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Obiina Mo,

1 UVOD

Odpadki postajajo vse bolj pomernben 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 proinraja vsak dan ved odpadkov, ki ob neustreznern ravnanju obrernenjujejo
naSe okolje in negativno vplivajo na kakovost Zivljenja. V Sloveniji se na eni strani pojavljajo
vse vedje kolidine ernbalaZnih materialov, na drugi strani pa ne dosegamo Zelenega zajerta
embalafuih materialov oziroma lodeno zbranih sekundarnih surovin, kajti na podlagi regulative
EU smo zavezani tudi k zmanjSevanju kolidin odloZenih odpadkov.

Ewopska unija glede ravnanja z odpadki deluje v skladu s Stirimi kljuEnimi nadeli:
o NaEelo prepreievanja: kolidine odpadkov je treba omejiti pri viru in v"zpodbuditi industrijo,

da proizvede - ter potro5nike, da izberejo proizvode in storitve, ki ustvarjajo manj odpadkov.
Sern sodi tudi razvoj in uveljavljanje ewopske strategije recikliranja odpadkov.

o Naielo >>onesnaievalec pla6a<<: kdor onesnaZuje, mora pladati stro5ke zaradi onesnaZenja.
e Nadelo previdnosti: kadar obstaja potencialno tveganje, ga je treba poskusiti preprediti.
o Naielo blEine: odpadke je heba obdelati dim bliZe njihovemu viru.

Dejavnost podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je >gospodamo ravnanje
z odpadki<, kar pomeni ponuditi uporabnikom na obmodju doma6e regrje ter pri dolo6enih
wstah odpadkov v celotni Sloveniji storitve, s katerimi se zagotavlja upo5tevanje prednostnega
wstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki:

1. prepredevanje,
2. priprava za ponovno uporabo,
3. recikliranje,
4. drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in
5. odstranjevanje odpadkov.

To latrko ponazorimo z naslednjo shemo:

Visis prioritetg

Nilja prioritera

Letni program ravnanja s konrunalnimi odpadki z elaboratom za obdobje enega lela -junij 2019
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Obiina Morovs kz Topl i c e

PrepreEevanje
S pomoijo medijev CfV, radio, 6asopis), bro5ur, nalepk, raznih projektov, akcij, nateCajev (npr.
Odpadno je uporabno) irr dogodkov (npr. sodelovanje pri Evropskern tednu znanjSevanja
odpadkov) si prizadevamo vzgajati in osveSEati ljudi, zlasti otroke in mladino, da bi v kar
najvedji meri prepreEevali nastajanje odpadkov oziroma s premi5ljenimi nakupi ter
gospodamim ravnanjem z odpadki njihovo kolidino zriZali na minimum.

Ponovne uporrbt
Z lotenim zbiranjern odpadkov prispevamo k ternu, da se odpadki plasirajo v ponovno uporabo
(npr. RE-USE tekstila).

Reciklala, kompostinnje
Lodeno zbrane odpadke kot so papir, steklo, me5ana embalaia, elektridna in elektronska oprerna
predajamo v nadaljnjo predelavo in na ta nadin pridobimo iz njih sekundame surovine. [.o6eno

zbrane bioloSke odpadke pa predamo na kompostiranje in iz njih nastane kompost, ki ga lahko
ponovno uporabimo.

Energija iz odpadkov
V naSi regiji 5e ni obrata za energetsko predelavo odpadkov.

Odlaganje
Preostanek me5anih komunalnih odpadkov predajamo v odstranitev izvajalcu gospodarske
javne sluZbe obdelave in odlaganja odpadkov. Le-ta pred odlaganjem izw5i 5e obdelavo in
izlodi uporabne materiale. Na ta nadin se dalj Iasa ohrani dragocan odlagalni prostor, industriji
pa se vmejo sekundarne swovine.

Letni pogran ravnanja s lomunalnimi odpad*i , elobororomat ,aibdoSe-enego t"to _irny ii



Obiina Moravske Toplice

2 LETNI PROGRAM RAVI\AIIJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

2.1 ObmoCje izvejanje javne slu:lbe

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. opravlja gospodarsko javno sluZbo
zbiranja komunalnih odpadkov na celotnein obmoiju obdine Moravske Toplicg torej v
naseljih: Andrejci, Berkovci, Bogojinq Bukovnica, eikeaka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci,
Ivanj5evci, Ivanovci, Kandevci, Krnci, Londarovci, Lukaievci, Matjanci, Mlajtinci, Moravske
Toplice, Motvarjevci, NorSinci, Pordaiinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Sredi56e,
Suhi wh, Te5anovci, Vudja Gomila.

2.2 Vrste odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prev-zemanje

Na obmodju obdine Moravske Toplice v okviru GJS za gospodinjstva (fizidne osebe) in
neprofitre organizacije (druStva, zavode, KS, lokalne skupnosti. . .) zagotadarno prevzemanje:

o melanih komunalnih odpadkov
r papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vkljudno z odpadno embalaZo iz papirja in lepenke
o me3ane embalaZe ftovinske, plastidne in sestavljene)
o biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
. embalaze iz stekla
r kosovnih odpadkov
o elektridne in elektronske oprerne
o posebnih odpadkov
o nevamih odpadkov
. ostalega ( npr. les, tekstil...)

Me5ane komunalne odpadke - ostale odpadke (sivo-dmo zabojnik) prevzemamo na prevzernnih
mestih od individualnih hiS, stanovanjskih blokov in organizacij.

BioloSke odpadke trenutno na osnovi individualno sklenjenih pogodb prevzernamo na
prevzernnih mestih od individualnih hiS v naseljih Bogojina, Ivanci, Lukadevci, Martjanci,
Mlajtinci, Moravske Toplice, NorSinci in Te5anovci. V okviru novega standarda ravnanja z

odpadki bo storitev ob zadostnem interesu proti pladilu na voljo obdanom vseh naselij obdine

Moravske Toplice. Prednostno se seveda priporoda hiSno kompostiranje.

Lodene frakcije - papir, steklo in mesano embalazo zbiamo na zbirnih mestih (ekoloSkih

otokih), obEani pajih lahko predajo tudi v zbimern centru.

Mesano ernbalaZo zbiramo po sistemu rumene we6e od wat do wat, kar pomeni, da vsako

gospodinjstvo v ob6ini, ki je vkljudeno v organiziran odvoz mesanih komunalnih odpadkov,

pr.:-" tJtrr" 24 tipiziranih namenskih vred, v katerih se zbirajo vsi ernbala.foii materiali razen

steklenih in papirnlh. sistern zbiranjaje zelo preprost in od powzroditeljev zahteva le, da prazno

in disto ernbalaio stisnejo in odlofijo v namenske we6e, le-te pa na dan odvoza postavijo na

odjemno mesto zabojnika za meSane komunaine odpadke'

v naseljih Martjanci in Moravske Toplice zbiramo od rrat do wat z zabojniki tudi papir in sic€r

trenutn; 5€ v okviu pilotnega projekta, s potrditvijo predlaganega standarda ravnanja z odpadki

i" "." 
p" u" storitev sesb;i 

-dei 
minimalnega standarda ravnanja z odpadki in na razpolago

T; prrsrr. ,"-*j^ Lrr*ralnimi odpadki z elaboratoft za obdobie enega le'o - iuni 20 I 9



Obtino Morotstc Toplice

vsem obdanom. t o6eno zbiranje paprja v gospodinjstvih bo potekalo s pomodjo 240 I
zabojnik4 kar bo Ze vkljudeno v ceno ravnanja z odpadki.

