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Zadeva: Elaborat o oblikovanju cene za teto 2022s porodilom o delu zaleto 2021

Spo5tovani,

v prilogi vam po5iljamo Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne ob6inske gospodarske
javne sluZbe zbirania dolodenih vrst komunainih odpaOkov v Obdini Rogasovci za leto 2022 sporodilom o delu za leto 2021 (v nadaljevanju Elaborat).

V skladu s 6. dlenom Uredbe o metodologiii za obtikovanje cen storitev obveznih obiinskih
gospodarskih sluZb varstva okolia (l.lr.t. RS st. 87/2012, 1og/2012, 76/2017 in 7g/201g) izvajalec
enkrat letno pripravi Elaborat ter za preteklo obradunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in
obradunsko ceno opravljenih storitev in ugotovljeno razliko med fotrjeno in obra6unsko ceno
glede na dejansko koli6ino opravljenih storitev v preteklem obraduns-kem obdobju v elaboratu
upo5teva pri izradunu predradunske cene za naslednje obdobje. ee zgoraj navedena razlika
presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu obdinskemu organu,
ki mora zadeti postopek potrjevanja cene.

Ker se izradunana predra6unska cena opravljanja storitev zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov od potriene cene razlikuje vei kot 10 o/o, ie v skladu s 6. dtenom*v 
Uredbe potrebna potrditev nove cene. Hkrati ziraai,i vi5jih stro5fbv zbiranja in obdetave
biolo5kih odpadkov predlagamo potrditev predradunske cene zbiranja bioloikih
odpadkov, ki je prav tako vi5ja od trenutno potriene.

Dvig cen zbiranjaje posledica vsesplo5ne hitre rasti stroSkov storitev in materialov v letu 2A21,
ki se nadaljuje tudi v letu 2022. Naj izpostavimo stro5ke dela (dvig minimalne pla6e v letu 2021 in
2022 skupnoza 13,8 %), stro5ke pogonskega goriva in drugih energentov, dvig nabavne cene
vre6k za embalaZo, rast po5tnih stro5kov, stro5kov zunanjih storitev (odstranjevanje nevarnih in
posebnih odpadkov, obdelava biolo5kih odpadkov, vzdrtevanja, zavarovanja,...). Poleg tega je
bila predlagana cena za leto 2021 polrjena Sele meseca novembra, kar pomeni, da v bistvu
potrditev nove cene v letu 2021 ni imela udinka na zmanj5anje nekritih stro5kov izvalanja GJS iz
preteklih obdob'rj.
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I UVOD

odpadki postajajo vse bolj pomernben ekoloski, 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 ptoinajavsak dan ved odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju obremenjujejo
nase okolje in negativno vplivajo na kakovost zivljenja. v Sloveniji se na eni strani pojavljajo
vse vedje kolidine ernbalainih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo LelfJrrcga zajema
embalaZnih materialov oziroma lodeno zbranih sekundarnih surovin, kajti na podlagi
regulative EU smo zavezanitudi k znanj5evanju kolidin odloZenih odpadkov.

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

o Naielo prepreievanja: kolidine odpadkov je treba omejiti pri viru in vzpodbuditi
industrijo, da proizvede - ter potro5nii<e, da iiberejo - proizvode in storitve, ki ustuar1'ajomanj odpadkov. Sem sodi tudi rawoj in uveljavlj*j" ewopske strategije recikliranja
odpadkov.

o Naielo >onesnaZevalec plaia<: kdor onesn aztje,mora pladati stroske zarudionesnaZenja.
o NaEelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tueganje, ga je treba poskusiti preprediti.
o NaEelo bliiine: odpadke je treba obdelati dim blize njihovemu viru.

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblitrovanje cen storttev obveznih obiinskih
gospodarskih iavnih sluib varsna okolja (Ur. I. RS St. 87/2012, l}g/2012, 7612017 in
7812019) (v nadaljevanju: Uredba), ki je stopila v veljavo s I .1.2013, ceno storitve posamezne
javne sluZbe za obmodje obdine predlaga iz-rajalec javne sluZbe preko elaborata o
oblilravaniu cene tzvajanja storitev javne sluibe (v nadaljev anju: elaborat), ki ga predloZi
pristojnemu obdinskernu organu v potrditev. Iwajalec v skladu s 6. 6lenom (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 preteklern obradunskem obdobju v elaboratu uposteva pri izradunu
predradunske cene za naslednje obdobje. lztajalec enkrat letno pripravi elaborat in de zgoraj
navedena razlika presega deset odstotkov od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnanu
obdinskernu organu, ki mora zaletipostopek potrjevanja core.

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 obidajan nadin.

Obdina na podlagi elaborata dolodi potrjeno ceno, iztrajalec pa v skladu s potrjeno ceno
oblikuje cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.

