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Zadeva. Elaborat o obtikovanju cene za leto 2021 s poroditom o delu
za leto
2020

SpoStovani,

v prilogi vam poSiljamo Elaborat o oblikovanju cene izvalanja obvezne obeinske gospodarske
javne slu2be zbirania dolodenih vrst komunainih odpadkov v
Obdini Rogaiovci za leto 2021 s
porodilom o delu za leto 2O2A

g

nadaljevanju Elaborat).

V skladu s 6- clenom lJredbe o metodologtii za obtikovanje cen stoitev obveznih obiinskih
gospodarskih sluib varctva okotja (Ur.t. RS Sf. 87201i, 17gno12,
76D017 in 7a/2:01s1
izvaialec enkrat letno pripravi Elaborat ter za preteklo obradunsko oOOoOie ulotovi
razliko med
potrjeno in obradunsko ceno opravljenih storitev in ugotovljeno raziiko
med potrjeno in
obradunsko ceno glede na dejansko kolidino opravljenih storitev v preteklem obracunskem
obdobju v elaboratu upo5teva pri izradunu predraEuns-ke cene za naslednje oOOoO;e.
b;;;;;j
navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora etaborat poslati pristojn-emu
obdinskemu organu, ki mora zaceti postopek potrjevanja cene.

Ker se izradunani predradunski ceni opravljanja storitev zbiranja dolocenih vrst
komunalnih odpadkov in bioloskih odpadkov od potrjenih cen razlikujeta manj kot 10 o/o,
v skladu s 6. llenom Uredbe potrditev nove cene ni obvezna. Obcinski svet se lahko
kljub temu odloEi in potrdi predraEunske cene za leto 2021.
Lep pozdrav.
Referent za finance in kontroling:
Aleksandra Vogrin
.dipl.ekon
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UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekolo5ki, druZbeni in ekonomski problem sodobnih
druZb, saj se njihove kolidine povedujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Nadini
ravnanja z
odpadki zadevajo torej vsakogar, tako posameznike in podjetja, kot tudi organe oblasti.
Ustvarjanje velikih kolidin odpadkov vpliva na izgubo naravnih surovin in energije na eni
strani, druZbi pa nalaga vse vedje stro5ke za njihovo zbiranje, predelavo in odstranjevanje.
Sodobna druZba proiwaja vsak dan ved odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju obrernenjujejo
na5e 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 zajuna
embalaZnih materialov oziroma lodeno zbranih sekundarnih surovin, kajti na podlagi
regulative EU smo zavezani tudi k zrnanjSevanju 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
industijo, da proizvede - ter potro5nike, da izberejo - proizvode in storitve, ki ustvarjajo
manj odpadkov. Sem sodi tudi ranoj in uveljavljanje ewopske strategije recikliranja
odpadkov.

o NaEelo >>onesnaievalec

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

V

z

Uredbo o metodologiji za oblikavanje cen storitev obvemih obiinskih
gospodarskih javnih sluib varsna ol<olja (Ur. l. RS 5t. 87/2012, l}g/2012, 76/2017 in
78/2019) (v nadaljevanju: Uredba),ki je stopila v veljavo s 1.1.2013, ceno storitve posamezne

skladu

javne slulbe za obmodje obdine predlaga izvajalec javne sluZbe preko elaborota o
oblilovanju cene imajanjo storitev javne sluibe (v nadaljevanju: elaborat),ki ga predloZi
pristojnemu obdinskemu organu v potrditev. lwajalec 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 upoSteva pri izradunu
predradunske cene za naslednje oMobje. Irvajalec enkrat letno pripravi elaborat in de zgoraj
navedena razlika presega deset odstotkov od pohjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu
obdinskemu organu, ki mora zad,eti postopek potrjevanja cene.

Obdina na podlagi elaborata dolodi potrjeno ceno, inajalec pa v skladu s potrjeno ceno
oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.
Obdina na podlagi elaborata doloEi potrjeno ceno, inajalec pa v skladu s potrjeno ceno
oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.
Obvezne obEinska gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov na
podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 39/06 - uradno predi5deno besedilo,

- ZMetD,66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNairt, 57/08 - ZFO-1A,70108, 108/09, 108/09 ZPNadrt-A, 48/ 12, 57 I 12, 92/13, 56115, l02l I 5, 30116, 6l ll7 - GZ, 2l / 18 - ZNOrg, 84/ tg 49106

ZIURKOE in 158/20) tq te Uredbe so:
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Zbiranje dolodenih wst komunalnih odpadkov
Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

je sestavljena iz cene
cene opravljanja storitev posameme javne sluZbe ravnanja s

Cena posamezne storitve javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki

javne infrastrukture

in

komunalnimi odpadki.

pri javni sluZbi ravnanja s komunalnimi odpadki se lodeno oblikujejo

cene z.a posirmezno

javno sluZbo in naslednje storitve motrajjavne sluZbe:

l.

zbiranje dolodenih wst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:
o lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkoY, tazsn
lodeno zbrane odpadne embalaZe ter bioloSko razgpdljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odPada,

o
o
o
2.
3.

