
ffi SM
KOMUNALA

Obdina Roga5ovci
iupan Edvard Mihalid

Roga5ovcir 14 b

9262 Roga5ovci

Referent za finance in kontroling
Aleksandra Vogrinii UN iv.dipl.ekon

SAUBERMACHEB - KOMUNALA - podjetje za
odstranjevanje odpadkov Murska Sobota d.o.o.
Nor5inska ulica12 | 9000 Murska Sobota
T:, 02 52684 50 I F: 02 526 84 4O

W: www.saubermacher-komunala.si
E: info@saubermacher-komunala.si

q,A bl9+6Y+S t{.b}

@ oBe INA RocAsovcl
Datum prejema: 0 1 -0t- ?t:1

St. zadeve:

(e,

4
_os _

Stevilka: SK-0039/21 -AV
Murska Sobota, 30.03.2021

Zadeva: Elaborat o oblikovanju cene za leto 2021 s porodilom o delu za leto
2020

Spoitovani,

v prilogi vam poSiljamo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obcinske gospodarskejavne sluzbe zbirania dolodenih vrst komunainih odpadkov v obdini Rogasovci za leto 2021 sporocilom o delu za leto 2O2O (v nadaljevanju Elaborat)

V skladu s 6. dlenom tJrcdbe o metodologiji za oblikovanje cen stoitev obveznih obiinskihgospodarskih sluZb varstva okolja (Ur.l. RS S/. 87/201i, 1og2o12, 76D017 in 7g/201g)
izvaialec enkrat letno pripravi Elaborat ler za preteklo obracunsko ooooole ugotovl razliko medpotrjeno in obracunsko ceno opravljenih sioritev in ugotovljeno ra=iiko med potrjeno inobradunsko ceno glede na dejansko kolicino opravljeniti storitev v preteklem obracunskem
obdobju v elaboratu upo5teva pri izracunu predracunske cene za naslednie ooJoo;e. il;;;;j
navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati prlstojn-emu
obcinskemu organu, ki mora zaceti postopek potrjevanja cene.

Ker se izra6unani predradunski ceni opravtjanja storitev zbiranja dolo6enih vrst
komunalnih odpadkov in bioloskih odpadkov oJ potr;enih cen razlikujeta manj kot 10 Vo,v skladu s 6. dlenom Uredbe potrditev nove cene ni obvezna. Obcinski svei "" lrtrXo
kljub temu odlodi in potrdi predradunske cene za leto 2021.
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1 UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekolo5ki, druZbeni in ekonomski problem sodobnih
druZb, saj se njihove kolidine povedujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Nadini ravnanja z
odpadki zadevajo torej vsakogar, tako posameznike in podjetja, kot tudi organe oblasti.
Ustvarjanje velikih kolidin odpadkov vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni
strani, druZbi pa nalaga vse vedje stro5ke za njihovo zbiranje, predelavo in odstranjevanje.
Sodobna druZbaproiwaja vsak dan ved odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju obrernenjujejo
naSe okolje in negativno vplivajo na kakovost Zivljenja. V Sloveniji se na eni strani pojavljajo
vse vedje kolidine embalaZnih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo Lelenega zajema
embalaZnih materialov oziroma lodeno zbranih sekundarnih surovin, kajti na podlagi
regulative EU smo zavezani tudi k zmanj5evanju kolidin odloZenih odpadkov.

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

o Naielo prepreievanja: kolidine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi
industrijo, da proinede - ter potroSnike, da izberejo - proizvode in storitve, ki ustvarjajo
manj odpadkov. Sem sodi tudi razvoj in uveljavljanje ewopske strategije recikliranja
odpadkov.

o Naielo >>onesnaievalec plaia<<: kdor onesnaZuje, mora pladati stro5ke zaradi onesnaZenja.
o Naielo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprediti.
o Naielo bliZine: odpadke je treba obdelati dim bliZe njihovemu viru.

V skladu z Uredbo o metodologiji zo oblikovanje cen storitev obveznih obiinskih
gospodarskih javnih sluib varstva okolja (Ur. 1. RS St. 87/2012, 109/2012, 76/2017 in
7812019) (vnadaljevanju: Uredba),ki je stopilavveljavo s 1.1.2013, ceno storitveposamezne
javne sluZbe za obmodje obdine predlaga izvajalec javne sluZbe preko elaborato o

oblikovanju cene imajanja storitev javne sluibe (v nadaljevanju: elaborat), ki ga predloZi
pristojnemu obdinskemu organu v potrditev. lzvajalec v skladu s 6. dlenom (Jredbe 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 preteklem obradunskem obdobju v elaboratu upo5teva pri izradunu

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

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

obdinskemu organu, ki mora za(eti postopek potrjevanja cene.