V zbimem c€ntru za lodeno zbiranje frakcij, ki se nahaja za stavbo kmetijske zadruge v
Fokovcih, lahko obdani oddajo loieno:
o papir in leperike vseh rrst in velikosti, vklju0no z odpadno ernbalaZo iz papirja in lepenke,
o steklo vseh velikosti in oblik, vkljuino z odpadno embalaZo iz stekla'
r plastiko, vklju6no z odpadno embalaio iz plastike ali sestavljenih materialov,
r odpadke iz kovin, vklju&to z odpadno embalaZo iz kovin,
o les, vkljudno z odpadno embalaZo iz les4
o obladila,
r tekstil,
r jedilno olje in ma5dobe,
o barve, 6mi1a" lepila in smole, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
. detergente, ki ne vsebujejo nevamih snovi,
r baterije in akrmrulatorje, ki niso razwsdeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v

klasifikacijskern seznamu odpadkov, dolodenern v predpisu o ravnanju z odpadki,
o elektridno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevamih snovi,
o kosovne odpadke,
o odpadna zdravila in
. izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose na gospodinjswo letno).

Delovni 6as zbirnega centre ze lo{eno zbiranje frakcij:
r ponedeljek: od 14.30 do 16.30
o detrtek: od 8.00 do 10.00
o prva sobota v mesecu: od 10.30do 12.30

Kosovne odpadke lahko obdani obdine Moravske Toplice oddajo enlaat letxo do 2 m' po

sisternu na narodilni5ki odpoklic in sicer lahko oddajo kosovne odpadke, odsluieno elekridno
in elektrorsko oprerno ter obladila, hi5ni tekstil in obutev. Storitev bo po trovan Ze vkljudena v
mesedno ceno ravnanja z odpadki. ee je kolidina vodja od 2 m' oz. gre za ved odvozov letno,
se le to zaraduna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. V stanovanjskih blokih ima pravico
do narodila odvoza kosovnih odpadkov in elektridne in elektronske oprerne upravnik bloka I x
letno. Seveda pa lahko obEani oddajo kosovne odpadke tudi v zbirnern centru.

Nevame frakcije lahko obdani obdine Moravske Toplice od<lajo l -krat letro ob akciji zbiranja
nevamih odpadkov iz gospodinjstev s pomoijo pronidne zbiralnice na vnaprej dogovo{enem
kraju in po umiku.

23 Ravnanje s posrmeznimi vrstami odpadkov

Podjetje saubermacher - Komunala Murska sobota d.o.o. predaja vse lodeno zb,rane odpadke
specializiranim pooblaScenim prevzannikom. Mesane komunalne o padke, zbrane na obmodju
ob6ine Moravske Toplice, prevzema v obdelavo in odlaganje regijski centtr cERo puconci
d-o-o.,_ biolosko razgradljive kutrinjske odpadke in zeleni 

".toi-oapua 
prav tako pr.vzema

@jetje CEROP d.o.o. na kompostiranje v okviru kapacitet svoje kompostarn". ZU._o
embalazo v skladu z uredbo o ravnanju z embalazo in odpadno *rt"irzo qui ns, st. g412006,
ro6/2m6, 11u2007, 67/2011, 68/2011, t8t2014, 57/i}1s, ro3tzots, w2oi6, 3s/20r7)

Letni progran ravnajo s komunalnimi obad*i , "lob*i*li Sl"n"go laa _ jutij 20t 9



Obiina Mor avske Topl ice

predajamo delujodim ernbalafoim shemam, prav tako zbrano elektridno in elekhonsko opremo
v skladu z Uredbo o odpadni elektidni in elektronski opremi (UL RS, 5t. 55/2015, 4712016).
Glede na wsto lodeno zbranih posebnih in nevamih odpadkov le-te predajarno pooblaSienim
predelovalcern in odstranj walcem odpadkov.

2.4 Tipi, velikost in 5tevilo zabojnikov ter vreik za prevzemanje komunalnih odpadkov
na prevzemnih mestih

Za oddajanje meSanih komunalnih odpadkov (ostali odpadki) lahko uporabniki upoabljajo
zabojnike volumnalz}l,240l n 11001 ali zabojnike volumna 4 m3,5 m3,7 m! ali 8 mr. Odvoz
zabojnikov volumna 4 mr ali veEjih se vr5i na odpoklic, odvoz zabojnikov volumna l2O l,24O
I in 1100 I pa na osnovi umika odvoz4 ki ga uporabniki storitev prejmejo v mesecu decernbru
tekodega leta za naslednje lAo.

Ce ima gospodinjswo samo enega dlana oziroma tako odobri obdina, ima lahko uporabnik
urejen odvoz meSanih komunalnih odpadkov z wedko, ki jo kupi na sedeZu na5ega podjetja, na
blagajni podjetja Komunala d.o.o. ali pri vozniku v dasu pobiranja odpadkov. Tipizirane wedke
lahko gospodinjstva uporabljajo tudi ob obdasnern povedanju kolidin me5anih komunalnih
odpadkov.

@izeraboratom za obdobieenegaleta iuni 2019
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Zabojnfi za melane
komuaalne odpadkc v
okviru javne slu2be -

Naselje

ANDRRICI
BERKOVCI
BOGOJINA
BUKOVNICA

VAS
FILOVCI

predYideno
St.odvozov

na letni ravni

FOKOVCI

13

13

t7
l3
l3
17

l3
l7
13

l3
l3
l3
13

17

17

t7
l7
13

t7
13

13

13

17

l3
l3
t7
t7
13

KRNCI

IVANCI

IVANOVCI

OVCI
LUKACEVCI
MARTJANCI
MLAJTINCI
M. TOPLICE
MOTVARJEVCI

PORD
PROSENJAKOVCI
RATKOVCI
SEBEBORCI
SELO
SRED
SUHI VRH

VCI
A GOMILA

SKUPAJ 1971.645

Letni progron ratnonja 
" 
to.rnolri^i o4o@



O bdina Mor ovs ke Topl i ce

Stanje na ddn 31.5.2019

Z-abojniki za biotolke
odpadke v okviru javne

Neselje Predvideno
5t.odvozov

na letni ravni
BOGOJINA

MARTJANCI
MLAJTINCI
M. TOPLICE

SKUPAJ

Zabojniki za papir v okviru
javne sluZbe - Eenutno

stanie

Naselje 120I 2401 1100 l Predvideno
St.odvozov

na letni ravni
MARTJANCI 0 129 0 13

M. TOPLICE 0 173 2 13

SKUPAJ 0 302 2

Odvoz papirja, stekla in meSane cmbalaZe z zbirnih mest se bo v okviru novega standarda
ravnanja z odpadki vrlil enkrat na 14 dni (26.krat letno).

Papir in papirno embalaZo zbiramo v individualnih gospodinjsMh z zabojniki volumna 240 l,
me5ano embalaZo pa v tako imenovanih rumenih weaah in sicer pripada vsakemu
gospodinjstvu letno 24 kom cca- 120 I we6. Odvoz se vrli enlrat na Stiri tedne.