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

melanih komunalnih odPadkov.
Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov.
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

1.1 Osnove zt iwajanie gospodarske

javne sluibe zbiranja doloEenih vrst komunelnih

odpadkov

podjetje Saubermacher
vpisano v:

o
o
o
o
o

- Komunala Murska Sobota d.o.o. je pri Agenciji RS za okolje

Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-4012014-2, z dne
31.07.2014, za obmodje obdin: Beltinci, Cankova, Gornji Pehovci, Grad, Hodo5, Kuma,
Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, RogaSovci, Salovci, Ti5ina, Kobilje,
Dobrovnik, Turni5de, Odranci, CrenSovci ;
Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila St. 35469-5812012-8 z dte 24.01.2013,
dne 10.12.2013, Sklepa St. 35469-3112013-3 z dne
Odlodbe St. 35469-3{12013-2
17.12.2013 in Odlodbe 5t. 35469-6212016 z dne26.05.2017;
Evidenco prevomikov odpadkov na osnovi Potrdiwe 5t. 35470-l48l2Dl0-2 z dne
03.06.2010 (pod Stevilko l3l6);
Evidenco posrednikov odpadkov na osnovi Potrditve 5t. 35471-9512009-3 dne
08.01.2010 (pod Stevilko 423);
DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila 5t. 3445379l2}ll-3-U950-06 z dne 06.12.2017, izdanega s strani Veterinarske uprave RS pod
evidendno Stevilko SI B 09 25 0l vpisana v register prevoznikov Zivalskih stranskih
proizvodov.

z

z

Izvajanje gospodarske javne sluZbe zbiranja odpadkov v obdini RogaSovci smo prevzeli in
izvajamo na podlagi:

o

Odloka o nadinu inrajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih
wst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine RogaSovci (Ur. l. RS, St. 4612014)
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Pogod-be o opravljanju gospodarske javne sluZbe zbiranja in prevoza
komunalnih
odpadkov^ter.odlagan]a ostankov predeiave ali odstranj"r*ju komunalnih
odpadkov na
obmoEju Obdine Roga5ovci
Aneksa Stevilka I k Pogodbi_o opravljanju_gospodarske javne sluZbe zbiranja
in prevoza
komtr-nalnih odpadkov ter orllaginja ostankiv predelave ali odstr*i"rffi
tomunalnih
odpadkov na obmodju obdine Rogalovci
predmetne okoljske zakonodaje

Pregled standarda zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov zaleto 2021

Standard vsebuje:

Letno Stevilo
odvomv
Zbiranje in odvoz me5anih komunalnih

Opombe
odvoz enkrat na mesec

t2
Ekolo5ki otoki

26
13

od wat do wat
Rumena weEa
od wat do vrat
Zbhanje kosovnih odpadkov iz
na klic

odvoz enlaat na 14 dni
odvoz enkrat na 4 tedne
odvoz enlcrat na mesec
do 2 m3

t2

letno -

t

Akciji zbiratja nevarnih in posebnih
iz
Zbirni center za lodeno zbiranje frakcij
Serdica

I
Stalno oziroma
sproti po potrebi

zbiranje s prernidno
zbiralnico na vnaprej
dolodeni
ZC se nahaja v Serdici

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

Letno Stevilo
odvozov

in odvoz bioloSkih

4t

Oporirbe
(od aprila do oktobra tedensko,
od novembra do marca l4dnevno)

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodarsko javno sluZbo
zbiranja komunalnih odpadkov na celotnem obmodju obdine RogaSovci, torej v naseljih:
FikSinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoda, Roga5ovci, Ropoda, Serdica, Sotina, Sveti
Jurij, Vedeslavci.