Obvezne obdinska gospodarske javne sluibe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na podlagi
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39106 - uradno prediideno besedilo, 49106 - ZMetD,
66106 - odl. US' 33/07 - ZPNadrt, 57108 - ZFO-IA, 70/08, 108/09, 10g/09 - ZpNadrt-A, 4g/12,
57112,92113, 56/15, 102/15,30/16, 61117 - Gz,2Ut8 - ZNOrg, g4lt8 -ZIURKOE in 158/20) ter te
Uredbe so:

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov 3
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o Zbiranje dolodenih wst komunalnih odpadkov

o Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov

o Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Cena posamezne storitve javne sluZbe ravnanja s komunalnimi 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 pos:Imezllo

javno sluZbo in naslednje storitve motraj javne sluZbe:

l. Zbiranjedolodenih wst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:

o lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen

lodeno zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in

zelenega vrtnega odPada,

o lodeno zbrane odPadne embalaZe,

o biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in

o me5anih komunalnih odPadkov.

2. Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov'

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov'

l.l Osnove za izvalanje gospodarske javne sluZbe zbiranja doloienih vrst komunalnih

odpadkov

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

vpisano v:

o Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Potrdila St. 35469-4012014-2, z dne

31.07.2014, za obmodje obdin: Bel[inci, Cankova, Gornji Petroyci, Grad, Hodo5, Kuzma,

Moravske Toplice, fourska Sobota, Puconci, RogaSovci, Salovci, Ti5ina, Kobilje,

Dobrovnik, Turni5de, Odranci, Cren5ovci;
o Evidenco zbiralcev odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-5812012-8 z dne 24.01.2013,

Odlodbe St. 35469-litZOtl-Z z dne 10.12.2013, Sklepa St. 35469-3112013-3 z dne

17.12.2013 in Odlodbe 5t. 35469-6212016 zdrre26.05'2017;
o Evidenco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve 5t. 35470-14812010-2 z dne

03.06.2010 (Pod Stevilko 1316);
o Evidenco posrednikov odpadtov na osnovi Potrditve St. 35471-9512009-3 z dne

08.01.2010 (pod Stevilko 423);
o DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila St. 34453-

Tgl2Oll-3-U950-06 z dne 06.12.2017, izdanega s strani Veterinarske uprave nS ry9
evidendno Stevilko SI B 09 25 Ol vpisana v register prevoznikov Zivalskih stranskih

proizvodov.

lzvajanje gospodarske javne sluZbe zbiranja odpadkov v obdini Roga5ovci smo prevzeli in

izvajamo na podlagi:

. Odloka o nadinu inajanjaobvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih

wst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Roga5ovci (Ur. l. RS, 5t. 4612014)

gfuU*"t 
" 
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Pogodbe o opravljanju gospodarske javne sluZbe zbiranja in prevoza komunalnihodpadkov ter odlaganja ottu.,ko, p."a"iur" uri 
"a".t.*:"r*iu komunalnih odpadkov naobmodju Obdine Roga5ovci

Aneksa Stevilka I k Pogodbi-o opravljanju.gospodarske javne sluzbe zbiranjain prevozakomunalnih odpadkov je1 odlagi"iu 6rtint-or'p."a"1ulrJ ah odstranjevanja komunalnihodpadkov na obmodju obdine RJgaiovci
predmetne podrodne zakonodaje

Pregled standarda zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov zaleto2022

Standard vsebuje:

Dodatne storitve, ki se izvajajo, de se zanjeodlodi povzroditelj:

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodarsko javno sluzbozbiranja komunalnih odpadkov na celotnern obmodju obdine Rogasovci, torej v naseljih:FikSinci, Kramarovci, Nuskova, ocinje, Pertoda, Roiasovci, Ropoda, Serdica, Sotina, SvetiJurij, Vedeslavci.

standard ravnanja z odpadki zajema zbiranje mesanih komunalnih odpadkov, mesane
embalaze po sisternu rumene wede in lodeno zbiranje papirja. V obdini Rogasovci se od
januarja 2020 i'naja tudi zbiranje bioloSko razgradljivit tut inlrtih odpadkov in zelenega
wnega odpada, v katerega se obdani vkljudijo izbirno. V letu 2014 smo v obdini Roga5ovci
presli iz dotedanjegaodvozameSanih komunalnih odpadkov enkrat na Stiri tedne na odvoz teh
odpadkov enkrat na mesec. Prav tako enkrat na mesec poteka odvoz mesanih embalaznih