Odvoz biolo5kih odpadkov iz gospodinjstev v naseljih obdine Moravske Toplice, ki se za to
odlodijo, se proti dodatnemu pladitu vr5i z zabojniki volumns' 120 | ali 240 | zabojniki v skladu

s Fedvideno frekvenco.

2.5 Lokacija in opremljenost zbiralnic lolenih frakcij

Lodene frakcije - papir, steklo in mesana embalaza se zbirajo na zbimih mestih - prevzemnih

mestih, katerih lokacijo dolodamo skupaj z obdino Moravske Toplice. V okvim pofjenega

novega standarda ravnanja z odpadki nadrtujemo 29 tipsko oprernljenih zbimih mest.

Na zbimih mestih se trenutno nahajajo pojavljajo 240 in 1100 I zabojniki za zbiranje mesane

embalaZe, stekla in papirne ernbalaZe.

4t
41

4l
4t
4t
41

4t
4t

@mi odpadki z elaboratom za obdobie enega leto - iunii 2019



2.6 Lokacija za prewzemanie nevarnih frakcij s premilno zbiralnico

Nevarne frakcije prerzernamo s pomo6jo premidne zbiralnice (mobilna postaja) I-krat letno in
sicer spomladi ali jeseni. tokacije prevzernanja so dolodene z urnikom zbiranja nevamih
odpadkov iz gospodinjstev v obdini Moravske Toplice. Obdani so o terminu akcije in
prer"zemnih mestih obve5deni na krajevno obidajen nadin.

2.7 Delovanje zbiroegr centra

Zbimi centet zalodeno zbiranje frakcij za oblane obdine Moravske Toplice se nahaja za stavbo

kmetijske zadruge v Fokovcih.

Zbirni center je namenjen lodenernu zbiranju frakcij, navedenih v todki 2.2 (Vrsta odpadkov,

za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje).

2.8 Revnanje s komunaluimi odpadki v primerih oblasno povelanih koliEin

V primeru, da imajo uporabniki obdasno vodje kolidine me3anih komunalnih odpadkov kot je
volurnen njihovega dmo-sivega zabojnika za ostale odpadke, lahko kupijo v podjaju
Saubermacher - Komrmala Murska Sobota d.o.o. (Nor5inska ulica 12 v Murski Soboti), na

blagajni podjetja Komunala d.o.o. (Kopali5ka ulica 2 v Murski Soboti) ali v dasu odvoza

odpadkov pri vozniku vozila za odvoz odpadkov weEke, ki jih nastavijo na prevzemno mesto

ob zabojnik za me5ane komunalne odpadke v dasu zbiranja le-teh. Na enak naCin lahko obdani

kupijo tudi dodatno kolidino weEk za zbiranje meSane embalaZe.

Obdani pa lahko narodijo tudi enkratd odvoz me3anih komunalnih odpadkov s tipskim 5 mr

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

VeEje koliEine loEeno zbranih frakcij lahko ob6ani obdine Moravske Toplice oddajo v zbimem
crntru za lodeno zbiranje frakcij, ki se nahaja v Fokovcih.

2.9 Frekvenca prevzemuja posameznih vrst komunalnih odpadkov

Standard ravnanja z odpadki zajerna zbiranje meSanih komunalnih odpadkov, mesane ernbala2e
po sistemu rumene wede in lodeno zbiranje papirja ter bioloSkih odpadkov po sisternu od vrat
do vrat Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar pomeni, da lahko vsako
gospodinjstvo enkrat letno naroti odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov, elektridne in elektronske
opr€me ter obladil, hisnega tekstila in obutve. v obdini bo organizirana ena akcija zbiranja
nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev s pomoijo premidne zbiralnice.
Powzroditeljern odpadkov je na voljo zbimi center za loceno zbiranje frakcij, ki se nahaja v
Fokovcih.

Posamezre vrste odpadkov se zbirajo v skladu z urnikom, ki ga vsako gospodinjswo prejme v
mesecu decernbru tekodega leta za naslednje leto, nahaja pa se tudi na nali spletni itrani
w*'w.saube rmacher-komunala.si. v primeru sprememb letnega koledarja odvozov med letom,
so uporabniki storitev o tem obve5deni na krajermo obiCajen naEin.

Ldni progrot ravnonja s tomnolnimi o@a&i z elabuaon za o&lobie enego ta" i*ii ZU g



O bC ha lulor qvs lre Topl ice

Na krajevno obidajen nadin so uporabniki obveSdeni tudi o naEinu zbiranja kosovnih odpadkov
in nevamih frakcij.

Dodatne informacije o prevzernanju posameznih vrst komunalnih odpadkov dobijo uporabniki
na5ih storitev telefonsko ali z osebnim razgovoK)m ter preko spletre sEani, letno pa so
priloZnostno obveSdeni preko javnih medijev (o novosti\ delu, koli6inah...) ter s priloZnostnimi
publikacij ami za obveSdanje.

Standard vsebuje:

Letno Stevilo odvozov
Zbiranje in prevoz me5anih komunalnih odpadkov l7 (oaselja Martjami,

NorSinci, Bogojina, Filovci,
Ivanci, Lukadevci, Mlajtinci,

Morarske Toplice, Sebeborci,
Suhi wh, Te5anovci, Suhi wh)

13 (vsa ostala naselia)
Ekoloski otoki 26
Rumena weta (embalaia od wat do wat) 13

(24 kom 120 I wed letno)
Zbiranje kosovnih odpadkov na odpoklic enlrat letno do 2 m3
Akciia zbiranie nevarnih in posebnih odpadkov iz sosoodinistev 1

Zbimi center za loeeno zbiranie frakcii Fokovci Do Dotrebi
Zbiranje papirja od rtat do wat 13

Zbiranje biolo5kih odpadkov (dodatno v skladu z odloditvijo
uporabnika)

4t

2.10 Prevzete koliCine in vste komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah
lodenih frekcij, s premiino zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov

Podatke o prevzetih koli6inah posameznih wst odpadkov v obdini Moravske Toplice v
preteklern letu bo obiina prejela v treh mesecih po zakljudku letnega obdobja v Elaboratu o
oblikovanju cen izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst
komunalnih odpadkov za prihodnje obdobje enega leta. Porodilo o prevzetih koliainah in vrstah
nevarnih frakcij, zbranih s prernilno zbiralnico prejme obdina sproti med letom po zakljudku
akcije zbiranja towstnh odpadkov.

2.ll Nadrtovana letna kolilina prclzetih komunalnih odpadkoY po posameznih vrstah
komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah loEenih frakcij, s premiino
zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in v zbirnem centru

Na6rtovane zbrane oziroma prevzete kolidine posameznih vrst odpadkov za obdobje enega leta

so razvidne iz elaborata (todka 3 tega dokumenta).

2.12 NaEin dobave in zemenjeve dotrajanih oziroma poskodovatrih zabojnikov z: zbiranie

komunalnih odpadkov
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Uporabniki storitve zbiranja me5anih komruralnih odpadkov uporabljajo zabojnike volumna
120 I do 1.100 I, ki so last naSega podjetja, lahko pa uporabljajo tudi lastne zabojnike. Zabojnik
lahko osebno prewzamejo v uporabo na sedeiu naiega podjetja Nor5inska ulica 12, Murska
Sobot4 ali pisno narodijo proti pladilu dostavo zabojnika na svoje odjernno mesto.