Standard ravnanja z odpadki zajerna zbiranje meSanih komunalnih odpadkov, mesane
errtbalaie po sistemu rumene wede in lodeno zbiranje papirja. V obdini RogaSovci se od
januada 2020 izvaja tudi zbiranje bioloSko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtrega odpada, v katerega se obdani vkljudijo izbimo. V letu 2014 smo v obdini Rogasovci
preSli iz dotedanj ega odvoza mesanih komunalnih odpadkov enkrat na Stiri tedne na odvoz teh
odpadkov enkrat na mesec. Prav tako enkrat na mesec poteka odvoz me5anih ernbalainih
materialov po sisternu nrmene wede. Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne oblinske 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
zbiranja
odpadkov ter elektridne in elektronske oprerne. V obdini bo organizirana ena akcija
nevamih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo premiEne zbiralnice.
povzroditeljem odpadkov je na voljo zbirni center za lodeno zbiranje frakcij, ki se za obEane
obdine Roga5ovci nahaja v Serdici'

Zbiranje meianih komunalnih odpadkov

volumna
Zaoddajanje mesanih komunalnih odpadkov lahko uporabniki uporabljajo zabojnike

120t, i+O-tiol100 lalizabojnikevolumna4m3,5 n',7 m3ali8m3.Odvozzabojnikov
pa
volumna 4 m3 ali vedjih se wsina odpoklic, odvoz zabojnikov volumna od 120 do 1100 I
leta
na osnovi urnika odvlza,ki ga uporabniki storitev prejmejo v mesecu decembru tekodega
za naslednje leto.

je
V primeru, da imajo uporabniki obdasno vedje kolidine mesanih komunalnih odpadkov kot
,oi** njihovega drno-sivega zabojnika za mesane komunalne odpadke, lahko kupijo na
sedeZu poa3a.lu Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., v dasu obratovanja zbirnega
ceirta ali v dasu odvoza odpadkov pri vozniku vozila z-a odvoz odpadkov wedte, ki jih
nastavijo na prevzemno mesto ob zabojnik za mesane komunalne odpadke v 6asu zbiranja leteh.

Obdani pa lahko narodijo tudi enkratni odvoz me5anih komunalnih odpadkov s tipskim 5 m3
zabojnikorn, nastavitev-in odvoz katerega se opravi na osnovi naro6ila stranke v skladu z
veljavnim cenikom.

Ekolo5ki otoki (zbirna mesta)
Stekleno embalaZo zbiramo na zbirnih mestih oz. tako imenovanih ekoloSkih otokih.

Na zbirnih mestih oziroma tako imenovanih ekolo5kih otokih zbiramo v obdini Roga5ovci
samo stekleno embala2o v 2401 zabojnikih in to odvisno od primemosti lokacije, okoljske
zavesti, potreb in Stevila prebivalcev, ki jim je namenjeno zbirno mesto.
Zbiranje ernbalaZe od wat do wat - rumena vreda
Zbiranje embalafuiih 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 weE, v katerih se zbirajo vsi embalaftli materiali razen steklenih in
papirnih. Sistem zbiranja je zelo preprost in od povzroditeljev zahteva le, da prazno in disto
embala2o stisnejo in odloZijo v namenske wede, le-te pa na dan odvoza postavijo na odjernno
mesto zabojnika za mesane komunalne odpadke'

Zbiranje kosovnih odpadkov iz eospodinjstev
Zbiranje kosovnih odpadkov poteka po sisternu na klic, ki pomeni, da lahko povzroditelji, ki
so vkljudeni v organiziran odvoz mesanih komunalnih odpadkov, s pisno narodilnico enkrat
letno ;arodijo odvoz do 2 m3 towstnih odpadkov, kar je Ze vkljudeno v ceno ravnanja z
odpadki. Seveda pa lahko brezpladno oddajo kosovne odpadkov tudi v zbirni center.
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Zbiranje nevarnih in posebnih odpadkov iz eospodin-istev
Nevame frakcije lahko obdani oddajo l-krat letno ob akciji zbiranja nevamih odpadkov iz
gospodinjstev s pomodjo premidne zbiralnice na vnaprej dogovorjenem kraju in po urniku.

Zbirni center za lodeno zbiranje frakcii

Zbirni center za lodeno zbiranje frakcij,

ki

se nahaja

v Serdici, je namenjan

lodenemu

zbiranju:

o papirja in lepenke

vseh wst in velikosti, vkljudno z odpadno embalaZo iz papirja in
lepenke,
o stekla vseh velikosti in oblik, vkljudno z odpadno ernbalazo iz stekla,
o plastike, vkljudno z odpadno embalaZo iz plastike ali sestavljenih materialov,
o odpadkov iz kovin, vkljudno z odpadno embalaZo iz kovin,
o leso, vkljudno z odpadno embalaZo izlesa,
o obladil,
o tekstila,
o jedilnega olja in maSdob,
o barv, drnil,lepil, smole, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
o detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
o baterij in akumulatorjev, ki niso razwsdeni v skupine 16 06 01, 16 0602 ali 16 06 03 v
klasifikacijske'm seznamu odpadkov, dolodenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
o elektridne in elektronske oprane, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
o kosovnih odpadkov,
o odpadnih zdravil.
Zbiranje papida od wat do wat
Posamezna gospodinjstva lahko lodeno zbirajo 5e papir v svojan gospodinjstvu s pomodjo
2401 zabojnika, karje Ze vkljudeno v ceno ravnanja z odpadki.