Obdina na podlagi elaborata dolodi potrjeno ceno, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno

oblikuje cenik ter gaobjavi na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.

Obdina na podlagi elaborata dolodi potrjeno ceno, izvajalec pa v skladu s potrjeno ceno

oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.

Obvezne obdinska gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na

podlagi Zakona o varstr,u okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno prediSdeno besedilo,

49106 - ZMetD,66106 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 57108 - ZFO-IA,70108, 108/09, 108/09 -
ZPNadrt-A , 48112, 57112, g2l13, 56115, 1O2l15,30116, 61117 - GZ,21ll8 - ZNOrg, 84118 -
ZIURKOE in 158/20) tet te Uredbe so'.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obiinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 3
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e Zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov

o Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov

. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Cena posamezne storitve javne sluZbe ravnanja s komunalni.mi odpadki je sestavljena iz cene

javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne sluZbe ravnanja s

komunalnimi odpadki.

Pri javni sluZbi ravnanja s komunalnimi odpadki se lodeno oblikujejo cene za posamemo

javno sluZbo in naslednje storitve znotrajjavne sluZbe:

1. Zbiranje dolodenih wst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje;

o lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen

lodeno zbrane odpadne embalaie ter biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtne ga o dp ad a,

o lodeno zbrane odpadne embalaie,
o biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
o meSanih komunalnih odpadkov.

2. Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov.

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

1.1 Osnove za irvajanje gospodarske javne sluibe 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 St. 35469-4012014-2, z dne
31.07.2014, za obmodje obdin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodo5, Kuzrna,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Roga5ovci, Salovci, Ti5ina, Kobilje,
Dobrovnik, Turni5de, Odranci, Cren5ovci;

o Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-5812012-8 z dne 24.01.2013,
Odlodbe 5t. 35469-3112013-2 z dre 10.12.2013, Sklepa St. 35469-3112013-3 z dne
17 .12.2013 in Odlodbe 5t. 3 5469-621201 6 z dne 26.05.2017 ;o Evidenco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve 5t. 35470-14812010-2 z dne
03.06.2010 (pod Stevilko 1316);

o Evidenco posrednikov odpadkov na osnovi Potrditve 5t. 35471-9512009-3 z dne
08.01.2010 (pod Stevilko 423);

o DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Pokdila 5t.34453-
79/2011-3-U950-06 z dne 06.12.2017, izdanega s strani Veterinarske uprave RS pod
evidendno Stevilko SI B 09 25 01 vpisana v register prevoznikov Zivaiskih stranskih
proizvodov.

Izvajatje gospodarske javne sluZbe zbiranja odpadkov v obdini Roga5ovci smo prevzeli in
imajamo na podlagi:

o Odloka o nadinu iztrajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranjadolodenih
wst komunalnih odpadkov na obmodju Obdinl RogaSovci-(Ur. l. RS, St. 4612014)

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 4
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Pogodbe o opravljanju gospodarske javne sluZbe zbianja in prevoza komunalnih
odpad-kov_ter odlaganja ostankov predelave ali odstranj"rur.lu komunalnih odpadkov na
obmodju Obdine Roga5ovci
Aneksa Stevilka 1 k Pogodbi o opravljanju gospodarske javne sluZbe zbiranja in prevoza
kom rnalnih odpadkov ter odlaganla ostlntov predelave ali odstr anieranli komunalnih
odpadkov na obmodju obdine Roga5ovci
predmetne okoljske zakonodaje

1.2 Pregled standarda zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov zaleto 2021

Standard vsebuje:

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 RogaSovci, torej v naseljih:
Fik5inci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoda, Roga5ovci, Ropoda, Serdica, Sotina, Sveti
Jurij, Vedeslavci.

Standard ravnanja z odpadki zajema zbiranje me5anih komunalnih odpadkov, meSane

embalale po sistemu nrmene vrede in lodeno zbianje papirja. V obdini Roga5ovci se od
januarja 2020 imaja tudi zbiranje bioloSko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega

vrtnega odpada, v katerega se obdani vkljudijo izbirno. V letu 2014 smo v obdini Roga5ovci

pre5li iz dotedanj ega odvoza me5anih komunalnih odpadkov enkrat na Stiri tedne na odvoz teh

odpadkov enkrat na mesec. Prav tako enkrat na mesec poteka odvoz meSanih embalaZnih

materialov po sistemu rumene vrede. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na

c

o

C

Letno Stevilo
odvozov

Opombe

Zbiranje in odvoz meSanih komunalnih
t2

odvoz enkrat na mesec

Ekolo5ki otoki 26 odvoz enkrat na 14 dni
od vrat do wat 13 odvoz enkrat na 4 tedne