Uporabniki storiwe zbiranja in odvoza papirja in embalaZe iz papirja ter bioloSko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada uporabljajo zabojnike last natega podjetja.
Zabojnrk pre,tzamejo v uporabo na sedeiu naSega podjetja, Nor5inska ulica 1 2, Murska Sobota
ali pisno narodijo proti pladilu dostavo zabojnika na svoje odjernno mesto.

V kolikor se zabojnik, ki je last naSega podjetjq po5koduje (npr. zaradi srmkov pri praznjenju
zabojnikov) ga stranki brezpladno zamenjamo za brezhibnega. V kolikor pa je zabojnik
po5kodovan zaradi lastne krivde stranke (npr. da je stranki bil zabojnik ulaaden ali ga uni6i
zaradi nepravilne uporabe - zgori), je le-ta podjaju Saubermacher - Komunala Murska Sobota
d.o.o. dolZna kupiti nov zabojnik istega volumna. Stranka lahko v vsakem trenu&u zabojnik v
skladu s predpisi obdine tudi zamenja za v&jega ali manj5eg4 v kolikor se njene poEebe

oziroma kolidine odpadkov spremanijo. V primeru po5kodovanja zabojuika, ki je last
uporabnika storitve, podjetje Sauberrracher - Komunala Murska Sobota d.o.o. po5kodovanih
zabojnikov ni dolmo zarnenjati.

Velikost in Stevilo zabojnikov za zbkarje me5anih komunalnih odpadkov in lodenih frakcij
lahko uporabniki storitev javne sluZbe menjavajo mesedno.

Zabojniki za zbiranje todenih frakcij na zbimih mestih (papir, steklo, me5ana ernbala2a) inlali
v zbimern centru za lodeno zbiranje frakcij so last podjetja Saubemtacher - Komunala, ki tudi
slabi za njihovo brezhibnost in morjavo v primeru po3kodb. Sterrilo itt velikost zabojnikov na
posameznih lokacijah usklajujerno na osnovi okoljske zavesti obEanov, potreb in dogovorov z
obCino. t okacije za zbiralnice lodenih frakcij in zbirni c€nter ter njihovo ureditev mora
zagotoviti obEina.

V primeru obdasno povedane kolidine me5anih komunalnih odpadkov, me5ane embalaie in
biololkih odpadkov nudimo nakup tipiziranih namenskih wed za tovrstne odpadke.

Uporabniki storitev lahko narodijo pranje zabojnikov proti pladilu.

2.13 NaEin prodeje vreik za zbirenje komunelnih odpadkov

Uporabnik, ki je vkljuden v odvoz mesanih komunalnih odpadkov z wedkami ali ima obdasno
vedje kolidine me.Sanih komunalnih odpadkov, labko le-te kupi na seddzu podjetja
saubermacher - Komunala Mwska sobota d.o.o., Norsinska ulica 12, Murska Sobota med
delovnim dasom, na blagajni @iaja Komunala d.o.o. na Kopaliski ulici 12 v Munki Soboti
in pri vozniku vozila za odvoz odpadkov v dasu prewzemanja komunalnih odpadkov. Na istih
mestih lahko uporabniki kupijo tudi dodatne wede za mesano embalaZo.
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2.14 Oprema in naprave, ki jih bo izvajalec nabavil v letu programa mvnrnja s

komunalnimi odpedki

V letu 2019 podjetje naIrtuje nakup vozil in pripadajode oprerne v vi5ini cca. 200.000 EUR.

Za opre.nrljanje in servisiranje strank z zabojniki bo podjetje v letu 2019 sproti nabavilo
zabojnike za lodeno zbiranje frakcij (meiani komunalni in biolo5ki odpadki, papir, steklo,
meiana embalaZa) in tipizirane wedke glede na potrebe.

2.15 Zagotavljtnje drugih storitev, pomembnih za nemoteno oprevljanje javne sluZbe

Za nernoteno izvajanje javne sluZbe in skladno s predpisi nudimo 5e naslednje storitve:
- pranje zabojnikov po narodilu proti pladilu
- prodajo tipiziranih wed za loEeno zbiranje melane embalaZe in me5anih komunalnih in

biolo5kih odpadkov
- ob'radunavanje, zaradunavanje in izterjavo opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi

odpadki
- oddajo in prepuSdanje odpadkov v obdelavo v skladu s predpisi
- wzdrZevanje objektov in naprav za izvajanje jar"ne sluZbe
- vodenje evidenc v nezi z zbiranjem odpadkov
- vodenje evidorc o povzroditeljih
- vodorje katasnov javne infrastrukture
- izdelavo letnih in dolgorodnih programov ravnanja z odpadki
- zagotavljanje podatkov, porodanje pristojnim slutbam in objavljanje podatkov
- poroCanje narodniku o izvajanju javne sluZbe
- redno in pravo6asno obve5danje uporabnikov storitev o posamemih al:tivnostih

izvajanja javne sluZbe
- oblikovanje predlogov cen oz. sprernernbe cen storitev javne sluZbe
- obveSdanje pristojnih organov o kr5itvah uporabe storitev javne sluibe...

Podjetje bo 5e naprej redno komuniciralo s povzroditelji odpadkov, jih osve5dalo in informiralo-
Pri svojern delu bomo intenzivno sodelovali z obiino in pristojnimi inSpekcijskimi sluZbami.

Osnovni namen dela z javnostjo je vplivanje na porzroditelje odpadkov, da bi s svojim
ravnanjan preprelevali nastajanje odpadkov oz. de pa se njihovernu nastajanju ne bodo mogli
izogrriti, da bodo storili vse, da bodo nastale kolidine minimalne in da jih bodo zbirali lodeno

ter odlagali v namanske zabojnike in tipizirane weEe.

o novostih pri delu (sisternu ravnanja z odpadki, ceni storitev, obveznostih povzroditeljev, . ..)
bomo vse powzroditelje odpadkov tudi v prihodnje obve5dali z obvestili na hrbtni strani radunov

in obdinskem glasilu, na nasi spletni strani in spletni stani oEine ter po potrebi tudi z
nenaslovlj eno poSto.

Ker Zelimo povzoCitdem omogoiiti, da nekatere stvari uredijo kar >>od doma< preko intemeta,

smo vzpostavili portzl za kupce, ki smo ga umestili na naso vhodno spletno stran

www.sa;bermacher-komunala.si v zavihek Poial za kupce. E-storitev je namenjena vsert

"p".b"tk". 
*Sth .t""t* Na enem mestu lahko enostavno in varno upravljajo z vsemi

sttriwami, tipr uporabljajo. Uporabnik se mora prijaviti v portal s Stevilko kupca in osebnim

Gl F"*^ ,*"*rt ";walnui ofuadki 
" 
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geslom. Stevilka kupca je natisnjena na UPN obrazcu ('poloZnici") oz. e-radunu. Uporabnik
prejme osebno geslo na svoj e-mail naslov ob registraciji.