Zbiranje biolo5kih odpadkov od wat do wat

Od januarja 2020 se ne glede na Stevilo zainteresiranih povzroditeljev lahko tudi vsa
gospodinjstva obdine RogaSovci vkljudijo v zbiranje bioloSkih odpadkov od wat do wat.
Druga moZnost je 5e naprej hi5no kompostiranje.

1.3

Obvezne sestavine elaborata

9. dlen Uredbe doloda naslednje obvezne sestavine elaborata:

a) predradunsko in obradunsko kolidino
b)

c)

opravljenih storitev javne sluZbe za preteklo

obradunsko oMobje,
predradunske in obradunske stro5ke imajanja storitev posamezne javne sluZbe za
preteklo obradunsko obdobje,
pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od potrjene cene storitev
posamezne javne sluZbe za preteklo obra6unsko obdobje,
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cen posamezne javne sluZbe, zakatero se oblikuje cena) z
obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,
primerjavo potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, s

d) primerjavo obradunskih
e)

0
g)

potrjenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,
primerjavo obradunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se
oblikuje cena, s primerljivimi obmodji,
primerjavo izvajalca javne sluZbe s povpredjem panoge tiste javne sluZbe, za
katero se oblikuje cena, s pomo6jo kazalnikov, ki so: pospe5ena pokritost
kratkorolnih obveznosti, gospodarnost 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,

D predradunske

j)
k)

stro5ke izvajanja storitev posameme javne sluZbe za prihodnje

obradunsko obdobje,

obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za iz,taiar$e storitev posamezne javne
sluZbe za preteklo in prihodnje obradunsko oMobje,
prikaz razdelitue splo5nih stroSkov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in

\,

prihodnje obradunsko obdobje,
prihodke, ki jih izvajale* ustvari z opravljanjern posebnih storitev za preteklo in
prihodnje obraEunsko obdobje,
m) donos na vloZena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obradunsko obdobje,
n) Stevilo zaposlenih za irvajanje storitev posameale javne sluZbe za preteklo in
prihodnje obradunsko obdobje,
o) podatek o viSini najemnine za javno infrastukturo in podatek o njenem deleZu, ki
se prenese na uporabnike javne infrastnrkture,
p) stopnjo izkori5denosti javne infrastnrkture, ki je namenjena izvajanju javne sluZbe,

l)

in
q)

stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture,

ki je

namenjena

za izvaia$e

posebnih storitev,
izradun predradunske cene storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje
izradun predradunske cene javne infrastrukture ali
obradunsko obdobje

in

omreZnine za prihodnje obradunsko obdobje,

r)

prikaz sodil za razporejanje vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter po
obdinatr in

s)

druga razkntjana podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 35.
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VSEBINA
PredraEunska in obraiunska kolilina opravljenih storitev javne sluibe za preteklo
obraCunsko obdobje

2.1

PredraEunska

[aiCina

ObraEunska

opravljenih storitev za
preteklo obraCunsko
obdobje - Ieto 2020 (v

Vrste komunalnih odpadkov

opravljenih storitev za
preteklo
(v
I

Zbiranje lodenih frakcij doloEenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in

-!r$

Zbirarle lodeno zbrane odpadne embalaie

adljivih kuhinj ski h
odpadkov in zelerrega vrtnega odpada

166.700

185.656

85.000

88. I 79

28.302

19.797

Zb ir anj e biol o Sko ruzgr

Zbir mj

e mesanih

komunalnih odpadkov
190.000

Zbiranje biolo5ko razgradliivih kuhinjskih odpadkov
obdini Roga5ovci zalelo iwajati Sele v letu2O20.

