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Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in
51/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, 87/2012 in 109/2012) ter 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01, 74/02), je Občinski svet Občine Križevci na …….. redni seji ………. 2013 sprejel naslednji
SKLEP št.
1.

Občinski svet Občine Križevci potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne gospodarske službe KSP Ljutomer d.o.o., z
datumom april 2013.

2.

Občinski svet Občine Križevci potrdi naslednje cene:
-

Predračunska cena zbiranje komunalnih odpadkov za ceno storitve znaša 0,1423 EUR/kg.

-

Predračunska cena zbiranje komunalnih odpadkov za javno infrastrukturo znaša 0,0095 EUR/kg.

-

Predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov za ceno storitve znaša 0,0759 EUR/kg.

3. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi, uporablja pa se od 1. 11. 2013.
4. S uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-01-01-IZR/07-51 z dne
30.8.2007.
Številka:
Datum:

Občinski svet Občine Križevci
mag. Branko BELEC
ŽUPAN

Vročiti:
- KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer
- Arhiv, tu
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Obrazložitev:
Občine Ljutomer, Križevci in Razkrižje so na podlagi Odloka o koncesiji obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju občin Ljutomer, Križevci in
Razkrižje (Uradni list RS, št. 73/2011) izvedle Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju
občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/2013 z 8. 3. 2013. Na javni razpis
se je prijavilo podjetje KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer in podjetje Saubermacher
Slovenija d.o.o., Ulica Matija Gubca 2, 9000 Murska Sobota. Na podlagi pregleda obeh prijav, dopolnitev prijav in
ustne obravnave je bil ob upoštevanju uporabljenega merila za izbiro najugodnejše ponudbe (kot edino merilo je bilo v
razpisni dokumentaciji določeno merilo najnižja cena stroškov izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov) izbran prijavitelj KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer.
Občine Ljutomer, Križevci in Razkrižje so s koncesionarjem KSP Ljutomer d.o.o. dne 4. 9. 2013 podpisal Koncesijsko
pogodbo št. 1/2013 za obdobje 10 letih. V skladu s pogoji javnega razpisa je koncesionar dolžan v roku enega leta
nabaviti manjše ustrezno smetarsko vozilo za odvoz odpadkov, kjer je odvoz odpadkov z običajnimi smetarskimi
vozili težko zagotoviti ter v roku enega leta zagotoviti elektronsko identifikacijo zabojnikov zbirnega in prevzemnega
mesta ter elektronsko obdelavo podatkov, prav tako za zabojnike na ekoloških otokih in zbirnem centru Ljutomer.
Iz prispelih prijav je razvidna primerjava cen med prijaviteljema:
Skupaj cena v
EUR za zbiranje
odpadkov /leto
SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matija Gubca 2, 9000
Murska Sobota
KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rade Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer

Skupaj cena v
EUR za zbiranje
odpadkov
(kg/leto)

554.799,48

0,14886

539.394,4075

0,1447

Osnova za pripravo cene so bili podatki za leto 2012 za vse tri občine skupaj in sicer količina odpadkov, število
zabojnikov in volumen zabojnikov.
Sestavni del prijave podjetja KSP Ljutomer d.o.o. je bilo tudi finančno ovrednotenje letnega programa – elaborat z dne
april 2013.
Elaborat je pripravljen na podlagi 5. in 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), kjer je določeno, da pri oblikovanju
cen v postopku izbire izvajalca lahko ceno predlaga tudi ponudnik storitve javne službe, če izvajalec še ni izbran, pri
čemer elaborat vsebuje le sestavine, ki se nanašajo na prihodnje obdobje.
Prijavitelj, je že v prijavi na javni razpis podal predlog predračunskih cen za izvajanje storitev in za javno
infrastrukturo, ki so navedene v 2. točki predlaganega sklepa. Predlagane predračunske cene so v Občini Ljutomer,
Križevci in Razkrižje enake.
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V nadaljevanju je prikaz primerjave sedaj veljavne cene in nove predlagane cene. Podatki so
informativni:
Primerjava novih in starih cen za 120 in 240 litrsko posodo za
storitev zbiranje komunalnih odpadkov

Volumen
posode

Nova cena

Stara cena

Sprememba v
%

120

5,67

6,85

-17%

240

11,35

8,23

38%

OPOMBE:

