za steklo,
odvisno od primemosti lokacije, okoljske zavesti, potreb in Stevila prebivalcev, ki jim je
namorjeno zbimo mesto.

Zbiranie meSane embalaZe od vrat do wat - rumena vreda

Zbiranje embalainih materialov po sistemu t.i. rumene vrede pomeni, da vsako gospodinjstvo,

ki je vkljude'no v organiziran odvoz meSanih komunalnih odpadkov, prejme letno 24

tipiziranih namenskih wet, v katerih se zbirajo vsi embalaZni materiali razen steklenih in
papirnih. Siston zbiranja je zelo preprost in od povzroditeljev zahteva le, da prazno in 6isto

embalaio stisnejo in odloZijo v namenske vrede, le-te pa na dan odvoza postavijo na odjernno

mesto zabojnika za me5ane komunalne odpadke.

Zbiranje kosovnih odpadkov iz eospodinjstev

Zbiranje kosovnih odpadkov poteka po sistanu na klic, ki pomeni, da lahko povzroditelji, ki
so vkljudeni v organiziran odvoz meSanih 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.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov 6
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Zbiranie nevamih in oosebnih odoadkov iz cospodinistev

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

Zbimi center za loCeno zbiranje Aakcii

Zbimi center za loteno zbiranje frakcij, ki se nahaja v Fokovcilr, je namenjen lodenernu

zbiranju:
. paprja in lepenke vseh vrst in velikosti, vkljuEno z odpadno embalaio iz papirja in

lepenke,
o stekla vseh velikosti in oblit vkljudno z odpadno embalaZo iz stekla,
o plastike, vkljudno z odpadno errbalaZo iz plastike ali sestavljenih materialov,
o odpadkov iz kovin, vkljudno z odpadno embalaZo iz kovin,
. lesa, vklju&D z odpadno ernbalaio iz lesa,

o oblalil,
o tekstila,
o jedilnega olja in maSiob,
o barv, dmil, lepil, smole, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
o detergentov, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
. baterij in akumulatorjev, ki niso razvr5deni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v

klasifikacijskem sezramu odpadkov, dolotenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

r elektridne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevamih snovi,
o kosovnih odpadkov,
r odpadnih zdravil.

Zbiranie lnoirja od vrat do vrat

Posamezna gospodinjswa lahko lodeno zbirajo 5e papir v svojerr gospodinjswu s pomodjo

120 ali 240 I zabojnika, karje 2e vkljudeno v ceno ravnanja z odpadki.

Zbiranie bioloSkih odpadkov od vrat do vrat

Od septernbra 2019 se ne glede na Stevilo zainteresiranih povzroditeljev lahko tudi vsa
gospodinjstva obdine Moravske Toplice vkljudijo v zbiranje biolo5kih odpadkov od wat do

wat. Druga moznost je 5e naprej hiSno kompostiranje.

1.3 Obvezne sestavine elsborrta

9. Elet Uredbe doloda naslednje obveme sestavine elaborata:

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

obradunsko oMobjg
b) predradunske in obraiunske stroSke izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za

Feteklo obraaunsko oMobje,
c) pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od potjene cerre storitev

posamezne javne sluZbe za preteklo obradunsko obdobje,

Elaborat o oblikovanju cane izvajanja obveme obdinske GJS zbiranja doloacnih vrst komunalnih odpadkov 7
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d) primojavo obraEunskih cen posarrezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cenq z
obradunskimi cenami storitw javne sluZbe na primerljivih obmoljih,

e) primerjavo pofjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cenq s

poSenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjitl
f) primerjavo obradunske c€ne javne infiastrukhre javne sluibe, za katero se

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

katero se oblikuje cena, s pomo6jo kazalnikov, ki so: pospeSena pokritost
kratkorodnih obveanosti, gospodamost poslovanjq povpre&ra meselna plaia na
zaposlenca in ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve,

h) predradunsko kolidino opravljenih storitev javne sluZbe za prihodnje obradunsko
obdobje,

i) predradunske sho5ke izvajanja storitev posameme javne sluibe za prihodnje
obradunsko obdobje,

j) obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne
sluZbe za preteklo in prihodnje obradunsko obdobje,

k) prikaz razdelitve splo5nih stro3kov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,

l) prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjern posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,

m) donos na vloZena poslovno pokebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obradunsko obdobje,

n) Stevilo zaposlenih za tzttajanje storitev posamezne javne sluZbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,