1.2

Zbiranje in odvoz me5anih komunalnih

t2
odvoz enkrat na mesec

Ekolo5ki otoki 26 odvoz enlaat na 14 dniod wat do wat 13 odvoz enkrat na 4 tednewedaRumena od dowat t2 odvoz enkrat na mesecZbianje kosovnih
stev na klic

odpadkov iz
I

do2 letno

Akciji zbiranja nevarnih in
IZ

posebnih

I

z,biranje s premidno.
zbiralnico na utapreJ

dolodeni
Zbimi center
Serdica

zbiranje frakcijza lodeno Stalno oziroma ZC se nahaja v Serdici

Opombe

e in odvoz bioloSkih 4t

aprila do oktobra tedensko,
od novembra do marca 14-

(od

dnevno
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, odvozov



obdine Roga5ovci nahaja v Serdici'

Zbiranj e mesanih komunalnih odpadkov

Za oddajanje mesanih komunalnih odpadkov lahko uporabniki uporabljajo zabojnike volumna

l2ol,240lin 1100 1ali zabojnike volumna4m"5 ru-t,7 m3 ali 8 m3' Odvoz zabojnikov

volumna 4 m3 ali vedjih se wsina odpoklic, odvoz zabojnikov volumna od 120 do 1100 l pa

na osnovi urnika odroru, ki ga uporabniki sioritev prejmllo v mesecu decernbru tekodega leta

za naslednje leto.

V primeru, da imajo uporabniki obdasno vetje kolidine mesanih komunalnih odpadkov kot je

volumen njihovega drno-sivega zabojnika z-a mesane komunalne odpadke, lahko kupijo na

sedeZu podjetja saubermacher- Komunala Murska Sobota d.o.o., v dasu obratovanjazbimega

centra ali v dasu odvoza odpadkov pri vozniku vozila za odvoz odpadkov wedke' ki jih

nastavijo na prevzemno mesto ob zaboinit za mesane komunalne odpadke v dasu zbiranja le-

teh.

Obdani pa latrko narodijo tudi enkratni odvoz mesanih komunalnih odpadkov s tipskim 5 m3

zabojnikom, nastavitev- in odvoz katerega se opravi na osnovi narodila 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 ekoloskih otokih zbiramo v obdini RogaSovci

samo stekleno embal aZo v z4O I zabojnikih in to odvisno od primernosti lokacije, okoljske

zavesti, potreb in Stevila prebivalcev, ki jim je namenjeno zbirno mesto.

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d'o'o

materialov po sistemu rumene wede. odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na

klic, kar pomeni, da lahko vsako gospodinjstvo enkrat letno narodi odvoz do 2 m3 kosovnih

odpadkov ter elektridne in erektronske opreme. v obdini bo organizirana ena akcija zb\rania

nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev s pomodjo premidne zbiralnice'

povzroditeljem odpadkov je na voljo zbirni center za lodeno zbiranje frakcij, ki se za obdane

Zbiranje ernbalaZe od wat do wat - rumena vreda

zbiranleembalaZnih materialov po sisternu t.i. rumene wede pomeni, da vsako gospodinjstvo,

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

tipiziranih namenskih wed, v katerih se zbirajo vsi ernbalaZni materiali razei steklenih in

papimih. Sistem zbiranja je zelo preprost in od povzroditeljev ziltteva le, da prazno in disto

embalaZo 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 gospodinjstev

zbiranjekosovnih odpadkov poteka po sistemu na klic, ki pomeni, da lahko povzroditelji, ki

so vkljuEeni v organiziran odvoz me5anih komunalnih odpadkov, s pisno narodilnico enkrat

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja doloEenih wst komunalnih odpadkov 6
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letno narodijo odvoz do 2 m3 towstnih_ odpadkov, kar je Ze vkljudeno v ceno ravnanja zodpadki. Seveda pa lahko brezpladno oddajo kosolrn" odpidkov tudi v zbimi center.

Nevarne frakcije le9 obdani oddajo l-krat letno ob akciji zbiranja nevamih odpadkov izgospodinjstev s pomoEjo premidne zbiralnice na vnaprej dogbvorjenem kraju in po urniku.

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

lepenke,
stekla vseh velikosti in oblik, vkljudno z odpadno embalazo iz stekla,
plastike, vkljudno z odpadno embalaZo iz plastike ali sestavljenih materialov,
odpadkov iz kovin, vkljudno z odpadno ernbalaZo iz kovin
lesa, vkljudno z odpadno embalaZo iz les4
obladil,
tekstila,
jedilnega olja in ma5dob,
barv, dmil, lepil, smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
baterij in akumulatorjev, ki niso razvrsdeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v
klasifikacijskern seznamu odpadkov, dolodanem v predpisu o ravnanju z odpadki,
elektridne in elektronske opreme, ki ne vsebuje.r"r*ih snovi,
kosovnih odpadkov,
odpadnih zdrail.

o

a

o

o

a

Zbiranje papirja od wat do wat

Posamezna gospodinjstva lalrko lodeno zbirajo 5e papir v svojern gospodinjstvu s pomodjo
120 ali240l zabojnika, kar je ze vkljudeno v ceno ravnanja z odiadkil

Od leta 2020 se ne glede na Stevilo zainteresiranih povzroditeljev lahko tudi vsa gospodinjstva
obdine Roga5ovci vkljudijo v zbiranje biolo5kih odpadkov od wat do wat. Druga moftrost je
5e naprej hi5no kompostiranje.