2.2

in

188.285

zelenega

Wnega odpada se

je

v

Predralunski in obraCunski stro5ki izvajanja storitev posamezne javne sluibe za
preteklo obradunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Zbiratje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne ernbalaZe ter biolo5ko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
vrtnega odpada

Prodradunski stroski
izvaJanja stodtev
zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov za
prcleklo obralunsko
obdobje -Ipto2020
(v EUR )

Obradunski strolki
izvajanje storitev
zbiranja dolo{enih vrst
komunalnih odpadkov za
preteklo obralunsko
obdobje -leto 2020
(v EIIR )

30.230

29.972,29

9.837

9.759,22

5.531

3.560,69

Zbkanje lodeno zbrane odpadne
embalaZe
Zblrallrj e biolo5ko razgradlj ivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
odpada
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Zbiranje mesanih komunalnih odpadkov
39.660

Zbiranje bioloSko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
obdini Roga5ovci zalelo imajati Sele v letu 2020.

2.3

in

43.403,11

zelenega vrtnega odpada se

je v

Pojasnila odmikov obradunske cene od predraEunske in od potrjene cene storitev
posamezne iavne slulbe za preteklo obraEunsko obdobie

Obradunska cena zhiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v obdini Roga5ovci v letu
je 0,18050 EUR/kg
2020 ma5a0,17968 EUR/kg brez DDV in je v skladu s potrjeno ceno, ki
brez DDV. Kolidine zbranih odpadkov so bile vi5je od nadrtovanih, nekaj vi5ji so bili tudi
stro5ki zbiranja. pozitivno je, da rast iztraja iz vedjih kolidin lodeno zbranih frakcij, kolidina
zbranih me5anih komunalnih odpadkov pa se zrnanj5uje. Osveldanje in spodbujanje obdanov
k doslednemu loden€rnu zbiranju odpadkov daje torej pozitirme rezultate in moramo z njim
skupaj nadaljevali tudi v prihodnje.
Obradunska cena zbiranja biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada (0,17986 EUR/kg brez DDV) je niZja od potrje,ne cane, ki ie 0,19542 EUR/kg brez
DDV. V letu 2020 je bila kolidina zb'ranih biolo5kih odpadkov manj5a od nadrtovane,
posledidno tudi stro$ki zbiranja biolo5kih odpadkov. Razlog je v tem, da je vkljudenost v to
5torit"r, ki smo jo za[eli inqatiz zaietkom leta2020,v obdini Roga5ovci 5e dokaj nizka. V
ceni zbiranja je tudi cena obdelave biolo5kih odpadkov. V mesecu juliju 2020 je pri5lo do
spremonbe cene obdelave biolo5kih odpadkov s strani CEROP-a (cena se je s 1-7 .2020
zvi5ala 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 nizka, se je potrebno tudi v prihodnje truditi, da bomo povedali
vkljudenost gospodinjstev v zbiranje biolo5kih odpadkov in na ta nadin povedali deleZ lode'no
zbranih frakcij ter hkrati mlaali ceno zbiranja bioloSkih odpadkov.

2.4

Primerjava obraiunskih cen pos&mezne jevne slulbe, za katero se oblikuje cena' z
obraEunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerliivih obmoljih

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
,,poit"ru zlasti geografske, poseliftene in oskrbovalne zradilnosti 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

ob6inskih GJS varstva okolja

in

primerljiva obmodja nazadnje za leto

2014

(http://www.mop.eov.si/fileadrnin/mop.eov.si/paeeuploads/podrocja/odpadld/primerljiva-ob
.AO. Ker iz navedenega dokumenta ne izhaiu kaj vsebuje standard
^*:u_qi*o_Z0f
na teh obmodjih, nam zgolj navedene cene ne dajejo realne slike za
r"*31rj"
"dpadki
primerjavo cene v va5i obdini s cenami v drugth obdinatr, prav tako pa ne gre za aktualne cene.