- vse cene so brez DDV
- neposredna primerjava cen ni mogoča saj nova metodologija temelji na ceni na kilogram in
je preračun na posode samo informativne narave in se bo mesečno spreminjal glede na
zbrane količine odpadkov in volumen posod
- skupna cena za kilogram odpadkov znaša 0,1518 €/kg (od tega 0,0095 €/kg za stroške
infrastrukture in 0,1423 €/kg za izvajanje storitve)
- za 120 litrsko posodo znaša količina odpadkov 37,35 kg
- nova cena na mesec je izračunana kot 1/12 letnega stroška in vključuje 2,1667 odvoza na
mesec
- nova cena vključuje storitve iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prvega odstavka 22. člena
Uredbe MEDO
- obe ceni vključujeta ceno javne infrastrukture

Občinskemu svetu Občine Križevci se predlaga, da predlagani sklep o potrditvi elaborata o
predračunskih cenah ravnanja z odpadki, sprejme.

mag. Branko BELEC
ŽUPAN
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ELABORAT o predračunskih cenah javne
gospodarske službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini
Križevci v postopku izbire izvajalca

LJUTOMER, april 2013
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1. UVOD
Cena izvajanja storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na skupnem območju
Občin Ljutomer, Križevci in Razkrižje je v skladu z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št.
87/2012, 109/2012) v nadaljevanju Uredba.
Elaborat je pripravljen v skladu z 9. členom in 2. točko 5. člena Uredbe, ki predpisuje vsebino elaborata v
postopku izbire izvajalca. V elaboratu je predstavljena enotna predračunska cena za občine Ljutomer,
Križevci in Razkrižje.

1.1

Način izvajanja GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Križevci

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje (2. točka 23. člena Uredbe):
ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane
odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada ,
ločeno zbrane odpadne embalaže,
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
mešanih komunalnih odpadkov.
Način izvajanja je skladen s Programom zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Križevci za leto
2013, ki je del razpisne dokumentacije v postopku izbire izvajalca in se bo izvajal na naslednji
način:
mešani komunalni odpadki se zbirajo po sistemu »od vrat do vrat« v 14- dnevni dinamiki;
mešana embalaža se zbira po sistemu »od vrat do vrat« v 14-dnevni dinamiki in embalaža
(mešana embalaža, steklo, papir) na ekoloških otokih v 21 – dnevni dinamiki;
ločene frakcije se zbirajo na naslednji način:
o na zbirnem centru Ljutomer vse delovne dni v tednu in vsako prvo soboto v mesecu
vse frakcije v skladu z veljavno zakonodajo,
o kosovni odpadki 1x letno po sistemu na klic,
o zbiranje nevarnih frakcij z akcijo 1x letno na terenu s premično zbiralnico;
biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad po sistemu »od vrat do vrat«
v 14 dnevni dinamiki v zimskem in 7 dnevni dinamiki v letnem času.
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2. ELABORAT V SKLADU Z 9. ČLENOM IN 2. TOČKO 5. ČLENA UREDBE
2.1

Primerjava izvajalca s povprečjem panoge z izbranimi kazalniki (7. točka 1. odstavka 9.
člena)

Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient)
Gospodarnost poslovanja
Povprečna mesečna plača na zaposlenca, v EUR

2.2

KSP d.o.o. E 38.11
1,25
1,19
1,03
1
1.466
1.421

Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje
(8. točka 1. odstavka 9. člena)

Predračunske količina opravljenih storitev javne službe za leto 2013 so predstavljene v naslednji tabeli in so
enake količinam iz leta 2012:

VRSTA ODPADKA
Mešani komunalni odpadki
Biološko razgradljivi odpadki
Ločeno zbrane frakcije
komunalnih odpadkov
Nevarne frakcije
Kosovni odpadki
SKUPAJ

2.3

Količine
2012 [kg]
2.088.000
348.000
1.008.000
40.000
243.000
3.727.000

Predračunske stroške izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (9.
točka 1. odstavka 9. člena)

Predračunski stroški zbiranja mešanih komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje znašajo
346.703 EUR.
Predračunski stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 82.809
EUR.
Predračunski stroški zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen
ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada za prihodnje obračunsko obdobje znašajo 51.237 EUR.

Predračunski stroški zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada za
prihodnje obračunsko obdobje znašajo 26.414 EUR.