1.3 Obvezne sestavine elaborata

9. dlen Uredbe doloda nasldnje obvezne sestavine elaborata:

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

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obCinske GJS zbiranja dolodenih *.t t"-*"f"m odpadkov 7
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b) predradunske in obradunske stroske izvajarya 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,

d) primerjavo obradunskih cen posamezne javne sluZbe, zakatero se oblikuje cena, z

obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

e) primerjavo potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katsro 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 sluZbe, za

katero se oblikuje cena, s pomodjo kazalnikov, ki so: pospe$ena pokritost

kratkorodnih 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,

i) predradunske stroSke izvajatja storitev posameme javne sluZbe za prihodnje

obradunsko obdobje,

j) obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev zaintajanie storitev posamezne javne

sluZbe za preteklo in prihodnje obradunsko obdobje,

k) prikaz razdelitve sploinih stro5kov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in

prihodnje obradunsko obdobje,

l) prihodke, ki jih irvajalec ustvari z opravljanjon 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 izrajanje 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 infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluZbe,

in stopnjo izkori5denosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izraianje

posebnih storitev,

q) izradun 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 razl<itjana podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 35'

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolo6enih wst komunalnih odpadkov I
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2 VSEBINA

2.1 Predralunska in obraEunska koliiina opravljenih storitev javne sluibe za preteklo
obraiunsko obdobje

Zbtanje biolo5ko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

30.000 36.201

Zbiranje bioloSko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se je v
obdini Roga5ovci zalelo iwajati v letu 2020.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obEinske GJS zbiranja doloCenih vrst komunalnih odpadkov g

komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in

Zbtanje lodenih frakcij dolodenih

190.100 189.034
Zbiranje lodeno zbrane odpadne embalaZe

91.000 90.468

Zbir anj e meSanih komunalnih odpadkov

189.000 180.310

Skupaj komunalni odpadki
470.100 459.8t2

opravljenih storitev za
preteklo obradunsko

obdobje - leto 2O2l (v

zelenega vrtnega odpada



Vrste komunalnih odPadkov

PredraEunski stro5ki
izvajania storitev

zbiranja doloienih vrst
komunalnih odPadkov za

preteklo obraEunsko
obdobie 'leto 7.$21

Obraiunski stro5ki
izvajania storitev

zbiranja dolo6enih vrst
komunalnih odPadkov za

preteklo obraiunsko
obdobje -leto202l

v

Zbira$elodenih frakcij
komunalnih odpadkov, razen lodeno

zbrane odpadne embalaZe ter biolo5ko

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
29.981 29.746

Zbiranje lodeno zbrane odPadne

embalaie 10.793

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
51.242 55.472

Skupaj komunalni odPadki
91.460 96.011

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o'o

2.2 Predraiunski in obraiunski stroSki izvajanja storitev posamezne javne sluzbe za

preteklo obraiunsko obdobje

V letu 2021 smo realizirali 83.540,36 EUR prihodkov iz naslova zbiranja komunalnih

odpadkov ob stroskih v visini 96.011,51 EUR; kar pomeni, da je nastal manjko v visini

12.471,15 EUR, ki ga upostevamo v predradunu zaleto 2022'

Na podrodju zbiranja bioloSkih odpadkov smo realizirali prihodke v vi5ini .7.127,40 
EUR,

stroSki pa Jo zna5al i g.OZ+,gq EUR, kar pomeni manjko v visini 897,44 EUR, ki je prene5en v

planza2022.

2.3 pojasnila odmikov obraiunske cene od predraiunske in od potrjene cene storitev

posamezne javne sluZbe za preteklo obraiunsko obdobje

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

ZO2l znaia 0,20881 EUR/kg brez DDV in je viSja od potrjene cene, ki je 0,19455 EUR/kg

brez DDV. Kolidine zbranih odpadkov so bile nekaj niZje od nadrtovanih, stroSki zbiranja pa

so bili vi5ji. Pozitivno je, da se zmanj5uje kolidina mesanih komunalnih odpadkov, kar

pomeni, da uvajanje dodatnih storitev lodenega zbirania odpadkov v preteklih letih in

osvesdanje dajeta rezultate. S skupnim obve5danjem, osvesdanjern in spodbujanjern obdanov k

doslednemu lodenemu zbiranju odpadkov moramo nadaljevati tudi v prihodnje.