Rumena weda embalaZa od wat do vrat 12 odvoz enkrat na mesec
Zbiranje kosovnih odpadkov iz

na klic I
do 2 m3 letno

Akcrji zbiranja nevarnih in posebnih
IZ I

zbirarye s prernidno
zbiralnico na vnaprej

dolodeni lokaciii
Zbimi center zaTodeno zbiranje frakcij
Serdica

Stalno oziroma
sproti po potrebi

ZC se nahaja v Serdici

Letno Stevilo
odvozov

Opombe

Zbirarye in odvoz biolo5kih odpadkov 4t

(od aprila do oktobra tedensko,
od novembra do marca 14-

dnevno)

Elaborat o oblikovanju cene intajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 5
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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 zbirania

nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo premidne zbiralnice.

Povzroditeljem odpadkov je na voljo zbimi center za lodeno zbiranje frakcij, ki se za obdane

obdine Roga5ovci nahaja v Serdici.

Zbiranie me5anih komunalnih odpadkov

Za oddajanje mesanih komunalnih odpadkov lahko uporabniki uporabljajo zabojnike volumna

120 l, 240 I in 1100 I ali zabojnike volumna 4 m', 5 m3,'l m3 ali 8 m3. Odvoz zabojnikov

volumna 4 m3 ali vedjih se vrSi 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 drno-sivega zabojnika za mesane komunalne odpadke, lahko kupijo na

sedeZu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., v dasu obratovanja zbirnega

centra ali v dasu odvoza odpadkov pri vozniku vozila za odvoz odpadkov wedke, ki jih
nastavijo na prevzemno mesto ob zabojnik za mesane komunalne odpadke v dasu zbianjale-
teh.

Obdani pa lahko narodijo tudi 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.

Na zbirnih mestih oziroma tako imenovanih ekolo5kih otokih zbiramo v obdini Roga5ovci

samo stekleno embalaZo v 2401 zabojnikih in to odvisno od primernosti lokacije, okoljske
zavesti, potreb in Stevila prebivalcev, ki jim je namenjeno zbirno mesto.

Zbiranie embalaZe od vrat do vrat - rumena vreda

Zbiranje embalaZnih materialov po sistemu t.i. rumene wede pomeni, da vsako gospodinjstvo,

ki je vkljudeno v organiziran odvoz me5anih komunalnih odpadkov, prejme letno 24

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

embalaZo stisnejo in odloZijo v namenske wede, le-te pa na dan odvoza postavijo na odjernno
mesto zabojnika za me5ane komunalne odpadke.

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Zbiranje kosovnih odpadkov poteka po sistemu 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 tovrstnih odpadkov, kar je Ze vkljudeno v ceno ravnanja z
odpadki. Seveda pa lahko brezpladno oddajo kosovne odpadkov tudi v zbimi center.

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

Ekolo5ki otoki (zbima mesta)

Stekleno ernbalaZo zbiramo na zbirnih mestih oz. tako imenovanih ekolo5kih otokih.
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Nevarne frakcije lahko obdani oddajo l-krat letno ob akciji zbiranjanevarnih odpadkov iz
gospodinjstev s pomodjo premidne zbiralnice na vnaprej dogovorjenern kraju in po umiku.

Zbimi center za lodeno zbiranje frakci-i

Zbimi center za lod,eno zbiranje frakcij, ki se nahaja v Serdici, je namenjen lodenemu
zbiranju:
o papirja in lepenke vseh wst in velikosti, vkljudno z odpadno embalaao iz papirja in

lepenke,
r stekla vseh velikosti in oblik, vkljudno z odpadno embalalo iz stekla,o plastike, vkljudno z odpadno embalaZo iz plastike ali sestavljenih materialov,o odpadkov iz kovin, vkljudno z odpadno embalaZo iz kovin,
o lesa, vkljudno z odpadno embalaZo izlesa,
. obladil,
o tekstila,
o jedilnega olja in ma5dob,
o barv, drnil, Iepil, smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
o detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
r batenj in akumulatorjev, ki niso razvrSdeni v skupine 16 06 Ot, 16 06 02 ali 16 06 03 v

klasifikacijskem semamu odpadkov, dolodenem v predpisu o ravnanju z odpadki,o elektridne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
o kosovnih odpadkov,
o odpadnih zdravil.