,
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Ker so podatki o cenah na primerljivih obmodjih podlaga za pimerjayo in sprejem cen, je
inednega pomena, da so primerjalna obmodja opredeljena na strokovno ustreznih or.rouuh.
lzvajanje javnih storitev je namreE lokalno pogojeno ter odvisno od Stevilnih naravnih in
tehnidno-tehnoloSkih pogojev, zato moraregulacija terneljiti na analizi udinkovitosti izvajanja
dejavnosti, pri derner niso upoitevani le stro5ki, temv* tudi pogoji in,ajanja. Stro5ktvna
zahtevnost oskrbovalnih sistemov na obmodju posamezne obdine
[ii"u na povpreino lastno
ceno imajanja storitue v obdini. Glede na to je pomembna povezava tehnidnih oz.
oskrbovalnih in ekonomskih elonentov, ki zagotavlja celovitej5o primerjavo iztajanjajavnih
storitev in poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih sluZb. Towstno celovito wednttenle
udinkovitosti izvajanja dejavnosti omogoda primerjalna analiza, ki iztajalcern javnih sluib
omogoda izbolj5anje njihovega poslovanja, obdinam pa pomaga pri odgovoru na kljudno
vprasanje, kateri stroSki in v kolikSni visini so dejansko upravideni.
Zatadi zgoraj navedenega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vsemi
tremi interesnimi zdruZenji obdin (SOS, ZOS, ZMOS) zadela s projeltom Primerjalne analize
intajania obveznih obdinskih GJS varstva okolja, ki ga izvaja In5titut za javne sluT-be.
Temeljni namen je analizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in stroskih irvajanja
storitev JS varstva okolja zaposamearte iz-taialce in obdinam zagotoyi1ti ustreznej5o strokovno
podlago za presojo upravidenih cen, in,ajalcem pa moftrosti za izboljSanje poslovanja. Ker
primerjalna analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgorodno izbolj5anje 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 za,leta 2014,2015,2016,2017,2018 in ZOl9. y analizi
sodeluje s podatki za obdine, kjer imajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi podjetje
Saubermacher - Komunala, zato ste obdine s strani ZKG prejele rezultate analize za leto
2019, iz katere je razvidno ved podrobnosti o tej javni sluibi in primerjava z drugimi
komunalnimi podjetji v Sloveniji.

2.5

Primerjava potrjenih cen posamezne javne sluibe, za katero se oblikuje cena,
potrjenimi cenami storitev javne sluibe na primerljivih obmoijih

Enako kot v

2.6

s

toiki 2.4

Primerjava obraEunske cene javne infrastrukfure javne sluZbe, za katero
oblikuje cena, s primerljivimi obmotji

se

Enako kot v todki 2.4.
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Primerjava izvajalca javne sluibe s povpredjem panoge tiste javne slulbe, za
katero se oblikuie cena

Opredelitev kazalnikov, ki se v Skladu z Uredbo upo5tevajo pri primerjavi:

FOBMULA ZA

KAZAI,NIK

IZEACUI{-

Pospe5ena

pokritost
kratkonoEnih
obveznosti

Iftatkorotna sredstva - Zaloge
Kratkorolne obveznosti

=-

Prihodki iz poslovanja
Odhodki iz poslovania

Gospodarnost
poslovenja

oP$
Kazalnik kaLe ali so najlikvidnej5a sredsva
financirana s kratkoro6nimi viri sredstev.
Ce je wednost tega kazalnika veija od 1, so
I poleg zalogzdolgorodnimi viri financirana
I tudi thidneisa sredstva.
Kazalnik odraZa razmerje med ustvarjenimi
prihodki in povzrodenimi odhodki iz
poslovanja. Vedja kot je wednost
kazalnika, uspe5nej5e je poslovanje, seveda
pod pogojem, lzkazanega distega dobiEka.
V primeru negativnega renitatalz
poslovanja je vrednost kazalnika manj5a od
1.

Povprelna
mesoEna

plele na
zaposlenca

Strolki plate
F/;tttcseceu postoaania
Povpretno Stevilo zaposlencev

Rezultat kazalnika prikazuje povpreEno
mesedno pla6o zaposlenca.

Vir: ATPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostopno preko: http://www.aipes.si/fipoiPojasnila-za-ed.asp (Janua

20 I 3)

Primerjalni kazalniki za povpredje primerljivih panog so v skladu z Uredbo povzeti po
podatkih, ki jih objavlja Agencija Re,publike Slovenije za javnopravne 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 Dzbiranje 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 >Ravnanjeznenevarnimi odpadki<.
NajnovejSi zatrtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo zaleto 2019.
Primerjava kazalnikov med izvajalcem javne sluZbe in primerjalno panogo zaleto 2019:

Mr,:r*a

KAZALI$IK

Panoga 38.11:
Ravnanje z nenovaildmi

odpdki

Sobota d.o.o.