Zbiranje biolo5ko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega

vrtnega 6.364

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 10
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obradunska cena zbiranja biolo5ko raz_gradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega wnega
odpada v Ietu 2021 znaia 0,22167 EUR/kg brez DDV in je prav tako visja od pohjene cene, kije-0,21215 EUR/kg brez DDV' Kolidina zbranih biolo5kih odpadkov je bila v letu 2021 ';ijaod nadrtovane, kar gomeni, da vkljudenost v storitev raste, port"aieno so viSji od nadrtovanihtudi. stroski zbirafia 

-biolo5kih odpadkov. Ker je vkljuJenost gospodinjstev v to dodatnostoritev 5e vedno nizka, se mo.amo skupaj z obvesdanjem in osveSdanjem tudi v prihodnjetruditi, da bomo povedali vkljudenost gosfodinjstev v zairanie bioloskih odpadkov in na tanadin povedali deleZ lodeno zbranih frakcij ter iahko na ta nadin vsaj delno vplivali na ceno
zbiranja biololkih odpadkov.

2'4 Primerjava obraiunskih cen posamezne javne sluibe, za katero se oblikuje cena, z
obraEunskimi cenami storitev javne stuibe na primerljivih obmorjih

Uredba MEDO je kot podlago za dolodanje upravidenih cen komunalnih storitev uvedlapovpredne cene na primerljivih obmodjih, ki jih opredeli pristojno ministrstvo in pri tern
upoSteva zlasti geografske, poselitvene in oskrtoval-ne znadilnost-i obmodja. podatki o cenahna primerljivih obmodjih naj bi sluzili obdinam za presojo upravideriih cen storitev nanjihovan obmodju. Ministrstvo za okolje in prostor podatko, v zadnjih letih ni objavljalo.

Ker so podatki o cenah na primerljivih- obmodjih podlag a za pimeqavo in sprejem cen, je
izrednega pomena' da so primerjalna obmodja opredeljeia na strokovno ustreznih osnovatr.
Inrajanie javnih storitev je namred lokalno pogli"no ter odvisno od Stevilnih naravnih in
tehnidno-tehnolo5kih pogojev, zato morar"griu"ilu toneljiti na analiziudinkovitosti izvajanja
dejavnosti, pri derner niso upo5tevani le rt osti, temvi tudi pogoj i iruajanja. Stro5kovna
zahtevnost oskrbovalnih sistemov na obmodju posamezne obdinl fiiiru na"polprerno lastnoceno inrajanja storitve v obdini. Glede ni to je pomernbna povezava tehnidnih oz.
oskrbovalnih in ekonomskih elementov, ki zagotavlja celovitejso primerjavo izvajanja javnih
storitev in poslovanj a iztaialcev gospodarskih javnih sluZb. Towstno celovito wedntten3e
udinkovitosti izvajanja dejavnosti omogoda primerjalna analiza, ki iztajalcan javnih sluZb
omogoda izbolj5anje njihovega poslovanja, obdinam pa pomaga pri odgovoru na kljudno
vprasanje, kateri stro5ki in v koliksni visini so dejansko upravideni. 

-

Zaradi zgoraj navedenega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta Z0l4 z vsemi
trerni interesnimi zdruLenji obdin (SOS, ZOS, ZMOS) zad,ela s projektom primdalne analize
iwajanja obveznih obdinskih GJS varstva okolja, ki ga izvaja InStitut za javne sluZbe.
Temeljni namen je analizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in stro5kih iwajarrja
storitev JS varstva okolja za posamezrre izrrajalce in obdinam zagotoviti ustreznejSo strokovno
podlago za presojo upravidanih cen, inrajalcon pa mofrrosti za izbolj5anje 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
zakljuEku primerjalne analize za leto 2013 nadaljevala tudi v prihodnjih letih. V analizi
sodeluje s podatki za obdine, kjer izvajamo GJS zbiranjakomunalnih odpadkov, tudi podjetje
Saubermacher - Komunala, zato ste obdine s strani ZKG v zadetku meseca januarla 2022
prejele rezultate Primerjalne analize inajanja gospodarske javne sluZbe ravnanja .t
komunolnimi odpadki za leto 2020 (december 2021), iz katere je razvidno ved podrobnosti o
tej javni sluZbi in prime{ava z drugimi komunalnimi podjetji v Sloveniji.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obEinske GJS zbiranja dolodenih wst komunalnit oapaato, t 1
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V analizi zaleto 2O2O je sodelovalo 36 izvajalcev (od skupno 61) ravnanja s komunalnimi

odpadki in ti izvajamo JS ravnanja z odpadki v 121 obdinah, kar je 57,1 yo vseh slovenskih

obdin. Skupni stroSki irvajanjajavne sluZbe zbiranja komunalnih in bioloSkih odpadkov v letu

2020 so prikazani na spodnjih grafih. Podjetje saubermacher - Komunala je prikazano

pod ozna6eno oznako 36.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja doloEenih wst komunalnih odpadkov 12
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Graf 2: skupni stroiki izvajanja JS zbirania bioroikih odpadkov grede na koriiino zbranih bioloikih odpadkov
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2.5 Primerjava potrjenih cen posamezne javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, spotrjenimi cenami storitev javne sruibe na primerrjivih obmocjih

Primerjava zaleto 2020 je na razpolago v Primerialni analizi izvajanja gospodarske javne sluzberavnanja s komunalnimi odpadki za reto 2020 (december 202i).