Meseca decembra oziroma ob sprernembi standarda bomo vsern vkljuEenim povzoditeljem
posredovali umik odvozov odpadkov, ki bo objavljen tudi na nali spletni strani. Obdani se lahko
prijavijo tudi na brczplaino SMS obve5danje o datumih odvoza odpadkov.

V primeru neopravljene storitve zbiranja odpadkov po nadrtovanem razporedu odvozov zaradi
vi5je sile, bomo povzroditde o tem obvestili preko lokalnih sredstev javnega obve56anj4 prav
tako pa tudi z novim datumom.

V primeq da bodo povzroditelji posamezne vrste odpadkov odlagali v neustrezni embalaii ali
bodo zabojniki nepravilno oz. nepravodasno postavueni na pre emna mesta oz. da bodo
powzroditelji nepravilno sortirali - lodevali odpadke,jih bomo o tern obvestili s pisnimi obvestili
oziroma z rdedimi opozorilnimi nalepkami ob samern zbiranju posameztih vrst odpadkov
oziroma loEenih frakcij.

Vsi powzroditelji odpadkov lahko dobijo vse potrebne informacije v zvezi z ravnanjem z
odpadki po naslednjih poteh:

- osebno na sedeZu podjetja Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., Nor5inska
ulica 12, 9000 Murska Sobota, ob ponedeljkih, torkih in detrtkih med 7.00 in 15.00 uro,
ob sredah med 7.00 in 16.00 uo in ob petkih med 7.00 in 14.00 uro

- telefon: 0A526-84-50
- telefax: 02/526-84-40
- e-po5ta: info@saubermacher-komunala.si
- spletna stran: www.saubermacher-komunala.si
- portal za kupce

Storitve javne sluZbe zbiranja komunalnih odpadkov izvajamo v skladu s pridobljenimi
standardi: standardom sisterna vodenja kakovosti ISO 9001, standardom sisterna ravnanja z
okoljern ISO 14001, standardom sistema vamosti in zdravja pri delu OHSAS 18001,
certifikatom DruZini prijazno podjetje in certifikatom DruZbeno odgovomo podjetje.

2.16 Stro5ki in viri firenciranja investicijskih strolkov za izvedbo letnega programa

v letu 2019 podjetje saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. naErtuje nakup vozil in
pripadajode opreme v viSini cca 200.000 EUR. Investicija se bo predvidoma financirala z
najetjem kredita.

Zabojnike za opremljanje in servisiranje strank, ki jih bomo nabavljali glede na potrebe strank
ter tipizirane wef,e za mesane komunalne odpadke, me.funo embalazo in biolosk" odpadke
bomo financirali z lastnimi sredstvi ali z najetjem lcedita v primeru vedjih potreb.

Lelni program rovnatjo s *oaunolnimi odpdki;trbrrd", ," ,bdrbj" 
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3 ELABORAT

V skladu z Uredbo o metodologiji m oblikovanje cen storitev obvemih obiinskih gospodarskih
javnih sluib varsna okolja (I)r. l. RS St. 8712012 in 10912012) (v nadaljevanju: Uredba),ki je
stopila v veljavo s I . 1 .2013, ceno storitve posamezne javne sluibe za obmodje obCine predlaga
izvajalec javne sluZbe preko elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne sluibe (v
nadaljevanju: elaborat), ki ga predloti pristojnemu obdinskernu organu v potrditev.

Obdina na podlagi elaborata dolodi potrJ'eno ceno, izvajalec pa v skladu s pottjeno ceno oblikuje
cenik ter ga objavi na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.

Javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, 5t.
4112004, Ur.l. RS, 11. 1712006, 2012006,2812006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPBI,
4912006-ZMetD,66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 11212006 Od1.US: U-l-40/06-10,33/2007-
ZPNadrt 57/2OO8-ZFO-1A, 7012008, 108/2009, 108/2009-ZPNadrt-A, 48/2012, 5712012,
9712012 Odl.US: U-I-88/10-l l, 92/2013) ter te Uredbe go:

r Zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov
o Obdelava dolodenih wst komunalnih odpadkov
. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Cena posamezne storiwe javne sluZbe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne sluZbe ralrunja s

komunalnimi odpadki.

Pri javni sluZbi rarnanja s komunalnimi odpadki se lodeno oblikujejo cene za posamezlo javno
sluZbo in naslednje storitve znotraj javne sluZbe:

I . Zbiranje dolodenih rrst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:
r lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen

loEeno zbrane odpadne embalaie ter biolo5ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrbrega odpada,

o lodeno zbrane odpadne embalaZe,

o bioloSko razgradljivih hhinjskih odpadkov in zelenega rrtnega odpada in
r meianih komunalnih odpadkov.

2. Obdelava dolodenih vrst komunalnih odpadkov.

3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

3.1 Osnove za izvajanie gospodsrske javne sluibe zbiranja dololenih vrst komunelnih
odpadkov

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

v:
o Evidenco zbiralcev komunalnih odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 354694O1-2O14-2, z dne

3l.0'1.2014, za obmodje obdin: Beltinci, Cankova, Gomji Petrovci, Grad, Hodo5, Kuzrnq

Mo.t.k" Toplice, Murska S.obota, Puconci, Rogaiovci, $dsvgi, 1;5ina, Kobilje,

Dobrovnik, r;dii.e, odranci, iren5ovci;
. Er.id** ,bi.rt""u odpadkov na osnovi Potrdila 5t. 35469-5E12012-8 z dne 24.01.2013,

odlodbest.35469.3V2013.2zdrle1o.l2.2ol3,Sklepa5t.35469.3lDo13-3zdne
17.12.2013 in odloibe 5t. 35469-6212016 z dr,e 26.O5.2017;

L"r"l p-gt r*"rru, 
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o Evidenco prevoznikov odpadkov na osnovi Potrditve 3r. 3547U14E12010-2 z dne
03.06.2010 (pod Stevilko 1316);

o Evidenco posrednikov odpadkov na osnovi Potrdiwe 5t. 3 5471-95/2009-3 z dne 08.01 .2010
(pod Stevilko 423);

o DruZba Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je na osnovi Potrdila St. 3t1453-
79l2Oll-3-U95O-06 z dne 06.12.2017, izdanega s strani Veterinanke uprave RS pod
evidendno Stevilko SI B 09 25 01 vpisana v register prwoznikov Zivalskih stranskih
proizvodov.

Izvajanje gospodanke javne slulbe zbiranja in odvoza odpadkov v obdini Moravske Toplice
smo prevzeli in izvajamo na podlagi:
o Odloka o nadinu opravljanja obvEznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje komunalnih

odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice (Ur. 1.