Zbiranje papirja od vrat do vrat

Posamezna gospodinjstva lahko lodeno zbirajo 5e papir v svojem gospodinjstvu s pomodjo
2401 zabojnika, karje Ze vkljudeno v ceno ravnanja z odpadki.

Zbiranje biolo5kih odpadkov od vrat do wat

Od januarja 2020 se ne glede na Stevilo zainteresiranih povzroditeljev lahko tudi vsa
gospodinjstva obdine Roga5ovci vkljudijo v zbiranje bioloSkih odpadkov od vrat do vrat.
Druga moZnost je 5e naprej hiSno kompostiranje.

1.3 Obvezne sestavine elaborata

9. dlen Uredbe doloda naslednje obvezne 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 potrjene cene storitev
posamezne javne sluZbe za preteklo obradunsko obdobje,

Elaborat o oblikovanju cene imajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 7



Saubermacher - Komunala Murska Sobota d'o'o'

d) primerjavo obradunskih cen posamezne javne sluZbe, zakalero se oblikuje cerra, z

obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

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

potrjenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

0 primerjavo obradunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se

oblikuje cena, s primerljivimi obmodji,

g) primerjavo izvajalca javne sluZbe s povpredjem panoge tiste javne sl]uLbe, za

katero se oblikuje cena, s pomodjo kazalnikov, ki so: pospe5ena pokritost

kratkorodnih obveznosti, gospodamost poslovanja, povpredna 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

obdobje,

i) predradunske stro5ke izvajania storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje

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

sluZbe za preteklo in prihodnje obradunsko obdobje,

k) prikaz razdelitve sploSnih stroikov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in

prihodnje obradunsko obdobje,

l) prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in

prihodnje obradunsko obdobje,

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

obradunsko obdobje,

n) Stevilo zaposlenih za imajanje storitev posamezne javne sluZbe za preteklo in

prihodnje obradunsko obdobje,

o) podatek o viSini najannine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki

se prenese na uporabnike javne infrastrukture,

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

in stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajarrje

posebnih storitev,

q) izl:adtn predradunske cene storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje

obradunsko obdobje in izradun predradunske cene javne infrastrukture ali

omreZnine za prihodnje obradunsko obdobje,

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

obdinah in
s) druga razk,rrtjana podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 35.
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2 VSEBINA

2'l Predraiunska in obraiunska koliiina opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo
obratunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Predraiunska koliiina
opravljenih storitev za
preteklo obraiunsko

obdobje - leto 2020 (v
ks)

Obraiunska koliiina
opravljenih storitev za
preteklo obraiunsko

obdobje - leto 2020 (v
ks)

Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaLe ter biolo5ko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in

166.700 185.656
Zbiranje lodeno zbrane odpadne qnbalaLe

85.000 88.1 79

Zbir anj e biolo Sko r azgr adljiv th kuhinj skih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

28.302 19.797

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
190.000 188.285

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se je v
obdini Roga5ovci zai,elo izvajati Sele v letu 2020.

2.2 Predraiunski in obraiunski stro5ki izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za
preteklo obraiunsko obdobje

Elaborat o oblikovanju cene in,ajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov g

Vrste komunalnih odpadkov

Predraiunski stro5ki
izvajanja storitev

zbiranja doloienih vrst
komunalnih odpadkov za

preteklo obraiunsko
obdobje -leto2020

ETIR

Obraiunski stro5ki
izvajanja storitev

zbiranja doloienih vrst
komunalnih odpadkov za

preteklo obraiunsko
obdobje -leto2020

EUR
I Zbiranje lodenih frakcij dolodenih

komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko
r azgr adljiv ih kuhinj skih odpadkov in
zelenegav1nega odpada 30.230 29.872,29

Zbiranje lodeno zbrane odpadne
embalaZe

9.837 9.759,22
Zb ir anj e b iol o 5k o r az gr adlj iv th
kuhinj skih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada 5.531 3.560,69
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Zbir anje meianih komunalnih odpadkov
39.660 43.403,1t

Zbiranje biolo$ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se je v
obdini Roga5ovci zalelo inraiati Sele v tetu2020.

2.3 Pojasnila odmikov obraiunske cene od predraEunske in od potrjene cene storitev

posamezne javne sluZbe za preteklo obraiunsko obdobje

Obradunska cena zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v obdini Roga5ovci v letu

2020 zna1a 0,17968 EUR/kg brez DDV in je v skladu s potrjeno ceno, ki je 0,18050 EUR/kg

brez DDV. Kolidine zbranih odpadkov so bile vi5je od nadrtovanih, nekaj vi5ji so bili tudi

stro5ki zbiranja. Pozitivno je, da rast izhaja iz vedjih kolidin lodeno zbranih frakcij, kolidina

zbranih mesanih komunalnih odpadkov pa se zmanj5uje. Osve5danje in spodbujanje obdanov

k doslednemu lodenemu zbiranju odpadkov daje torej pozitivne rezultate in moramo z njim

skupaj nadaljevali tudi v prihodnje.