Primerjava obradunske cene javne infrastrukture javne sluZbe, za katero se
oblikuje cena, s primerljivimi obmoCji

Enako kot v todki 2.5.

2.6

2.7 Primerjava izvajalca javne stuzbe s povpreEjem panoge tiste javne sruibe, za
katero se oblikuje cena

opredelitev kazalnikov, ki se v Skladu z uredboupostevajo pri prime{avi:

Vir: AJPES, Pojasnila postavk iz bilance stanja. Dostopno preko: http://www.ajpes.si/fi po/Pojasnila_za sd.asp (Januar 2013)

Primerjalni kazalniki za povpredje primerljivih panog so v skladt z [Jredbo povzeti po
poda&ih, ki jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES).

Za potrebe primerjave se na podlagi 9. dlena Uredbe za povpredje panoge javne sluZbe
zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov Steje dejavnost 38.11 >>Zbiranje in odvoz
nenevarnih odpadkov<<, za povpredje panoge javne sluZbe obdelave dolodenih wst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odshanjevanja komunalnih
odpadkov pa se Steje dejavnost 38.21>Ravnanje z nenevamimi odpadki<.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obcinske GJS zbiranja dolodenih *.t to-,rrut rit odpadkov 15

AZALNIK

Kratkorotna sredstva - Zaloge
Kratkorolne obveznosti

Kazalnikkaie ali so najlikvidnejia sredstva

tudi sredstva.

financirana s laatkorodnimi viri sredstev.
ie je wednost tega kazalnika vodja od l, so
poleg zalog z dolgorodnimi viri financirana

Pospelena
pokritost
kratkoroCnih
obveznosti

Gospodarnost
poslovanja

Prihodki iz poslovanja

Odhod ki iz poslovanja

Kazalnik odraZa raaneqe
prihodki in povzrodenimi

med ustvarjenimi
odhodki iz

poslovanja. Vedja kot je wednost
kazalnrka, uspe5nej5e je poslovanje, seveda
pod pogojem, izkazanega distega dobidka.
V primeru negativnega renitataiz
poslovanja je wednost kazalnika manj5a od
1.

Povpreina
mesedna
plaia na
zaposlenca

Strolki plate
St.mesecev poslouanja

Povpreino Stevilo zaposlencev

Rezultat kazalnika prikazuje povpredno
mesedno plado zaposlenca.
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Najnovejsi zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo zaleto 2020'

primerjava kazalnikov med izvajalcem javne sluZbe in primerjalno panogo zaleto 2020:

2.8 Predraiunska koliiina opravljenih storitev javne sluZbe za prihodnje obraEunsko

obdobje

Vrste komunalnih odPadkov
PredraEunska koliEina

za obraEunsko

- leto

Zbianje lodenih frakcij dolo6enih
komunalnih odpadkov, razen lodeno zbrane

odpadne embalaZe ter biolo5ko razgradljivih
hrhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega

odpada

193.500

Zbiranje lodeno zbrane odPadne embalaZe

92.000

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov 182.000

Skupaj komunalni odPadki 467.500

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kuhinj skih

odpadkov in zelenega vrtnega odpada
47.000

gtuUorut o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbiranja doloEenih wst komunalnih odpadkov 16

KAZALNIK
Izvajalec:

Saubermacher - Komunala Murska
Sobota d.o.o.

Panoga 38.11:
Ravnanje z nenevamimi odPadki

Pospe5ena pokritost
kratkoroEnih obveznosti

0,98 1 ,39

Gospodarnost i ,1 1 1,04

PovpreEna Plaia na
zaposlenca

2.003,60 EUR 1.728,99 EUR
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Predracunski stroski izvajanja storitev posamezne javne sluibe za prihodnje
obraiunsko obdobje

2'10 obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za inrajanje storitev posamezne javne
sluibe za preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

o Smetarskavozila;
o Samonakladalnovozilo;
o vozila z-a zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov;

' Zabojnrli za zbiratje posameznih wst odpadkov (mesani komunalni odpadki,
lodene frakcije, biolo5ki odpadki);

o Kontejnerji za lodene frakcije v zbirnih centrih;o Vozila zavzdrievanje in nadzor.