RS, st. 7412010)
e Pogodbe za izttajanje gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Obdini Moravske

Toplice z dne 24.05.2001, Aneksa 5t. 1 k Pogodbi za izvajanje gospodarske javne sluZbe za
ravnanje z odpadki v Obdini Moravske Toplice in Aneksa 5t. 2 k Pogodbi za izvajanje
gospodarske javne sluZbe za ravnanje z odpadki v Oblini Moravske Toplice z dne
26.01.2010

. predmetle okoljske zakonodaje

3.2 Obvezne sestavine elaborata

9. Llen Uredbe doloda naslednje obvezne sestavine elaborata:
a) predradunsko in obradunsko koliEino opravljenih storitev javne sluibe za preteklo

obradunsko obdobje,

b) predradunske in obradrmske stroSke izvajanja storitev posameme javne sluZbe za

preteklo obradtrnsko oMobje,
c) pojasnila odmikov obradunske cene od predradunske in od potrjene cate storitev

posamezne javne sluZbe za preteklo obraEunsko obdobje,

d) primerjavo obraiunskih cen posamezne javne sluZbe, zakatero se oblikuje cena, z
obradunskimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

e) primeq'avo potrjenih cen posamezle javne sluZbe, za katero se oblikuje cena, s
potrjenimi cenami storitev javne sluZbe na primerljivih obmodjih,

f) prime{avo obradunske cene javne infrastru.kture javne sluZbe, za katero se oblikuje
cenq s primerlj ivimi obmotji,

g) primeg'avo izvajalcajavne sluZbe s povpreEjern panoge tiste javne sluZbe, za katero
se oblikuje cena, s pomodjo kazalnikov, ki so: pospe5ora pokritost kratkorodnih
obveznosti, gospodamost poslovanjq povprodna mesedna plada na zaposlenca in ki
jih objavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,

h) predradunsko kolidino opravljenih storitw javne sluZbe za prihodnje obraiunsko
obdobje,

i) predradunske shoike izvajanja storitev posarnszne javne sluzbe za prihodnje
obradunsko obdobje,

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

Lelni prog.am ravnanjo s komunalnimi o@adki ;l"b*d"" 
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k) prikaz razdelitve splofuih stroSkov v skladu z 10. dlenom te uredbe za preteklo in
prihodnje obrairmsko oMobje,

1) prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjern posebnih storitev za preteklo in
p,rihodnje obradunsko oMobje,

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

obradunsko obdobje,

n) Stevilo zaposlenih za izrajanje storitev posameme javne sluZbe za preteklo in
prihodnj e obradunsko obdobje,

o) podatek o vi5ini najemnine za javro infrastnrkturo 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 izkoriSdenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih

storitw,
q) izradun pedraErmske cene storitev posamezne javne sluibe za prihodnje obradunsko

obdobje in izralun predradunske cene javne infrastrukture ali ornreZnine za
prihodnje obradursko obdobje,

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

obtinah in
s) druga razldtja na podlagi Slovenskega radunovodskega standarda 35.

Ker se cene storitve v skladu s 5. Elenom Uredbe po tej metodologiji za obdobje enega leta
oblikujejo prvid, predloien elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanaiajo na prihodnje oMobje.

Glede na dejstvo, da smo javno sluZbo zbiranja dolodenih rrst komunalnih odpadkov v
preteklosti izvajali v okviru nekoliko drugadnega standarda ravnanja z odpadki, podatki niso
primerljivi.

33 Predralunske in obralunska kolilina opravljenih storitev javne slulbe za Preteklo
obraEunsko obdobje

Ker se cene storitve v skladu s 5. dlenom Uredbe po tej metodologiji za obdobje enega leta

oblikujejo, predloZen elaborat vsebuje le sestavine, ki se nana5ajo na prihodnje obdobje.

3.4 Predralunski in obraEunski strolki izvajanja storitev posemezne javne slu-tbe za

preteklo obralunsko obdobje

Enako kot v todki 3.3.

3.5 Pojasnila odmikov obralunske cene od predraEunske in od potrjene cene storitev

posemezne javne sluibe za preteklo obraiunsko obdobje

Enako kot v todki 3.3.
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3.6 Primerjava obralunskih cen posrmezne javne slu.Ibe, za kalero se oblikuje cena, z
obralunskimi cenami storitey jrlre sluibe ns primerljivih obmoEjih

Uredba MEDO je kot podlago za dolodanje upravidenih cen komunalnih storitev uvedla
porgredne cene na primerljivih obmodjih, ki jih opredeli pristojno ministstvo in pri tern
upoSteva zlasti geografske, poseliwane in oskrbovalne madilnosti obmodja. Podatki o cenah na
primerljivih obmodjih naj bi sluZili obdinam za presojo upravidenih cen storitev na njihovem
obmodju.

Ministrswo za okolje in prostor je objavilo polpredne ob,radunske cene storitev obveznih
obdinskih GJS varstva okolja in primerljiva obmodja za leto 2014
(htto://wwr,t'.moo.eov.si/fileadmin/mop.sov.si/oaeeuoloadVpodrocja/odpadki/orimediiva*ob

mocia eisvo-2014.odfl. Ker iz navedenega dokumenta ne iztraja, kaj vsebuje standard ravnanja
z odpadki na teh obmodjih, nam zgolj navedene cene ne dajejo realne slike za primerjavo cene

v va5i obtini s cenami v drugih obdinah.

Ker so podatki o cenah na primerljivih obmodjih podlaga za primerjavo in sprejem cen, je
izrednega pomena, da so primajalna obmodja opredeljena na strokovno ustreznih osnovah.
Iz-tajanje javnih storitev je namrei lokalno pogojeno ter odvisno od Stevilnih naravnih in
tehnidno+ehnolo5kih pogojev, zato mora regulacija temeljiti na analizi udinkovitosti izvajanja
dejavnosti, pri demer niso upo5tevani le sfoSki, temved tudi pogoji izvajanja. Stro5kovna
zahtevflost oskbovalnih sistemov na obmoCju posamezne obdine vpliva na povpredno lastno
ceno izvajanja storitve v obdini. Glede na to je pomembna povezava tehnidnih oz. oskrbovalnih
in ekonomskih elementov, ki zagotavlja celovitej5o primerjavo imajanja javnih storitw io
poslovanja izvajalcev gospodarskih javnih sluZb. Tovrstno celovito wednotenje udinkovitosti
iztajarja dejavnosti omogoda primerjalna analiza, ki imajalcern javnih sluZb omogoda
izboljSanje njihovega poslovanja, obdinam pa pomaga pri odgovoru na kljudno rpra3anje, kateri
stroSki in v kolikSni vi5ini so dejansko upravideni.

Zaradi zgoraj navedenega je Zbomica komunalnega gospodarstva konec leta 2014 z vserni
trerni interesnimi zdruie$i obdin (SOS, ZOS, ZMOS) zalela s projektom Prime{alne analize
izvajanja obveznih obdinskih GJS varstva okolja" ki ga izvaja In5titut zajavne sluibe. Terneljni
namen je analizirati podatke o kljudnih oskrbovalnih pogojih in stroSkih izvajanja storitev JS
varstva okolja za posameme izvajalce in obdinam zagotoviti ustreznej5o strokovno podlago za
presojo upraviiorih cen, izvajalcan pa moZnosti za izbolj5anje poslovanja. Ker primet'alna
analiza ni enkraten proces, ampak je za dolgorodno izbolj5anje in preglednost poslovanja
potreben sisternatiden, kontinuiran proces meq'atja in primujanja, je ZKG po zakljudku
primeg'alne atalize za leto 2013 nadaljevala s primerjalno auralizo izvajanla JS ravnanja s
komunalnimi odpadki za leta 2014,2015,2016 in 2017. v analizi sodeluje s podatki za obdine,
kjer izvajamo GJS zbiranja komunalnih odpadkov, tudi podjetje Saubermacher - Komunala,
zato ste obcine v mesecu marcu s strani ZKG prejele rezultate analize zalelo 2o17, izkalere je
lqzvrdno ved podrobnosti o tej javni sluzbi in primerjava z drugimi komunalnimi podjetji v
Sloveniji.

