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(lzsek gradiva, ki se nanasa na obravnavano toeko dnevnega reda)

ZADEVA: Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obradun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v obdinah Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Kozre
an Bistrica ob Sotli - predlog

Glavni razlog za sprejetje tarifnega pravilnika je, da se za vse obcine, v katerih OKP ROGASKA
SLATINA, d.o.o., izvaja obvezno gospodarsko javno sluzbo zbiranja doloeenih vrst komunalnih
odpadkov sprejme enotni tarifni pravilnik, enako kot je za vse obdine sprejeti tudi enotni odlok o zbiranju
dolocenih vrst komunalnih odpadkov.
V vseh obeinah je bil sprejeti posamieni Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki
v letu 2013, ki .le bil tudi usklajen z veljavno Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih
obeinskih gospodarskih javnih sluzb ( Uradni list RS, St. 87/12, 109112, 76717, 78/19), ki je krovna
podlaga za pripravo tarifnega pravilnika. Tako se sama vsebina tarifnega pravilnika v osnovi ni v
nieemer spremenila.

Predlaga pa se nekaj manjsih sprememb in dopolnitev.

Predlagane spremembe in dopolnitve po posameznih Clenih:

1 .elen :

Dodana sta nova prvi in drugi odstavek, ki natancno opredeljujeta, kaj se s tem pravilnikom doloea.

V dosedanjem tretjem odstavku so dodane vse ob6ine'
3.elen:
Dodana novi tretji in eetrti odstavek.
5.6len :

V 11. toeki dodane vse obdine.
10.6len
V.l. stavku 3. odstavka se predlaga sprememba obraouna storitev ravnanja z odpadki za poeitniske

kapacitete, ki se oddajajo v najem in sicer iz dosedanjih 0,48 m 3 na 0,12 m I meseeno na posamezno

poaitnisko enoto ( stanovanje, apartma ipd. )

Dodana nova dva stavka, ki doloeata naslednje:

Lastniki poeitniskih kapacitet, ki se oddaiajo v najem, morajo poleg posod zarnesane komunalne

oJpalfe'uporanfiati najmanj iudi posode ia lodeno zbiranje odpadne embala2e. Embala2a, ki nastaia

;;';;;6il o"i',"rno"ii ni 
-komunatni 

odpadek in se povzrocitetiem zaraduna sktadno s cenikom
'tzvalalci. palminlSi votumen posode za zbiranje me5ane odpadne embala2e zna5a 120 l.

Lastniki pocitniskih kapacitet, ki se oddajajo v najem, v naseljih, kier ni mozno lastno. kompostilanje'

,"E" plf"g pdd za meSane komunalne-odpadie uporabljati tudi posode za loeeno zbiranie biolo6ko

i"IgAi,l;i-h"Jop";kov. NaimaniSi volumen posode za zbiante biolosko razgradljivih odpadkov znasa

120 L

zni|l,nl"inodvozbioloskorazgradljivihodpadkovsezaraeunaskladnoscenikomizvajalca.
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V 4. odstavku je dodan novi stavek, ki doloca, da se uporaba zabo.lnikov za zbiranje odpadne meSane
embalaze, biorazgradljivih odpadkov, steklene embalaze in papirja ter kartonske embalaze zaraeuna
po ceniku izvajalca.

Sprejetje tarifnega pravilnika financnih posledic za proraoun obcin ne bo imelo.

Direktor
mag. Bojan PIRS

Priloga :

Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obracun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v obcinah
Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli - predlog



Na podlagi Uredbe o metodologiji oblikovanja cen obveznih oboinskih gospodarskih javnih sluzb varstva
okolja (Uradni list RS, St. 87112, 109112, 76117, 78119), 41. Clena Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v obcinah Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, st. _), so Obeinski svet Obeine Rogaska Slatina na podlagi 16. clena Statuta
Obeine Rogaska Slatina (Uradni list RS, St. 67117) na seji dne_, Obcinski svet Obcine
Rogatec na podlagi 16. Clena Statuta Obeine Rogatec (Uradni list RS, St. 29/18) na seii dne

, ObCinski svet Obeine Smarje pri JelSah na podlagi 16. elena Statuta Oboine Smarle pri
Jelsah(UradniliStRs'st'57/17)naSejidne-,ob6inskisVetobcinePodeetrtekna

Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, St. 82J161 na seji dne na seji dne
sprejeli

PRAVILT{IK
o tadfnem sastemu za obradun storitey navnania s komunalniml

odpadki y obelnah Rogaika Stattna, $marie pri Jel5ah, Poddetrtek,
Rogatec, Kozle in Bistrica ob Sotll

I. PREDMET TARIFNEGA SISTEMA

1. elen

1 . S tem pravilnikom je dobeen na6in obracunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluzb
zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov in zbiranja biolosko razgradl.iivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada, ki se obracunavajo uporabnikom storitev iavne sluzbe na obmoeju
obcin Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podeetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.

2. Storitve navedene v prejSnjem odstavku, se obravnavajo kot skupno oskrbovalno obmoeje obcin,
pri katerih opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki isti izvajalec, to je OKP javno podjetje

za komunalne storitve Rogaska Slatina, d.o.o. (v nadaljevanju: izvaialec), zaradi eesar se pri

obracunu storitev uporabljajo enotni kolicinski pavsali (normativi) in cene storitev za uporabnike z
obmocja obein: Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Koz.ie in Bistrica ob Sotli.