2'll Prikaz razdelitve sptoSnih strolkov preteklo in prihodnje obraiunsko obdobje

SploSni stroski so razdeljani na javni in trZni del dejavnosti na osnovi obsega opravljenihstoritev na posame znempodrodju.

2.9

stro5ki
doloienih

Predraiunski izvajanja

braiunsko

Zbiranj frakcij
odpadkov,

e lodenih dolodenih
komunalnih razen lodeno zbrane

bioloikoembalaZeodpadne ter razgradljivih
1nkuhinjskih odpadkov zelenega wtnega

3t.757

Zbtanje lodeno zbrane odpadne embalaie 12.844

Zbtranje mesanih komunalnih odpadkov 56.101

Skupaj komunalni odpadki 100.702

Zbiranje biolo5ko razgradljivih kutrinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 10.271

Elaborat o oblikovanju cene inaja$a obvezne obdinske GJS zbiranja doloCenih vrst komunalnih odpadkov 17
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2.12 Prihodki, ki iih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in

prihodnje obradunsko obdobje

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

z.l3 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

izvajanje javne sluZbe zbiraniadolodenih vrst komunalnih odpadkov in je razviden iz tabele v

todki 2.17.

2.14 Stevito zaposlenih zt izvalanje storitev posamezne javne sluZbe za preteklo in

prihodnje obraEunsko obdobje

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

komunalna delavca. Lodeno odpadno ernbalaZo, lodene frakcije na zbimih mestih, papir in

bioloske odpadke zbira ekipa voznika in enega komunalnega delavca, odvoz kosovnih

odpadkov iz gospodinjstev pa wsita voznik in komunalni delavec. Ob akcijatr zbiranja

nevarnih odpadko" sestavljata ekipo voznik z ADR licenco in kemik'

2.lS podatki o viSini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deleZu, ki

se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Pri izvajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna

osnovna sredstva.

2.16 Stopnja izkorisienosti javne infrastrukture, ki ie namenjena izvajanju javne

sluZbe, in stopnja izkori5ienosti javne infrastrukture, ki je namenj ena za izvajanje

posebnih storitev

pri izvajanju javne sluzbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljudno lastna

osnovna sredstva.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obEinske GJS zbiranja dolodenih wst komunalnih odpadkov 18
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2'17 lzrailun predradunske cene storitev posamezne javne sluZbe za prihodnje
obraiunsko obdobje in izraiun predraiunske cene javne infrastrukture ali
omreinine za prihodnje obraCunsko obdobje

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne sluZbe ne
tporablja javne infrastrukture, zatoje v spodnji tabeli le izradun preaiaeu"Jr.e cene storitve

zbiranja.

Prikaz stroSkov v skladu 222. dlenomUredbe.

OBEnIA RoGASovCI

homunahih
melsnih

Zinnje blcno zbnne
embrlrtrr

t.t
ESrlljirii rdiigkib

o4.a(dh ..!.i.t. rb.!r
odpdr

Zlruj.loaEih fnldj
&loa.nih k@undriL

bioblho
razgredliivih
IuDlnirLlh

odpedkov in
zchnegs

l. Zfnnft komuralnih odFdkov too.zor,st el ffi
to.zzo,sz eJ +i.oool- o:r a52 €

z 2 I

V cerr ni vkljuden 95 o/o DDY .

Elaborat o oblikovanju cene iwajanja obvezre obCinske GJS zbiranja doloEenih wst komunalnih odpadkov 1g



Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o'o

Razlika med potrjeno in obradunsko ceno zbiranja komunalnih odpadkov glede na dejansko

kolidino opravljenih storitev v letu 2O2l seje upo5tevala pri izradunu predradunske cene za

leto 2022,kar je razvidno iztabele na prej5nji strani'

Ker se izraEunana predraEunska cena opravljanja storitev zbiranja doloEenih vrst

komunalnih odpadkov od potrjene cene razlikuje vei kot 10 "h, ie v skladu s 6. Elenom

Uredbe potrebna potrditev nove cene zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov'

predlagana ce11a za leto 2O2l je bila potrjena Sele meseca novembra in tako zaradunana

obdanom le v mesecu decembru 2021, kar pomeni, da v bistvu potrditev nove cene v letu

ZO2l nimela udinka na zmanjSanje manjka iz preteklih obdobij. Dodatno vpliva na dvig cen

rast stro5kov storitev in materiala v letu z}2l,ki se nadaljuje tudi v letu 2022.

predraiunska cena zbiranja biolo5kih odpadkov je prav tako malenkost viSja od

potrjene cene, kar izhaja izlabele zgoraj. Na osnovi nasih izkuSenj in v izogib temu, da

ne ti prihajalo do kopi[enja ugotovljenih razlik in poslediEno viSjega o/" dviga cene v

prihodnje, iredlagamo, da pristojni organ potrdi tudi predraEunsko ceno zbiranja

bioloSkih odpadkov.