, o) podatek o vi5ini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastrukture,

p) stopnjo izkori5denosti javne infrastruktue, ki je namenjena izvajanju javne sluZbe,
in stopnjo izkoriSdenosti javne infrastrukture, ki je namenjor a za intajanje
posebnih storitw,

q) izradun pre&adunske cene storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje
obradrmsko oMobje in izradun predradunske cene javne infrastrukture ali
omriznine za prihodnje obradunsko obdobje,

r) prikaz sodil za razporejanje vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter po

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

2.1 PredraEunska in obralunska kolilina opravljenih storitev jsvne slulbe z.a preteklo

obraEunsko obdobje

Zbiranje bioloSko razgradljivih hftinjskih
odpadkov in zelenega vrkrega odpa& 1s0.000 I 149.72s

Vxte komunalnih odpadkov

Pred reE unska koliEina
opmvljenih storitery zr
preteklo obraiunsko

obdobje (etro leto) - leto
2021 (v ks)

Obralunsk koliCina
opraYljetrih storitev za
preteklo obratunsko

obdobje - leto 2021 (v
ks)

Zbiranje lode,tih frakcij dolodenih
kornunalnih odpadkov, razen loEeno

zbrane odpadne embalale ter biolo5ko
razgradlji vih kuhinjskih odpadkov in
zeleneea vrtnesa odoada 321.000 30s.676

Zbiranje lodeno zbrane odpadne embalaZe

210.000 206.315

Zbiranje meSanih komunalnih odpadkov
500.000 479.635

Skupei komunalni odpadki
r.031.000 991.626

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne o*inske GJS zbiranja dolodenih vnt komunalnih odpadkov -



Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o-

2.2 PredraEunski in obraEunski stroSki izvaianja storitev posamezne javne sluZbe za
preteklo obraEunsko obdobje

Zbiranje biolo$ko razgradlj ivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega

t7 .637 18.754

V letu 2021 smo realizinli 134.569,66 EUR prihodkov iz naslova zbiranja komunalnih
odpadkov ob stro5kih v viSini 149.039,63 EU& kar pomeni, da je nastal manjko v viSini
14.469,97 EUR, ki ga upo5tevamo v predradunu zaleto 2022.

Na podrodju zbiranja biolo5kih odpadkov smo realizirali prihodke v viSini 17.335,67 EU&
stro5ki pa so ma5ali 18.753,73 EUR, kar pomeni manjko v vi5ini 1.418,06 EUR, ki je
prenesen v plan za 2022.

2.3 Pojasuila odmikov obreaunske cene od predraiunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne sluZbe za preteklo obraiunsko obdobje

Obraiunska cena zbiranja dolodenih lTst komunalnih odpadkov v obeini Moravske Toplice v
letu 2021 znasa 0,15030 EUR/kg brez DDV in je vi5ja od potrjene cene, ki je 0,14039

EUR./kg brez DDV. Zbrane kolidine komunalnih odpadkov so v letu 2021 bile za sl^be 4 yo

niije od nadrtovanih na letni ravni, stroski zbiranja komunalnih odpadkov so bili za slabe 3 %

visji od naertovanih. Pozitivno je, da se zmanjsuje tudi kolidina meSanih komunalnih

odpadkov, kar pomeni, da uvajanje novih storitev lodenega zbiranja odpadkov v preteklosti in

Vrstc komunalnih odpadkov

PredraCunski stro5ki
izvajanja storitev

zbimnje doloCenih vrst
komulalnih odpadkov za

prcteklo obra6unsko
obdobje (eno leto) - leto

202r
(v EUR )

Obralunski strolki
izvejrnja storitev

zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov za

preteklo obnEunsko
obdobje - leto 2021

(v EIJR )

Zbiranje lodenih tsakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne ernbalare ter biolo5ko
razgradlj ivih kuhinjskih odpadkov in
zeleneca vrtneca odDada 49.907 45.070

Zbiranje loCeno zbrane odpadne
embalaZe

15.358 18.762

Zbiranje meSanih komurulnih odpadkov
79.482 85.208

Skupaj komunelni odpadki
144.7 47 149.040
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Saubemucher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

osveSdanje ter obve5danjc obdanov dajejo dobre rezultate in si moramo skupaj tudi v
prihodnje prizadevati za povedanje deleZa lodeno zbranih Aakcij.