Obradunska cena zbiranla bioloSko razgtadljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega

odpada (0,17986 EUR/kg brez DDV) je nlilja od potrjene cene, ki je 0,19542 EUR/kg brez

DDV. V letu 2020 je bila kolidina zbranih biolo5kih odpadkov manj5a od nadrtovane,

posledidno tudi stro5ki zbiranja bioloSkih odpadkov. Razlog je v tem, da je vkljudenost v to
,to.it"r, ki smo jo zaleliimajatizzaEetkomleta2020, v obdini Roga5ovci 5e dokaj nizka. 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
zvi5ala iz 0,05313 EUR/kg brez DDV na 0,06000 EURlkg brez DDV), zato smo to

spremembo lahko v ceno vkljudili Sele letos. Ker je vkljudenost gospodinjstev v to dodatno

storitev trenutno torej 5e nizka, se je potrebno tudi v prihodnje truditi, da bomo povedali

vkljudenost gospodinjstev v zbiranje biolo5kih odpadkov in na ta nadin povedali deleZ lodeno

zbranih frakcij ter hkrati znlaali ceno zbiranja bioloskih odpadkov.

2.4 Primerjava obraiunskih cen posamezne javne sluibe, za katero se oblikuje cernla, z

obraiunskimi cenami storitev javne sluibe na primerljivih obmoijih

Uredba MEDO je kot podlago za dolodanje upravidenih cen komunalnih storitev uvedla

povpredne cene na primerljivih obmodjih, ki jih opredeli pristojno ministrstvo in pri tem

.rpoit".ru zlasti geografske, poselitvene in oskrbovalne znadilnosti obmodja. Podatki o cenah

na primerljivih obmodjih naj bi sluZili obdinam za presojo upravidenih cen storitev na

njihovem obmodju.

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo povpredne obradunske cene storitev obveznih

obdinskih GJS varstva okolja in primerljiva obmodja nazadnje za leto 2014

mocja gjsvo-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.
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Ker so podatki o cenah na primerljivih obmodjih podlaga za pimerjavo in sprejem cen, je
izrednega pomena, da so primerjalna obmodja tpr"A"ry"na na strokovno ustreznih osnovah.lzvajanje javnih storitev je namred lokalno pogti"no 

"ter 
odvisno od Stevilnih naravnih intehnidno-tehnoloskih pogojev, zato mo.ra."g.riu;ju temeljiti na analiziudinkovitos ti izvajanja

dejavnosti, pri demer niso upostevani le rtrosti, temveS fudi pogoji izvajanja. Stro5kovna
zahtevnost oskrbovalnih sistemov na obmodju posamezne obdine ,[iiuu na'fo,rpredno lastnoceno inajanja storitve v obdini. Glede na to je pomembna povezuru t"hrrierih oz.
oskrbovalnih in ekonomskih elementov, ki zagotavliacelovitejso primerjavo izvajanjajavnih
storitev in poslovanj a izvaialcev gospodarstitr .lavnin sluZb. Towstno celovito wednotenje
udinkovitosti izvajanja dejavnosti omogoda primerjalna analiza, ki izvajalce,m javnih sluZb
omogoda izbolj5anje njihovega poslovanja, obdinim pa pomaga pri odgovoru na kljudno
vpra5anje, kateri stroski in v koliksni visini so dejansko upravideni.
Zaradi zgoraj navedenega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vsemi
tremi interesnimi zdruLenji obdin (SoS, ZoS, ZM}S) zadela s projektom primerjalne analize
izvajanja obveznih obdinskih GJS varstva okolja, ki ga izvaja Institut za javne sluZbe.
Temeljni namen je analizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in stro5kih imajanja
storitev JS varstva okolja za posamezne inrajalce in obdinam zagotovitiustreznej5o strokovno
podlago za presojo upravidenih cen, izvaialcem pa moZnosti za izboljianje poslovanja. Ker
primerjalna analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgorodno izboljsanje in preglednost
poslovanja potreben sistematiden, kontinuiran proces merjenja in primerjanj a, je ZKG po
zakljudku primerjalne analize za leto 2013 nadaljevala s primerjalno analizo izvajanja JS
ravnanja s komunalnimi odpadki zaleta 2014,2015,2016,2017,201g in 2019. y analizi
sodeluje s podatki za obdine,kjer imajamo GJS zbiranjakomunalnih odpadkov, tudi podjetje
Saubermacher - Komunala, zato ste obdine s strani ZKG prejele rezultate analize za leto
2079, iz katere je razvidno ved podrobnosti o tej javni sluZbi in primerj ava z drugimi
komunalnimi podjetji v Sloveniji.