Stran 7

2.4

Obseg poslovno potrebnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za prihodnje
obračunsko obdobje (10. točka 1. odstavka 9. člena)

Za prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti po nabavni
vrednosti 477.910 EUR oz. po sedanji vrednosti v znesku 150.667 €.

2.5

Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje v skladu z 10. členom
uredbe (11. točka 1. odstavka 9. člena)

Splošne stroške uprave delimo na javni / tržni del v razmerju 50% / 50%. Ključ je bil oblikovan v skladu s
Pravilnikom o oblikovanju cen komunalnih storitve (Uradni list RS št. 63/2009). Za prihodnje obračunsko
obdobje bodo ključi sprejeti na skupščini družbe, kot to določa Uredba.

2.6

Prihodki, ki se ustvarijo z opravljanjem posebnih storitev za prihodnje obračunsko obdobje
(12. točka 1. odstavka 9. člena)

Za prihodnje obračunsko obdobje načrtujemo prihodke iz opravljanja posebnih storitev v višini 12.702 EUR.

2.7

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva za prihodnje obračunsko obdobje (13. točka
1. odstavka 9. člena)

Donos na vložena poslovno potrebna sredstva izvajalca je donos, ki ne sme presegati pet odstotkov od
poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno izvajanje javne službe. Najvišji donos za prihodnje
obračunsko obdobje znaša 7.533 EUR. V izračunu predračunske lastne cene je vračunan donos v višini
koncesijske dajatve in sicer 6.000 EUR.

2.8

Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje (14.
točka 1. odstavka 9. člena)

Za izvajanje javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju bo zaposlenih povprečno 14 delavcev.

2.9

Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek njenem deležu, ki se
prenese na uporabnike javne infrastrukture za prihodnje obračunsko obdobje (15. točka 1.
odstavka 9. člena)

Najemnina za javno infrastrukturo za izvajanje storitev javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje znaša 31.257,96 EUR in se v celoti prenese na uporabnike.

2.10 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe (16.
točka 1. odstavka 9. člena)
Javna infrastruktura je v celoti izkoriščena.
Stran 8

2.11 Izračun predračunske cene storitve posamezne javne službe za prihodnje obračunsko
obdobje, in izračun predračunske cene javne infrastrukture za prihodnje obračunsko
obdobje (17. točka 1. odstavka 9. člena)
Predračunska cena izvajanja storitve iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka 22. člena znaša 0,1423
EUR/kg.
Predračunska cena za javno infrastrukturo za storitve iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka 22.
člena znaša 0,0095 EUR/kg.
Predračunska cena izvajanja storitve iz druge alineje drugega odstavka 22. člena znaša 0,0759 EUR/kg.

2.12 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih in občinah ter druga
razkritja v skladu z SRS 35/2006 (18. in 19. točka 1. odstavka 9. člena)
Stroški in prihodki so ob nastanku razčlenjeni in pripoznani skladno z določili Slovenskih računovodskih
standardov. Prihodke in stroške, ki jih ni mogoče neposredno razporediti na posamezno poslovnoizidno
enoto (občino) razporedimo s pomočjo naslednjih ključev:
število prebivalcev,
število izdanih faktur.

2.13 Prikaz sestave cene v skladu z 22. členom Uredbe
Naslov: Elementi predračunskih stroškov po posameznih storitvah znotraj javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Občina: Ljutomer, Križevci, Razkrižje

v EUR

I.

A.= C+D+E+F
ZBIRANJE
SKUPAJ

STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE
a.
b.
c.
d.
e.

II.

Stroški amortizacije infrastrukture javne službe ali stroški najemnine
Stroški zavarovanja infrastukture javne službe
Stroški odškodnin, ki so povezani z javno infrastukuro
Finančna jamstva
Odhodki financiranja, povezani z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove javne infrastukture

LASTNA CENA - STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV

1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.
3.
a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
Stroški električne energije
Stroški goriva
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
Stroški transportnih storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem osnovnih sredstev
Drugi stroški
NEPOSREDNI STROŠKI DELA
DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI (Amortizacija)
Amortizacija
SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI , KI VKLJUČUJEJO STROŠKE MATERIALA, STORITEV, AMORTIZACIJO IN DELO
SPLOŠNO NABAVNO-PRODAJNE STROŠKE, KI VKLJUČUJEJO STROŠKE MATERIALA, STORITEV, AMORTIZACIJO IN DELO
SPLOŠNE UPRAVNE STROŠKE, KI VKLJUČUJEJO STROŠKE MATERIALA, STORITEV, AMORTIZACIJO IN DELO
OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
NEPOSREDNE STROŠKE PRODAJE
DRUGE POSLOVNE ODHODKE

III.
IV.
V.

DONOS NA VLOŽENA SREDSTVA (koncesijska dajatev)
PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO
STROŠKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ

VI.