Let ri plogram ravnqtja s ka mnotnini odpodki r@ 17
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3.7 Primerjava potrjenih cetr posrmeae jevne sluibe, za ketero se oblikuje cena, s
potrjenimi cenami storitev javne slulbe nE primerljivih obmoljih

Enako kot v todki 3.6.

3.8 Primerjava obraEunske cene jame infrastrukture javne slurbe, zr katero se oblikuje
cenr, s primerljivimi obmolji

Enako kot v todkah 3.6.

3.9 Primerjava izvajalca javne sluibe s povpreEjem panoge tiste jwne sluibe, ze katero
se oblikuje cena

Opredelitev kazalnikov, ki se v Skladu z Uredbo ttpoltevajo pri primajavi:
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KAZAI,NIK FORMULA ZA IZRACUN OPIS

Pospe5ena
pokritost
kratkorodnih
obveznosti

Kratkoroina sredswa - Zaloge

Kratkorotne obveznosti

Kazalnik kaZe ali so najlikvidnejSa
sredstva financirana s

kratkorodnimi viri sredstev. ee je
wednost tega kazalnika ve{ja od l,
so poleg zalog z dolgoroinimi viri
fi nancirana tudi likvidnej5a
sredstva-

Gospodarnost
poslovanja

Prihodki iz poslovanja

Odhodki iz poslovanja

Kazalnik odraZa razme{e med
uswarjenimi prihodki in
povzrodenimi odhodki iz
poslovanja- Vedja kot je wednost
kazahikq uspeSnejSe je
poslovanje, seveda pod pogojern,
izkazanega Cistega dobidka. V
primeru negativnega reanltala iz
poslovanja je wednost kazalnika
mani5a od I .

Povprrlna
meseCna
plaEa na
zaposlenca

_ St.mesecevposlouanja
PoWretno Stevilo zaposlencev

Rezultat kazalnika prikazuje
polpreino meseCno pla6o
zaposlenca.

(Januar 2013)iz bilanceviti NPES, Poj6s ils post vk iz '

PrimerJalni kazalniki za
podatkilq ki jih objavlja
(AJPES).

stanja- Dostopno Feko:

povpredje primerljivih panog so v skladu z Uredbo povzeti po

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Za potrebe primajave se na podlagi 9. Elerra 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 vrst komunalnih odpadkov
in odlag,anja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa se Steje dejavnost
38.21 >>Ravnanje z nenevarnimi odpadki<.

Najnovejli zahtevani kazalniki so ob pripravi elaborata na voljo zaleto 2017 .

Primeqjava kazalnikov med izvajalcem javne sluZbe in primerjalno pano go zaleto 2Ol7

KAZALNIK
Izvajalec:

Saubermacher - Komunala
Mttrska Sobota d.o.o.

Panoga 38.11:
Ravnanje z nenevamimi

odpadki
PospeEena pokritost
kratkorolnih
obveznosti

I,17 I,51

Gospodaraost
poslovenje 1,13 1,O2

Povpredna plala na
zaposlenca 

l

1.785,81 EUR 1.s67,31 EUR

Let ti progr@r, ratnaja s tonuolnini o&od*i @ 19
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3.10 PredraEunska koliiina opravlje h storitev javne sluibe za prihodnje obra6unsko
obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

PredraCunske koliCina izvajanja
storitcv za prihodnie

obralunsko oMobje - obdobje
enesa lete (Y kg)

Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodeno
zbrane odpadne ernbala2e ter bioloSko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zeleneqa vrtnesa odDada 291.500 ke

Zbiranje loEeno zbrane odpadne
ernbalaZe

192.000 ks
Zbiranje biolo5ko raz gradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega
lttnega odpada 1u9.840 ks

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
597.000 ke

3.ll Predradunski strolki izvajanja storitev posamezne javne sluibe za prihodnje
obraEunsko obdobje

Vrste komunalnih odpadkov

PredraEunski stroSki izvajanja
storitev zbiranja dololenih vrst

komunalnih odpadkov za
prihodnje obra6unsko obdobje -

obdobje enega leta
(v EUR )

Zbiranje lodenih frakcij dolodenih
komunalnih odpadkov, razen lodsno
zbrane odpadne ernbalaZe ter bioloiko
razgradlj ivih kuhinjskih odpadkov in
zelenesa vrtneqa odpada 40.088,17 EUR

Zbiranje lodeno zbrane odpadne
embalaZe

16.688.32 EUR

Zbiranje bioloiko razgradljivih
lnrhinjskih odpadkov in zelenega

vrtnega odpada 16.214.28 EUR

Zbiranje me5anih komunalnih odpadkov
82.912,80 EUR

I"r"l pr"grr" ,*"*J" t k"^""aniiifuffi uW*otot za obdobie enega le'a -iunij 2019 20



3.12 Obseg poslorrro potrebnih osnovuih sredstev ze izvajanje storitev posamezne javne
sluZbe za preteklo in prihodnje obraiunsko oMobje

r Smetarska vozila;
o Samonakladalnovozilo;
c Yozila zt zbiranje kosovnih in nevamih odpadkov;
o Zabojniki za zbirarle posamezrrih lrst odpadkov (me5ani komunalni odpadki,

lodene frakcije, bioloSki odpadki);
r Kontejnerji za lodene frakcije v zbimih centrih;
o Yozlla za vzdtlevanje in nadzor.

3.13 Prik z razdelitve sptoSnih stroSkov za preteklo in prihodnje obrelunsko obdobje

Sploini stsoSki so razdeljeni na javni in ffiri del dejavnosti na osnovi obsega opravljenih
storitev na posameznern podrodju.

3.14 Prihodki, ki jih izvejelec ustvari z oprtvljanjem posebnih storitev ze preteklo in
prihodnje obrelunsko obdobje

Posebnih storitev iz 1 1. dlena Uredbe v obaini ne opravljamo.

3.15 Donos na vloiena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje
obraEunsko obdobje

Donos predstavlja 5% od nabavne wednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje
javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov in je razvidan iz tabele v to[ki 3.19.

3.16 Stevito zaposlenih zt izvajanje storitev posameznc javne slulbe za preteklo in
prihodnje obralunsko obdobje

Zbira$e meSanih komunalnih in biolo5kih odpadkov opravljamo z ekipo, ki jo sestavljajo
voznik in dva komunalna delavca Lodeno odpadno embalaZo, loiene frakcije na zbimih mestih
in papir zbira ekipa voznika in enega ali dveh komunalnih delavcev, odvoz kosovnih odpadkov
iz gospodinjstev pa vrSita vozrik in komunalni delavec. Ob akcijah zbiranja nevamih odpadkov
sestavljata ekipo voznik z ADR licenco in kemik.

3.17 Podatki o vilini najemnine za javno infrestrukturo in podatek o njenem delezu, ki se
prenese no uporabnike jevne infrastrukture

Pri izvajanju javne sluibe ne uporabljamo javne infrastrukhre, ampak izkljudno lastna osnovna
sredstva

Letni progrom rovno4ia s tonuulnini o&ad*i, @ 21



3.18 Stopnja izkoriiienosti javne iafnstrukture, ki je namenjena izvajanju javne sluibe,
in stopnja izkoriSdenosti javne infrestrukturt, ki je namenjena za izvajanje posebnih
storitev

Pri izvajanju javne sluZbe ne uporabljamo javne infrastrukture, ampak izkljuEno lastna osnovna
sredswa.