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

2.6 Primerjava obraiunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se
oblikuje cena, s primerljivimi obmoiji

Enako kot v todki 2.4
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2.7 Primerjav a tzvalalca javne sluibe s povpreijem panoge tiste javne sluZbe, za

katero se oblikuje cena

opredelitev kazalnikov, ki se v Skladu z uredbo upoltevajo pri primerjavi:

Vir: AJPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostopno preko: http://www.aipes.si/fipo/Pojasnila za ed.asp (Januar 20 1 3)

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

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

(AJPES).

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

zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov Steje dejavnost 38.11 >Zbiranje in odvoz

nenevamih 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-

primerjava kazalnikov med rzvajalcem javne sluZbe in primerjalno panogo zaleto 2019:

FORMULA ZA IZRACIIN

PospeSena
pokritost
kratkorodnih
obveznosti

Kratkorotna sredstva - Zaloge

Kratkoroine obveznosti

Kazalnik kaLe ali so najlikvidnejSa sredstva

financirana s kratkorodnimi viri sredstev.

ee je wednost tega kazalnika vedja od 1, so

poleg zalog z dolgorodnimi viri financirana

tudi sredstva.

Gospodarnost
poslovanja Odhodki iz Poslovanja

Prihodki iz poslovanja

Kazalnik odriza razmerje med ustvarj enimi
prihodki in povzrodenimi odhodki iz
poslovanja. Vedja kot je wednost
kazalnika, uspeSnej 5e j e poslovanj e, seveda

pod pogojem, izkazanega distega dobidka.

V primeru negativnega rezultataiz
poslovanja je wednost kazalnika manj5a od

Povpreina
meseina
plaia na
zaposlenca

Stroikiplate
@a

Povpredno Stevilo zaposlencev

Rezultat kazalnika prikazuj e povpredno

mesedno plado zaposlenca.

Komunala Murska
Panoga 38.11:

Ravnanje z nenevarnimi odPadki

Pospe5ena pokritost
kratkoroinih obveznosti

1,13 1,52

Gospodarnost
poslovanja

1,10 1,04

Povpreina plaia na
zaposlenca

1.890,61 EUR 1.652,97 EUR
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Predraiunska koliiina opravljenih storitev javne sluZbe za prihodnje obraiunsko
obdobje

Predraiunski stro5ki izvajanja storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje
obraiunsko obdobje

2.8

2.9

koliiina iwajanja
e obraiunsko

I
storitev za

obdo
Zbir anje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane
odpadne embalaLe ter biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

I 90.1 00

zbrane odpadne embalaieZbiranje lodeno

91.000

Zbir anj e bi olo Sko razgr adljiv ih kuhinj skih
odpadkov in zelenega wtnega odpada 30.000

Zbiranj e mesanih komunalnih odpadkov 189.000

komunalnih odpadkov za prihodnje
obraiunsko obdobje - leto 20Zl

v

raiunskiPred stro5ki izvajanja
Zstoritev ;bi doloienih vrstranja

e lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane

Zbiranj

embalaLeodpadne ter bioloSko vihrazgradlji
skih 1nkuhinj odpadkov zelenega vrtnega

29.98r

Zbirmje lodeno zbrane odpadne embalaZe 10.237

Zbirarye biolo5ko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 6.364

Zbiranje meianih komunalnih odpadkov
51.242

Elaborat o oblikovanju cene imajanja obvezne obdinske GJS zbianja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 13
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2.10 obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvalanje storitev posamezne javne

sluZbe za preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

o Smetarska vozila;
o Samonakladalno vozilo;
o Vozila zazbiranjekosovnih in nevarnih odpadkov;

o zabojnlki za zbiranje posameznih wst odpadkov (mesani komunalni odpadki,

lodene frakcije, biolo5ki odPadki);

o Kontejne4i zalodene frakcije v zbirnih centrih;

o Vozila zavzdrLevanje in nadzor-

2.ll Prikaz razdelitve splo5nih stro5kov preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

Splo5ni stro5ki 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 z^ preteklo in

prihodnje obraiunsko obdobje

posebnih storitev rz 11. dlena Uredbe v obdini ne opravljamo.