Obradunska cena zbiranja biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada za leto 2021 je 0,12525 EUR/kg brez DDV in je prav tako viSja od pofiene cene, ki je
0,1 1758 EUR&g brez DDV. Kolidina zbranih biolo5kih odpadkov v letu 2021 je bila v skladu
z nadrtovano, stroSki zbiranja bioloSkih odpadkov pa so bili za aektj Vo viSji od naErtovanih.
Tudi vnaprej se moramo truditi, da se bo vo6ala vkljudenost gospodinjstev v zbiranje
biolo5kih odpadkov in s tem tudi deleZ lodeno zbranih Fakcij.

2.4 Primerjava obreiunskih cen posrmczne jevne slulbe, za katero se oblikuje cena, z

obralunskini cenami storitev javne sluibe na primerljivih obmo6jih

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

upoSteva zlasti geografske, poseliwene in oskrbovalne znadilnosti obmodja. Podatki o cenah

na primedjivih obmodjih naj bi sluZili ob6inam za presojo upravidenih cen storitev na

njihovem obmodju. MinisEstvo za okolje in prostor podatkov v zadnjih letih ni objavljalo.

Ker so podatki o cenah na primerljivih obmodjih podlaga za primeq'avo in sprejern cen, jc
izrednega pomena, da so primerjalna obmodja opredeljena na strokovno ustreznih osnovah.

lzvalanje javnih storitev je namreE lokalno pogojcno ter odvisno od Stevilnih naravnih in
tehnidno{ehnoloSkih pogojev, zato mora regulacija taneljiti na analizi ueinkovitosti izvajanja
dejavnosti, pri derner niso upoStevani le stroSk, temvel tudi pogoji izvajanja. StroSkovna

zahtevnost oskrbovalnih sistemov na obmodju posamezne obdine vpliva na povpretno lastno
ceno izvajanja storitve v obdini. Glede na to je pomernbna povezava tehnidnih oz.

oskrbovalnih in ekonomskih elementov, ki zagotavlja celovitej5o primerjavo izvajanja javnih
storitw in poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih sluZb. Tovrstno celovito wednotenje
udinkovitosti izvajanja dejavnosti omogoda primerjalna analiza ki izvajalcan javnih slutb
omogoda izbolj5anje njihovega poslovanja, obdinam pa pomaga pri odgovoru na kljudno
vpraSanje, kateri stro5ki in v koliklni viSini so dejansko upravideni.

Zaradi zgoraj navedeaega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vsani
trerni interesnimi z-dratenji obdin (SOS, ZOS, ZMOS) zadela s projektom Primerjalne analize

izvajanja obveanih obdinskih GJS varstva okolja" ki ga izvaja In5titut za javne sluZbe.

Temeljni namen je aralizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in shoSkih izvajanja
storitev JS varstva okolja za posameane izvajalce in obdinam zagotoviti ustrezrej5o strokovno
podlago za presojo upravidorih cen, izvajalcern pa mo*rosti za izboljianje poslovanja. Ker
primerjalna analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgorodno izboljSanje in preglednost
poslovanja potreben sisternatiden, kontinuiran proces merjenja in primerjanj4 je ZKG po
zakljuEku primerjalne analize za leto 2013 nadaljevala tudi v prihodnjih letih. V analizi
sodeluje s podatki za obdine, kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi podjetje
Saubermacher - Komunal4 zato ste obdine s strani ZKG v zadetku meseca januarja 2022
prejele rezultate Primerjalne analize izvajanja gospodarskc javne sluibe ravnanja s

komunalnimi odpadki za leto 2020 (december 2021), iz katere je razvidno vet po&obnosti o
tej javni sluZbi in primerjava z drugimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.
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V analizi za leto 2O2O 1e sodelovalo 36 izvajalcev (od skupno 6l) ravnanja s komunalnimi
odpadki in ti izvajamo JS ravnanja z odpadki v 121 obdinalq kar je 57,1 7o vseh slovenskih
obCin. Skupni stroSki izvajanja javne sluZbe zbiranja komunalnih in biolo5kih odpadkov v letu
2020 so prikazani na spodnjih grafih. Podjefje Saubermacher - Komunala je prikrzano
pod oznaleno oznako 36.
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Graf l: Skupni strolki iuajanja JS zbbanja komunalnih odpodkov brcz biolofl*ih odpadkov glede na kolilino zbranih homunalnih odpad*ov

brez bioloS *ih odpadkov
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Gral2: Skupni stroiki irvajanja JS zhiranja hiololkih odpadkov glede na kolitino zbranih bioloSkih odpadkov
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2.5 Primerjeve potrjenih cen pos.mezne javne sluibe, z! k tero se oblikuje cena, s

potrjenimi cenrmi storitev javne slurbe trr primerljivih obmoljih

Primerjava za lao 2020 je na razpolago v Primerjalni analizi inajanja gospodarskc janne sluZbe
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020 (decenber 2021).