Pospelena pokritost
kratkorolnih obveznosti
Gospodarnost
poslovania
Povpretna plala na
zaposlenca

l,l3

1,52

1,10

1,04

1.890,61 EUR

1.652,97 EUR
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Predraiunska koliiina opravljenih storitev javne sluibe za prihodnje obraiunsko
obdobje

Vrste komuualnih odpadkov
Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane

Predrai u nska kolidi na izr aianja
storitov za prihodnje obraiunsko
obdobje -leto ?021(v kg)

odpadne entbalahe ter biololko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada

190.100

Zbiranje lodeno zbrane odpadne ernbalaie
91.000

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinj skih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

30.000

Zbiranje meSanih komunalnih odpadkov

2.9

189.000

PredraCunski stro5ki izvajanja storitev posamezne javne sluibe za prihodnje
obralunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen loEeno zbrane
odpadne embalaZe ter biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega

Pred nEunski strolki izrajanja
storitcv zbiranja doloEenii vrst
komunalnih odpadkov z8 prihodnje

obra6unsko obdobje
(v nUn I

-leto

2021

29.981

q4p4da

Zbiranje lodeno zbrane odpadne enrbalaic

10.237

Zbirnje biolo5ko razgradljivih kuhinj skih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

6.364

Zbirar$e me5anih komunalnih odpadkov
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2.10 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvaitnie storitev
slulbe za preteklo in prihodnje obraCunsko obdobje

o
e
o
o
o
r

posamezne

javne

Smetarska vozila;

Samonakladalnovozilo;
Vozila z-azbtanjekosovnih in nevarnih odpadkov;
Zabojniki za zbranje posamemih wst odpadkov (mesani komunalni odpadki,
lodene frakcije, biolo5ki odPadki);
Kontejne}izalodene frakcije v zbimih centrih;
Vozila zavzfuLevanje in nadzor.

2.ll Prikaz razdelitve splo5nih stro3kov preteklo in prihodnje obralunsko

obdobje

Splo5ni stro$ki so razdeljeni na javni in trZni del dejavnosti na osnovi obsega opravljenih
storitev na posameanem podrodju.

2.f2 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev

z,L

preteklo in

prihodnje obraEunsko obdobie
Posebnih storitev

izll.

dlena Uredbe v obEini ne opravljamo.

2.13 Donos na vlolena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnie
obralunsko obdobje
Donos predstavlja 5 % od nabavne wednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za
iwajanjijavne sluZbe zbiranjadolodenih wst komunalnih odpadkov in je razviden iz tabele v
todki2.l7.

2.14 Stevilo zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne slulbe za preteklo in
prihodnje obraEunsko obdobje
Zbiranje mesanih komunalnih odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo voznik in dva
komunalna delavca. Lodeno odpadno embalaZo, lodene frakcije na zbirnih mestih, papir in
biolo5ke odpadke zbira ekipa voznika in enega komunalnega delavca, odvoz kosovnih
gospodinjstev pa wsita voznik in komunalni delavec. Ob akcijah zbiranja
odpadkov
nevarnih odpadkov sestavljata ekipo voznik z ADR licenco in kemik.

ii

o viSini najemnine za jevno

infrastrukturo in podatek
se prenese na uporabnike iavne infrastrukture

2.15 Podatki

pri

o nienem

delelu' ki

izvajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastnrkture, 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 za izvajanje
posebnih storitev

Pi

inajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno

osnovna sredstva.
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2.17 lzrafiun predralunske cene storitev posamezne javne sluibe zL prihodnje
obra6unsko obdobje in izraEun predraiunske cene iavne infrastrukture ali
omreinine za prihodnje obraEunsko obdobje
Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne sluZbe ne
,rpoiubtSu javne infrastrukture, zato je v spodnji tabeli le izradun predradunske cene storitve
zbira$a.
Prikaz stro5kov v skladu zLZ.Elerrom Uredbe.
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Razlika med potrjeno in obradunsko ceno zbiranja komunalnih odpadkov glede na dejansko
kolidino opravljenih storitev v letu 2020 seje upoStevala pri izradunu predradunske cene za
leto 2021, karje razvidno iz zgornje tabele.

Ker se izraiunana predraiunska cena opravljanja storitev zbiranja doloienih vrst
komunalnih odpadkov (0,19455 EUR/kg brez DDY) od potrjene cene (0,18050 EUR/kg
brez DDY) razlikuje manj kot 10 7o, v skladu s 6. ilenom llredbe potrditev nove cene ni
obvezna. Predlagana cena za leto 2020 je bila potrjena Sele meseca novembra in tako
zaradunana obdanom le v mesecu decembru 2020, kar pomeni, da v bistvu potrditev nove
cene v letu 2020 ni imela udinka na zrnanj5anje zaostanka iz preteklih obdobij.