2.13 Donos na vlozena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje

obraiunsko obdobje

Donos predstavlja 5 Yo od nabavne wednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za

irvajanjejavne ,i.rZb" zbiranjadolodenih vrst komunalnih odpadkov in je razviden iz tabele v

todki2.l7.

2.14 Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne sluZbe za preteklo in

prihodnje obraiunsko obdobje

Zbiranjemesanih komunalnih odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo voznik in dva

komunalna delavca. Lodeno odpadno .rnUatuZo, lodene frakcije na zbirnih mestih' papir in

biolo5ke odpadke zbira ekipa voznika in enega komunalniga delavca' odvoz kosovnih

odpadkov iz gospodinjstev pa wsita voznik ii komunarni delavec. ob akcijah zbirania

nevamihodpadkousestavljataekipovoznikzADRlicencoinkemik.

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.
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2'16 Stopnja izkori5ienosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne
sluZbe, in stopnja izkoriSienosti javne infrastrukture, ki je namenj ena zaizvajanje
posebnih storitev

Pi izvajaryu javne sluZbe ne uporablja-o javne infrastrukture, ampak izkljudno lastnaosnovna sredstva.
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2.17 lzralun predraiunske cene storitev posamezne javne sluZbe z^ prihodnje

obraiunsko obdobje in izraiun predraiunske cene javne infrastrukture ali

omreZnine za prihodnje obraiunsko obdobje

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

.rpolUtSu javne infrastruktur e, zato je v spodnji tabeli le izradun predradunske cene storitve

zbiranja.

Pnkaz stro5kov v skladu 222. dlenom Uredbe.

OBEN.IA ROGASOVCI
Diranje melanih

komunslnih
odpadkov

Dimnje lote no zbrane

odpadne embalaZe

zbinn.i.loaenihfnkcij ]

doloLDih komuDrlnih

odsddkot maB loaetro rlaoe
odDodne cmb.ltic &r bioloiko

dgndliirih kuhinjrkih
odF.lkovin zcleDagr ffiagr

I oaPrda

friranje
biololko

razgradliivih
kuhiniskih

odpadkov in
Tnleaega

vrtnegr odpadr

JAVN E INFRASTRUKTI,]RE 0,00 € 0,00 € 0,00 € o,0o €

B. STROSKI IZIIAJANJA STORIT\'I

Ll84,48 € 1.278,00 € 1.280,90 € 590,72e

nateriab 0,00 € 1.587,43 € 427,50 e 0,00 €

StroIki storitev 0,00 € 0,00 € t2.075,49 e 0,00 €

Stro5ki deh 5.747 ,25 € 4.231,80 € 6.741,51 e 1.956,03 €

1.867,50 €

rozl 987,63 € r.065,60 € 1.072,41 e 492,54e

3.457,01 € 0,00 € 3.353,20 € 204,92€

Stroski wzl 1.181,15 € 1.274,40 e 1.242,61 e 589,06 €

0,00 1 0J0{

21.637,84 o,Q9l . 0,00€ 0,00

0,00 -1.861, , 0'00 !

1.

0"00 ( q-og 0,00

431.02 €

2:32,68 9

t0.2J6i76€ 2e.e8-utl 6.364,47 €

koliCine v

Prcdralurska ceua v

E!84c-Prtdra{unska
vkg

Prcdradumki
stmskiv EUR

19455470. I 0091.459,95 e
0,21215 e30.0006.364,47 e

biolo5

Cena v EtrRlkorn
8,4808 €zvrtlokomunalnimiz 0,8333 €

Vrcts za
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qho{ki nomnskem sori\a

nl.oms rcrlai stm(tri rlelir 5.1472s .r.231,801 6.741.51

j'r-rri nemsrcdni stm(ki 0.00, ' 3.44

ffistmlki s.625J8, 2.340,00 I

qh^ILi amt'izciie zhoinft ov

&0or 0.00,1

0.001 0.001 0,00, 0.00 {

0.00 (

&

1.111,91 799,521 2.20865

51.241,85 r

' ! - -:- r^r^x^6il .,Fr L^lilrnolnih ndmdkov:

i %irnio l,amrrnqlnih odmdkov

ih mterialov

V cene ni vkljuden 9,5 % DDv'



Razlika med potrjeno in obradunsko ceno zbiranjakomunalnih odpadkov glede na dejanskokolidino opravljenih storitev v letu 2020 seje upostevala pri izradunu predraduns ke cene zaleto 2021, karje razvidno iz zgornjetabele.