2.6 Primerjave obreiunske ccne javnc infrestrukture jevne slulbe, zr krtero se

oblikuje ccnr, s primerljivimi obmo{ji

Enako kot v toCki 2.5.

2.7 Primerjeve izvrjrlce jevne slullbe s povpreljem penoge tiste jevne slulbe, za
katero se oblikujc cene

Opredelitev kazalnikov, ki se v SHadu z Uredbo vpo*evajo pri primerjavi:

Vir NPES, Pojasnila postavk iz bilatrce stanja. Dostopno prcko: httpr/www.rip6.si/fipdPoirsnih za sd8sa (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 povpreaje panoge javne sluZbe
zbiranja dolodenih rrst komunalnih odpadkov Steje dejavnost 38.11 >Zbiranje in odvoz
nenevarnih odpadkov<, za povpreije panoge javne sluibe obdelave dolodenih vrst
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 volj o zaleto 2020.

KAZALI'IK FORMULA ZA IZ RACI]N OPIS

Pospclena
pokritost
kretkoroinih
obveznosti

KratkomCna sredstva - Zaloge

I(ratlorof.Ile obveznosti

Kazalnik kaZe ali so najlikvidnejSa sredstva
finarcirana s katkorcCnimi viri sredstev.
Ce je wednost tega kazalnika veCja od l, so
poleg zalog z dolgorodnimi viri financirana
tudi likvidnei5a sredswa.

Gospodarnosl
poclovenja

Prihodki iz poslovania

Odhodki iz poslovanja

Kazaldk odraia razrnerje med ustvarjenimi
prihodki in povzrotenimi odhodki iz
poslovanja. Vedja kotje vrednost
kazalnila, uspc5nej5e je poslovanjg seveda
pod pogojen, izkazanega distega dobidka.
V primeru n€gativnega rezultata iz
poslovanja je vrednost kazalnika manjla od
l.

Povpredne
mesotna
plaEe na
zaposlenca

StroSki DIat€
St.mesecev poslovwla Rezultat kazalnika prikazuje povpredno

mesedno plado zaposlenca.
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Primerjava kazalnikov med izvajalcem javoe sluZbe in primerjalno panogo Taleto 2O2Oi

2.A Predralunska koliEina opravljenih storitev iavne slulbe za prihodnje obraiunsko
obdobje

Vrste komunrlnih odpadkov
Prcdratuorke kolidim izvrjrtrja
storitev zr prihodnie obnlunsko

obdobie - leto 2022 (v ks)
Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane
odpadne ernbalale ter bioloiko razgradljivih
hrhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odoada

3 t 9.s00

Zbiranje lodeno zbrane odpadne embalaZe 209.000

Zbiranje me5anih kornunal.r:ih odpadkov 485.000

Skupaj komundni odpedki l.0l3.g)0

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelencga vrtnega odpada r66.000

KAZALNIK
Izvajalec:

Saubermacher - Komunala Murska
Sobota d.o.o.

Penoga 3&l l:
Ravnanje z nenevamimi o@adki

Pospeiena pokritost
kretkomlnih obvezncti 0,98 t,39

Gorpod.rnost
ooclovenia

I,l l I,04

Povprclne plade ne
zaposlcnca

2.003,60 EUR 1 .728,99 EUR

E 
"b.., ".bttk""*J" "-c 
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2.9 Predralunski stroSki izvejenla storitev posamezuc jsvne sluZbe za prihodnje
obrrlunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Prcdraiunski stro5ki izvajanja
storitev zbiranja doloienih vrst

komundnib odpadkov za prihodnie
obralunsko obdobje - Ieto 2022

(v EUR )
Zbiranje loienih frakcij doloCenih
komunalnih odpadkov, razan lodeno zbrane
odpadne embalaZe ter biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega yrtnega

odpada

30.429

Zbiranje lodeno zbrane odpadne cmbalaie 22.705

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov 103_ I 6l

Skupaj komunalni odpedki 156.295

Zbiranje biolo5ko razgradlj ivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