V obiini

Roga5ovci se od januarja 2020 izvaja tudi zbiranje biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. V ceni zbiranja je tudi cena obdelave
bioloSkih odpadkov. V mesecu juliju 2020 ie 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 EUR/kg brez DDV). Le-to smo lahko v ceno zbiranja vkljulili Sete
v predraCunu za leto 2021. Predraiunska cena zbiranja biolo5kih odpadkov (0,21215
EURfl€ brez DDY) je prav tako vi5ja od potrjene cene (0119542 EURnlg brez DDV) za
slabih 9 7o.
IzraEunani predraCunski ceni z.a leto 2021 se od potrjenih cen razlikujeta manj kot l0
Yo, kar pomeni, da v skladu z Uredbo potrditev novih cen ni potrebna, se pa lahko
pristojni olgan obEine vseeno odlodi in potrdi predlagane predraEunske cene.

2.18 Prik^z sodil za razporejanje vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter po
oblinah
Prihodki in neposredni stro5ki se knjiZijo neposredno na kondne nosilce oziroma dejavnosti.
Stro5ki, ki jih ni mogode neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi potrjenih sodil.
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ZAKLJUEEK

Zahvaljujod v letu 2013 uvedenemu nadgrajenemu standardu ravnanja z odpadki v obdini
Roga5ovci smo uveljavili nadelo >povzroditelj plada< in hkrati zasledujano usmeritev
Republike Slovenije po dim vedjem obsegu lodeno zbranih odpadkov in znanj5evanju
kolidine mesanih komunalnih odpadkov. Na ta nadin se dalj dasa ohrani dragocen odlagalni
prostor, industriji pa se vrnejo sekundarne surovine.

Na osnovi Uredbe je cena oblikovana in se uporabnikom zaradunava v kg sorazmemo na
prostomino in pogostost odvoza zabojnika za mesane komunalne odpadke.

Ker se izradunani predralunski ceni opravljanja storitev zbirania dolodenih vrst
komunalnih odpadkov in bioloSkih odpadkov od potrjenih cen razlikujeta manj kot 10
7o, v skladu s 6. Elenom Uredbe potrditev nove cene ni obvezna. ObEinski svet se lahko
kljub temu odloCi in potrdi predraEunske cene ztleto202l.
lrvajalec gospodarske javne sluZbe zbiranla dolodenih wst komunalnih odpadkov pa se bo
skupaj z obdino s pomodjo osve5danja in obve5danja obdanov tudi v prihodnje trudil, da bi se
5e povedal deleZ lodeno zbranih komunalnih odpadkov in s tem zrnanj5evala kolidina me5anih
komunalnih odpadkov.
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PREDLOG SKLEPA:
SKTEP O NOVIH CENAH ZBIRANJA DOTOEENIH VRST

KOMUNALNIH ODPADKOV

t.

Nove cene zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov,

ki ga opravlja

podjetje

Saubermacher - Komunala Murska sobota d.o.o. so naslednje:

1. Zbiranje komunalnih odpadkov

o,19455€lkg

2. Zbiranje

o,2t2t5€lkg

biololkih odpadkov

3. Ravnanje z meianimi kornunalnimi odpadkiz vreio

8,4808 EUR/kom

4. Vre6a za zbiranje embalainih materialov

0,5708 EUR/kom

V cene ni vkljuden 9,5

o/o

DDV.
1t.

Obdinski svet potrjuje predloien elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obtinske
gospodarske javne sluibe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov v
Ob6ini Rogaiovci
za leto 2021..
ilt

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

Roga5ovci, dne

Zupan obdine RogaSovci:
Edvard Mihalid

Na podlagi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne
sluZbe Zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini RogaSovci
za leto 2021,
obdinski svet obdine Roga5ovci v skladu s 17. dlenom Statuta obdine Rogalovci (Uradno
glasilo slovenskih obdin, it.29/lB) sprejme
Sklep
o novih cenah zbiranja doroienih vrst komunalnih odpadkov

I

Nove cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov,

ki ga opravlja

podjetje

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje :

Cena v EUR/hg

dololenih vrst komunalnih odpadkov:
1.

komunalnih

2

bioloSkih

0,21215 e

z me5animi komunalnimi

3.

4.Yreia

0,19455 €

za

8,4808 €/kom

zvreco

0,57085 €/kom

embalainih materialov

V cene ni vkljuden 9,5 oh DDV
II.
Obdinski svet potrjuje predloZeni Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske
v Obdini Roga5ovci
zaleto 2021.

gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadf<ov

m.
Obdinski svet potrjuje cene zbiranjadolodenih vrst komunalnih odpadkov.
Sklep zadneveljati
z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih obdin. Cene storitev se uporabljajo od L 12.
2021.
Stevilka: 3 54-2/2021 -27

Roga5ovci,
Zupanobdine Roga5ovci
Edvard

MIHALId