STROŠKI SKUPAJ (I.+V.)

VII.

KOLIČINA ODPADKOV v kg

VIII.

STROŠKI JAVNE INFRASTUKTURE v €/KG (I./VII.)

IX.

STROŠKI IZVAJANJA STORITVE (LC) v €/kg (V./VII.)

X.

STROŠKI SKUPAJ v €/kg (VI./VII.)

B.= C+D+E
ZBIRANJE BREZ
BIO

C.
ZBIRANJE MKO

32.228

32.228

32.228

31.258
970

31.258
970

31.258
970

513.865

487.452

129.875

113.694

35.659
31.436
31.553
19.253
11.974
116.111
20.319
20.319
77.068
47.933
122.560

6.000
12.702
507.163

D.
ZBIRANJE
EMBALAŽE

E.
F.
ZBIRANJE ZBIRANJE
FRAKCIJ
BIO

0

0

0

340.703

82.809

63.939

26.414

64.748

39.986

8.960

16.181

30.351
30.813
26.093
16.207
10.231
105.878
20.319
20.319
77.068
47.933
122.560

19.911
3.443
26.093
8.784
6.517
53.642
20.319
20.319
31.502
47.933
122.560

10.440
18.495

8.875

7.422
3.629
42.823

86
9.413

6.000
12.702
480.750

6.000
346.703

5.308
623
5.460
3.047
1.742
10.233

45.565

82.809

12.702
51.237

26.414

539.391

512.977

378.931

82.809

51.237

26.414

3.727.000

3.379.000

2.088.000

1.008.000

283.000

348.000

0,0095
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0,1361

0,1423

0,1660

0,0822

0,1810

0,0759

0,1447

0,1518

0,1815

0,0822

0,1810

0,0759

3. ZAKLJUČEK
V skladu s 6. točko »Usmeritve in tehnične specifikacije zbiranja komunalnih odpadkov ter prevoza
komunalnih odpadkov v občinah Ljutomer, Križevci in Razkrižje za obdobje 2013 – 2017« je potrebno
predložiti predračunske cene v potrditev občinskemu svetu.
Predračunske cene so pripravljene v skladu z razpisno dokumentacij in Uredbo. Cena storitve je oblikovana
za enoto posamezne storitve in je izražena v kilogramih. Cene med uporabniki storitev in skupinami za
istovrstne storitve izvajanja javne službe niso diferencirane.
Predračunska cena za zbiranje komunalnih odpadkov, ki vključuje storitve iz prve, druge in četrte alineje 1.
točke prvega odstavka 22. člena uredbe znaša:
za javno infrastrukturo: 0,0095 EUR/kg,
za ceno storitve: 0,1423 EUR/kg.
Zbiranje komunalnih odpadkov vključuje zbiranje mešanih komunalni odpadki po sistemu »od vrat do vrat«
v 14- dnevni dinamiki; zbiranje mešane embalaže po sistemu »od vrat do vrat« v 14-dnevni dinamiki in
embalaže na ekoloških otokih v 21 – dnevni dinamiki; zbiranje ločenih frakcij na zbirnem centru Ljutomer
vse delovne dni v tednu in vsako prvo soboto v mesecu vse frakcije v skladu z veljavno zakonodajo, kosovni
odpadki 1x letno po sistemu na klic, zbiranje nevarnih frakcij z akcijo 1x letno na terenu s premično
zbiralnico;
Predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov, ki vključuje storitve iz tretje alineje 1. točke prvega
odstavka 22. člena uredbe znaša:
za ceno storitve: 0,0759 EUR/kg.
Zbiranje bioloških odpadkov vključuje zbiranje bioloških odpadkov »od vrat do vrat« v 14-dnevni dinamiki v
zimskem in 7-dnevni dinamiki v poletnem času.

Pripravila:
Bojan Ošep,

Direktor:
Damjan Klemen

Zdravko Lebarič
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