23.347

2.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne

slurbe za preteklo in prihodnje obralunsko obdobie

o Smetarska vozila;
. Samonakladalnovozilo;
o Yoala za zbiraflje kosovnih in nevarnih odpadkov;
o Zabojniki za zbirallrle posameznih vrst odpadkov (meSani komunalni odpadki,

lodene frakcije, bioloSki odpadki);
. Kontejnerji za lodene frakcije v zbimih centrih;
c Yozlla zavzdrtevanje in nadzor.

2.1I Prikrz rezdelitve splofnih stroSkov zr preteklo in prihodnje obraluusko obdobje

Splo5ni stro5ki so razdeueni na javni in trtri del dejavnosti na osnovi obsega opravljenih
storitev na posameznern podrodju.

2.12 Prihodki, ki jih izvajelec ustvrri z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obralunsko obdobje

Posebnih storitev iz 1 l. Elena Uredbe v obdini ne opravljamo.

Elaborat o obtkovanju cene izvajanja obveane oblinskc GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 17
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2.13 Donos na vloZenr poslovno potrebna osnovtrt sredstva za preteklo in prihodnje
obraCunsko obdobje

Donos predstavlj a 5 o/o od nabavne wednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za
izvajanje javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst kommalnih odpadkov in je razviden iz tabele v
todki 2,17.

2.14 Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluibe za preteklo il
prihodnje obraEunsko obdobje

Zbiranle me5anih komunalnih in biolo3kih odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo
vomik in dva komunalna delavca. Loieno odpadno embalaZo, lodene frakcije na zbimih
mestih, papir in biolo5ke 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 kemik.

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

Pri izvajanju javne sluZbe ne uporablj.rmo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna
osnor.na sredstva.

2.16 Stopnja izkoriSEenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne

slulbe, in stopnja izkoriSlenosti javne infrastrukture, ki je namenjena z, izvajanje
posebnih storitev

Pri izvajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna
osnovna sredstva.
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2.17 IzraEun predraiunske cene storitev posam€zoe javne slulbe za prihodnje
obraiunsko obdobje in izraiun predraEunske cene javne infrestrukture ali
omreZnine za prihodnje obraCunsko obdobje

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne sluZbe ne
uporablja javne infrastrukture, zato je v spodnji tabeli le izraiun predradunske cene storitve
zbiranja.

Prikaz stroSkov v skladu z 22. dlenom Uredbe.

zlilrni. doloactrIt vllr lonrlmldi odledkov:
Pltdr.[u6ki

rt raki v f,LrR
Pl.dr.ltrls l(ollur.

rl!
PrtdtlaurEk. c€rs v

ft RA!
l. Zrir.nje komunahih oocdlov 156.294.54 € 1.013.500 0.15.121 €

2. Zir.tri tfthatih odlnd(ov 21.346,81 166.000 0,14064 €

Cal|l r
IUR/|(on

Rrvrllot z rlEirnid komtmlrilri odEd\i z vEL 6)672t

v ce 0 vkliraen 95% DDv

OBEINA MORAVSKE TOPLICE

Ain j. ba.ro,brl .
odprdi!.Ebdrr.

ai.r+
r.,rtdlrvti

rlIi...ui. t.uddlo
tuar-jiih r.iirjrrdb

{ srRoSKI JAII{E INFRAsrRtxrL Rf, 0.m ( 0,00 t 0.00 ( (Im(

B STROSK IZY-AJ{\JA STORITT'f,
l. N.pcEdrd.lrolu lllLlkb ir.brfur 1&1"71 9.629.r0( t3.622.77< 2JO0.9t

SEoaLi posor*esa gorM 4.664_14 f. 1.711,58 ( 2.946:l 2.300,91 €

0.00 € 5.9r5,52 € 1.274,00 € 0.00 €

SroskiDle1oaih storite! 0,00 ( 0,00 t 9..102.51 0,00 €

L Ncdndltmaud.b 14283..12 7-13,.12 t4J25l6 ( 4.79,(19 €

SEotli dch t1_283.42 ( ?.?lE.l: € l4125.16 € 4.794.49 4

L Dnri tro6rcdd llroati tl2a75 ( 0.00 { !350.00 ( 10.45&00 (

I Soheri (Dosltdn proizvrihi rtoaki 12.765.99 4,rxrl59 f &754J9 ( .33)5-01 {
2.407,49 e I 916.59 ( 1.890,64 ( L187,51