2.18 Prikaz sodil za razporejanje vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter po

obiinah

prihodki in neposredni stroSki se knjiZijo neposredno na kondne nosilce oziroma dejavnosti.

Stro5ki, ki jih ni mogode neposredno dodeliti, se razporejajo na podlagi potrjenih sodil'

PredraEunska cena
zaleto2022v

EUR/kg bt rZ DDY-

Potrjena cena v
EUR/kg brez DDV

PredraEunska cena
2022 I Potrjena cena

Zbiranje komunalnih
odpadkov

0,21540 0,19455 110,72 0/o

Zbiranje biolo5kih
odpadkov

0,21852 0,27275 103,00 %
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3 ZAKLJUCEK

Standard zbiranja odpadkov v obdini RogaSovci zasleduje usmeritev Republike Slovenije po

dim vedjem obsegu lodenega zbiranja odpadkov, hkrati pa se na ta nadin zmanj5uje letna

kolidina 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 sorazrnemo na

prostornino in pogostost odvoza zabojnika za mesane komunalne odpadke.

Ker se izraCunana predradunska cena opravljanja storitev zbiranja doloEenih vrst
komunalnih odpadkov od potrjene cene razlikuje vei kot l0 o/"rje v skladu s 6. Elenom

Uredbe potrebna potrditev nove cene. Hkrati predlagamo, da obiinski svet potrdi tudi
novo ceno zbiranja biololkih odpadkov.

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. kot izvajalec obvezne

obEinske gospodarske javne sluibe zbiranja doloEenih vrst komunalnih odpadkov v
ObEini RogaSovci, obiinskemu svefu s tem elaboratom predlaga ceno storitve izvajanja
obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih
odpadkov in ceno zbiranja bioloSko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega

vrtnega odpada ter ga poziva, da oblikovane cene potrdi iim prej, da ne bi ponovno

prihajalo do kopiienja nekritih stro5kov izvajanja GJS.

lz"ltajalec gospodarske javne sluZbe zbfuatja dolodenih wst komunalnih odpadkov se bo

skupaj z obdino s pomodjo osveSdanja in obvesdanja obdanov tudi v prihodnje trudil, da bi se

5e povedal delei,lodeno zbranih komunalnih odpadkov in s tem zmanj5evala kolidina me5anih

komunalnih odpadkov.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne obdinske GJS zbtanja dolodenih vrst komunalnih odpadkov 21
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PREDLOG SKLEPA

SKLEP O NOVIH CENAH ZBIRANJA DOLOdENIH VRST KOMT]NALNIH
ODPADKOV

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

V cene ni vkljuden 9,5 Yo DDV

il

Obdinski svet potrjuje predloZen elaborat o oblikovanju cene imajanja obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe zbirarya dolodenih wst komunalnih odpadkov v Obdini Roga5ovci
zaleto 2022.

m.

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

RogaSovci, dne

Zupan obdine Ro ga5ovci :

Edvard Mihalid
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1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,21540 €

2. Zbiranie biolo5kih odpadkov 02t8s2c

Zbiranje doloienih vrst komunalnih odpadkov: Cena v EUR/kg



V

OBRAZLOZITVE
ELABORAT o oblikovanju cene izvajanja obvezne obiinske gospodarske

javne sluibe

Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je posredovala elaborat o oblikovanju cene

zaleto 2022.

Lanska cena za zbiranje komunalnih odpadkov je 0,19455 EUR, nova predlagana cena je
0,21540 EUR kar zna(a 10,72 odstotka.

Lanska cena za zbiranje biolo5kih odpadkov je 0,21215 EUR, nova predlagana cena je
0,21852 kar zna5a 3 odstotke.

Pri ostalih stro5kih zbiranja odpadkov ni razlike.

Ker se izradunana predradunska cena opravljanja storitev zbiranja dolodenih vrst komunalnih
odpadkov od potrjene cene razlikuje ved kot l0o/o, je v skladu s 6. dlenom Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih sluZb varstva

okolja potrebna potrditev nove cene.

Dvig cen zbiranja je posledica vsesploSne hitre rasti stroSkov storitev in materialov v letu
2021, ki se nadaljuje tudi v letu 2022.

KOMUNALNI ODPADKI

Leto 2021.... .0,19455 EUR

.0,21540 EURLeto 2022

SKUPAJ: +0,05685 EUR

To je: +10,72oh

BIOLOSKI ODPADKI

Leto 2021 .....0,21215 EUR

.....0,21852 EURLeto 2022.

SKUPAJ: +0,00637 EUR

To je: +3,00o/o