Ker se izraiunana predraiunska 
-cena 

opravljanja storitev zbiranla doloienih vrstkomunalnih odpadkov (0,19455 EUR/kg ti", ubvjld potrlene cene (0,1g050 EUR/kgbrez DDV) razlikuje manj kot 10 %o, v skladu s 6. iiero- uredbepotrditev nove cene niobvezna' Predlagana cena za leto zozo je bila potf"nu sele meseca novembra in takozaradunana obdanom le v mesecu decembru 2020:ka, pom"ni, da v bistvu potrditev novecene v letu2020 ni imela udinka nannanjiiani" ruort*t iizpreteklirr omouf.

v obiini RogaSo.vci s.e od januarja 2020 iztaia tudi zbiranje biolosko razgradljivihkuhinjskih odpadkov in zelenegu n.to"gu odpada. v ceni zbiranja je tudi cena obdelavebioloskih odpadkov' v mesecu juliju 2020 je prisio do spremembe cene obdelavebioloskih odpadkov s strani cERoP-a (cena ..;. . 7-.l.zozoivisala iz 0,05313 EUR/kgbrez DDV na 0,06000 EUR/kg brez DDV). Le-to .*o ruir.ol ;;;;;;"1;a vr<r;ut1i 5erev predraiunu za leto 2021. Predraiun.ku 
".ou 

,ui.un;r-uirt;il;";dp"dkov (0,21215

SyffiiJez 
DDV) je prav tako vi5ja od potrjen"..o.i0,res42 EUR/k; brezDDy) za

rzraiunani predraiunski ceni za leto-2021 se od potrjenih cen razlikujeta manj kot l0o/o, kar pomeni, da v skladu z uredbo potrdite, norin cen ni potrebna, se pa tahkopristojni organ obiine vseeno odloii in poirdi predlagane predraiunske cene.

2'18 Prikaz sodil za r^zporejanje vseh strolkov in prihodkov po dejavnostih ter poobiinah

Prihodki in neposredni stro5ki se knjiZijo neposredno na kondne nosilce oziromadejavnosti.

Stroski, ki jih ni mogode neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi potrjenih sodil.

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 17

I



3 ZAKLJUdEK

Zahvaljujod v letu 2013 uvedenemu nadgrajenemu standardu ravnanja z odpadki v obdini

Rogasovci smo uveljavili nadelo >povzroditelj plada< in hkrati zasledujemo usmeritev

Republike Sloverrije 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 Uredbeje cena oblikovana in se uporabnikom zata}unava v kg sorazmetno na

prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mesane komunalne odpadke'

Ker se izraiunani predraiunski ceni opravljanja storitev zbiranja doloEenih vrst

komunalnih odpadkov in bioloskih odpadkov od potrienih cen razlikujeta manj kot 10

7o, v skladu s 6. ilenom (lredbe potrditev nove cene ni obvezna' Obiinski svet se lahko

kljubtemuodloEiinpotrdipredraiunskecenezaleto202l.

lzvajalec gospodarske javne sluZbe zbirania dolodenih wst komunalnih odpadkov pa se bo

skupaj z obdino s pomodjo osvesdanja in obveldanja obdanov tudi v prihodnje trudil' da bi se

se povedar deleZ rodeno zbranih komunarnih odpadkov in s tem znanjsevara kolidina mesanih

komunalnih odPadkov'

- Komunala Murska Sobota d.o'oSaubermacher
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Na podlagi Elaborata o oblikovanju cene izvajania obvezne obdinske gospodarske javne
sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v obdini Rogasovci za leto 2021,obdinski svet obdine RogaSovci v skladu s 17. dlenom statuta obdine Rogasovci (Uradnoglasilo slovenskih obdin, St.29/lg) sprejme

SkIep

o novih cenah zbiranja doroienih vrst komunalnih odpadkov

Nove cene zbiranja dolodenih vrst komunarnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje
Saubermacher-Komunala Murska Sobota d. o.o. so nasrednj e:

V cene ni vkljuden 9,5 oh DDV.

Stevilka: 354-2/ZO2t -g

RogaSovci, 7. 5.2021

Zupanobdine Roga5ovci

I.

il.

obdinski svet potrjuje predloZeni Elaborat_ o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske

::::,"#tli 
javne sluZbe zbianja dolodenih vrst komurialnih odpadtou , oueini Rogasovci

obdinski svet potrjuje cene zbiranjadolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep za1neveljatiz dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih obdin. cene storitev se uporabljajo od l. 7.2021.

m

I komunalnih 0,19455 €

2. bioloSkih 0,21215 e

Edvard MIHALId

doloienih komunalnih
Cena v EUR/kg