SEo{ti arEniz.iie zbojn&ov 0,00 € 4 971,19 4 821,70 €

Stroski rdr:eruia tozl 2.629,08 € 2.091.00€ r.89.95 € l:96.81 €

Sok anl Bhovoo-Dmd.il 3irolki 0-00 ( 0.m 0,m ( qm(

6. Srloatri rD..v rlrdtt 51,764t9 ( 0.00 { 0. 0.m

7, Otrtd andl o{mk qi o,trrl..iF lroi.v Xvo.
rft& 0.m { 0.m ( 0.00 ( o.m {

& N.p3Ednl stmlkl pro(hi 0.001 0.00 t -12.1q).00 ( q00 (

9. DrElmslovnl odhodkl 0.00 0.00 0.00 ( 0.00 €

10. Dom3 J-9t(63 ( 132&t0( l8s6a9 ( t.0693.1 €

I t. n..dL. v ltLfi 6 6, alemm t ndb. r4{6q9 ( l.4l&06 (

12. SklBi D.!&raoE ti rtoaki 103.160.6a 22-70(9t { 31I42t95 € 23346.tt {
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Razlika med pokjeno in obradunsko ceno zbiranja komunalnih odpadkov glede na dejansko

kolidino opravljenih storitev v lefi 2021 se je upo5tevala pri izradunu predralunske cene za

leto 2022, karje razvidno iz tabele na prejSnji strani.

2.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroikov in prihodkov po dejevnostih ter po
obEinah

Prihodki in neposredni stroSki se knjifijo neposredno na kondne nosilce ozircma dejavnosti.

Stro5ki, ki jih ni mogode neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi pogenih sodil.

PredraEunske cene
za leto 2022 v

EUR/ke brez DDV

Potrjena cena v
EUR/kg brcz DDV

PredreEunske cena
2Ul2 / Potrjena cena

Zbiranje komunalnih
odpadkov

0,15421 0,14039 109,84 %

Zbiranje bioloSkih
odoadkov

0,140fl 0,1l7s8 119,61 0/o
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3 ZAKIJUdEK

Zahvaljujod konec leta 2Ol9 uved€nemu nadgrajenernu standardu ravnanja z odpadki v obdini

Moravske Toplice smo uveljavili naEelo )pov"aoditelj plaia< in hkrati zasledujemo usmeritev

Republike Slovenije po 6in vedje.m obsegu lodeno zbranih odpadkov in zmanjSevanju

kolidine me5anih komunalnih odpadkov. Na ta nadin se dalj dasa ohrani dragocen odlagalni

prostor, industriji pa se vmejo sekundame surovine.

Na osnovi Uredbe je cena oblikovana in se uporabnikom zaraaunava v kg sorazmerno na

prostomino in pogostost odvoza zabojnika za me5ane komunalne odpadke.

Ker se izraluneni predralunski ceni opravljanja storitev zbirania doloEenih vrst
komunalaih in bioloSkih odprdkov rezlikujeta od potrjenih cenr utora pristojni obiinski
orgen zaieti postopek potrjevenja novih cen.

Izvajalec gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov se bo

skupaj z obCino s pomodjo osveltanja in obveSdanja oHanov tudi v prihodnje trudil, da bi se

5e povolal deleZ loleno zbranih komunalnih odpadkov in s terr zrranj5evala kolilina meSanih

komunalnih odpadkov.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vnt komunalnih odpaclkov 21
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PREDLOG SKLEPA:

SKLEP O NOVIH CENAH ZBIRANJA DOLOIf,NIH VRST KOMUNAINIH
ODPADKOV

I.

Nove 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.

II.

Obdinski svet po$uje predloieni elabomt o oblikovanju cene izvajanja obvezne obEinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolotenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske
Toplice za leto 2022.

[t.

Obdinski svet potrjuje cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z dnern sprejetja, cene storitev se uporabljajo od zadetka naslednjega meseca po

mesecu potrditve, to je od

Moravske Toplice, dne

Zupan obdine Moravske Toplics:

Alojz Glavad

Zbiranje dololenih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/kg

1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,15421 €

2. Zbiranje biolo5kih odpadkov 0,14064 €

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 22
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