Obditu luavskz Top|ice

I
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3.19 Izralun predraiunske cene storitev posamszne javne sluibe za prihodnje obratunsko
obdobje in izraiun predradunske cene javne infrastrukture ali omreZnine za prihodnje
obraiursko oMobje

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. pri opravljanju javne sluibe ne
uporablja javne infrastnrkture, zato je v spodnji tab€li le izradun predradunske cene storitve
zbimnja.

Prikaz stro5kov v slrJadu z 22. dlenom Uredbe.

OBEINA MORAVSKE TOPLICE

ZbiEd. l,oa.!o.bllic
odr.dn.DD.hr.

ZDi.r!j.

rD8.{ltvin
krhilikin.+&. ..Ud. tr ld.at

-arr.rjtdl lrlhi.irEr

.t sTRoS J,\\,\E I\FRASTRT KTl RE 0,m ( 0.m { 0.m 0,00 €

B. srRodKr la,AJd\JA sroRm E

l. \eposcdnistrcIki nal..i212 in storilcv .1.06s.27 t 5.8{2.19{ 6.928.92 { r.l r (83
3.065,27 € 22U,43 4 2.652,55 t.t 16.81 €

0.00 € 3.551;761 610,00 f 0.00

SEoSti pre\oi,|h sloris! 0.m ( 0.00 € 3.646.37 f. 0.00 €

2, \.F!rrdni rlmlki dch 12.076,6I ( 6.2273J lJ,45J.7r( 4.{m.l I
t2.016.51t 6.221,33 € 13.463,14 ( 4.400.t

Dnai ncposrtdriltrDaU 0,00 0.00 9,71).00 7.695Js t

{. S0bini (pd.Edrd) ploiaibhi 3tl!aIi 12.259-n ( 3.55495 9.t63.16 2..108.2

2 t74)4 1.620.45 € 2.4t4,45 t 192,22 Q

j almniracts zabojoiko! 7.505.17 € 0,00 € 5.57477 E 512,25 e.

Stroski vdr,cl"IlB \ozl 2.59037 ( 1.910.50 € 2.293,95 e 941.80 €

S. SDlotd nata\ Do-Drod, U slmaki 0.00 r 0.00 ( 0.00 ( 0.00 f

6. SpbJni upr.Ylittmaki 5lJl7.0E ( 0.00 ( 0,00 0.m (

7, Oir!.d.nd 6|i-irni. oo.rvlfq, odrv !v-
rldt 0.m ( 0.00 ( 0,00 { 0.00 t

8. N.p.,rrrd.l stDIkl !.odti 0.m( 0.00 { -r.a$. 0.00

DnEi po3lorni odtodti 0.00 ( 0.00 { 0r 0.m f
10. Donos 3.641.!5 ( I.(X?36 ( 2.902J5 693.71t

r t. SkuFj p.rddaao. kl .lrolki eerlasonf- l6rss:z< 40.0t&t7 ( r6.21{.2a (

aiErj. dolo&Eih vlst tolllrrl.trfl| odr.{Itov:
Ptrd,rllrrki

tttoati v EUR

PEd,raraL koliah
rrr

Pndaa@ska cala v
EtrRA!

l. 2tiErh komolrlrlib odFdlo! r 19.689J9 € 1.080 500 0.1298 (
z_ /rrr2nt plolos{! odFdkor l62l4l8 € 144 0.llr95€

v cct! tri ltlia.n 9tl. DDv

C!- v
ELlRto.r brtr

DDY
Ccrr r f,t:R^o|tr z

95% DDVRitnloi z nE{itriri lorrEtnhi odFdti zrrtio 6.7E78 ( 1.4316t
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3.20 Prikaz sodil ze razporejanje vseh stro5kov in prihodkov po dejavnostih ter po obEin.h

Prihodki in neposredni sto5ki se knjiZijo neposredno na kondne nosilce oziroma dejavnosti.

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

4 ZAKLJUCEK

Na podlagi Uredbe je potrebno ceno zbiranja doloCenih wst komumlnih odpadkov razbiti na
posamezne storitve (zbiranje lodenih frakcij dolodenih komunalnih odpadkov, razern lodeno zbrane
odpadne ernbalaZe ter biololko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
zbiranje lodeno zbrane odpadne embalaZe, zbiranje bioloSko razgradljivih kutrinjskih odpadkov in
zelenega vrfirega odpada, zbiranje me5anih komunalnih odpadkov). Cena mora biti oblikovana na
kg in storitev uporabnikom zaraEunana v kg sorazrnemo glede na prostomino zabojnika za me5ane
komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika.

Standard zbiranja odpadkov v obdinj Moravske Toplice zasleduje usmeritev Republike Slovenije
po dim vetjern 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, induskiji pa se vmejo sekundarne surovine.

Na podlagi 5. dlena Uredbe podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je
izvajalec obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih
odpadkov v Obiini Moravske Toplice, obiinskemu svetu s tem elaboratom predlaga ceno storitve
imajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst komunalnih
odpadkov za prihodnje obdobje enega leta.

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. kot izbrani izvajalec gospodarskejavne
sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov poziva obdinski svet, da oblikovane cene
potrdi, saj trenutna cena in nadin obra6una ni v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih obiinskih gospodarshih javnih sluib vorsna okolja (Ur. L RS 3t. 8712012 1n

10912012) (v nadaljevanju: Uredba), ki v svojem 30. dlenu dolodq da so morale obdine svoje

predpise uskladiti in cene v skladu s to uredbo sprej€ti najpozneje do 31.3.2014.

@ z erobaotut za &d&ie enego leta - irnii 20 I 9 24
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PREDLOG SKLEPA-

SKLEP O POTRDITVI LETNEGA PROGRAMA RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI IN CEN ZBIRANJA DOLOEEMH VRST KOMUNALMH ODPADKOV ZA

PRIHODNJE OBDOBJE EIIEGA LETA

I.
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice potrjuje predloZeni Letri program ravnanja s

komunalnimi odpadki vkljudno s frekveacami odvozov posamez:nih Aakcij za obdobjo enega leta.

u.
Cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov za prihoclnje obdobje leta dni, ki ga opravlja
podjetje Sauberrnacher - Komunala Munka Sobota d.o.o., so naslednje:

Zbiranie dololenih vrst komunalnih odDrdkov: Cena v EUR/ks
l. Zbiranie komunalnih odpadkov 0,12928e
2. Zbirsoie biolo5kih odoadkov 0,1rl95 €

V cene ni vkljuden 9,5 o/o DDY .

III.
ObCinski svet potrjuje predloZeni elaborat o oblikovanju cane izvajanja obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov v Obdini Moravske
Toplice za obdobje enega leta.

TV.
ObEinski svet po{uje cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z
dnern sprejetj4 uporablja pa se od 0l .09.2019.

Moravske Toplice, dne

Zupan obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad

Lelni progran ravnonja s konaaolnimi o@ad*i z elobqdom zo obdobje enego tera -janii zLtg 25