3. S tem pravilnikom se dolodi tarihi sistem za obraeun storitev obvezne obeinske gospodarske.iavne

slurbsravnanja s komunalnimi odpadki v obeinah Rogaska Slatina, Smarie pri JelSah, Podeetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, ki doloca naein oblikovanja postrvk tarifnega sistema in nadin

obradunavanja storitev za:
(1) zbiranje dolocenih vrst komunalnih odpadkov, ki vkljuduje zbiranje:
- lodenih frakcij dolocenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen loeeno zbrane

odpadne embalaze ter biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega

odpada,
- loeeno zbrane odpadne embalaZe,
- biolosko razgradljivih kuhinjskh odpadkov in zelenega vrtnega odpada in

- mesanih komunalnih odpadkov.

2. 6len

.t Cene storitev obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

oaitianlevan;a komunalnih odpadkov oblikuje koncesionar podjetje Simbio d.o.o., kot izvaialec te

slu2be in jih iaraCunava javnemu podjetju OKP Rogaska Slatina d o o'

z. izv4a6cjavne slu2be odlaganja komunalnih odpadkov obraCunava tudi strosek okoljske dajatve.

i. StrotXi obdelave dobeenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov ,redelave eli- 
oJslianjeranja komunalnih odpadkov ter okoljske da1ape, ki jih koncesionar Simbio d.o.o,

iai"Crriau" larn"mu podjetju Cife nogaSXa Slitina d.o.o. so sestavni del stro5kov javne slu2be

podlagi '17. Clena Statuta Obcine Podcetrtek (Uradni list RS, St.43/18) na seji dne _,
Obcinski svet Obeine Kozje na podlagi 16. clena Statuta Obaine Kozje (Uradni list RS, st. 62y17) na seji
dne-inobcinskisVetobeineBistricaobSotlinapodlagi15'clenaStatutaob6ine



zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov (razen biolosko razgradl.iivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada) in Jih javno podjetje uposteva pri kalkulacui cen storitev te javne sluzbe.

3. elen

II. OBSEG RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

5. dlen

1. Zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevaniu: zbiranje) obsega:
- zbiranje in prevoz mesanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev,
- zbiranje in prevoz loeeno zbranih frakcU iz gospodinistev, z ekoloskih otokov in iz zbirnih

centrov na zbirni center Tuncovec,
- zbiranje in prevoz biolosko razgradljivih odpadkov,
- zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
- zbiranie in prevoz nevarnih odpadkov,
- delovanje zbirnih centrov,
- obdelavo bioloSko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biolosko

razgradljivimi odpadki,
- obdelavo drugih ftakcU komunalnih odpadkov, Ce obdelava posamezne frakcije ni dolocena z

drugimi predpisi,
- prevoz ostankov komunalnih odpadkov na regijsko odlagalisde,
- prevoz loeenih frakcij v predelavo,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,- zacasno skladiseenje lodenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v

predelavo ali odstranjevanje,
- pretovarjanje vseh ftakcu odpadkov,
- sledl.iivost volumna preostanka odpadkov s sodobnim raeunalniskim sislemom,- analitieno obdelavo podatkov,
- nabavo in vzdrzevanje opreme za zbiranie,
- obveieanie in osveSeanje uporabnikov.

2. V obseg ravnania z odpadki sodi tudi strosek obdelave dolocenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevan.ia komunalnih odpadkov, z vkliueeno okoljsko
dajatvijo, kijo.iavnemu podjetju zaraduna izvajalec te sluZbe.

III. OBRAEUN STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA GOSPODINJSWA

cena se v delu, ki se nanasa na opravrjanje storitev javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki,
in v delu, ki se nanasa na stroske javne infrastrukture, obrikuje na kg opiavtlene storitve ti.dE;;
in se uporabnikom zaracuna glede na prostornino zabojnikain pogostost odvoza.

'1. Cena storitev zbirania dolodenih vrst komunalnih odpadkov je sestavljena iz:
(1) cene zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov, ki vkljueuje ceno zbirania:

- loeenih frakcij dolocenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen loceno zbrane
odpadne embalaze ter biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada,

- looeno zbrane odpadne embalaze in
- meSanih komunalnih odpadkov;

in
(2) cene zbiranja biolosko razgradliivih kuhiniskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

2. Na raeunu se loceno prikazujeta ceni iz 1 . in 2. tocke. Vsaka zgora., navedena cena je sestavl.iena
iz cene javne infrastrukture ter cene opravl.ianja storitev posamezne javne sluzbe ravnania s
komunalnimi odpadki, ki se na racunu prikazujeta lodeno. Visina cene storitev se oblikuje v skladu
z veljavnimi predpisi na podroeju oblikovanja cen.

3. Davek na dodano vrednost se obraeuna po veljavnih predpisih.
4. Ravnanje s komunalnimi odpadki se obraeunava posameznim uporabnikom mesedno na podlagi

potrjenih cen.

4. elen



2. Pogostost odvoza doloeenih vrst komunalnih odpadkov ter biolosko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada dolodi OKP Rogaska Slatina d.o.o. kot izvajalec javne
sluZbe v Tehnienem pravilniku.

3. V primeru manisega Stevila oseb ( 1, 2 ozioma 3) se povpreeno stevilo odvozov za potrebe
obraeuna zmanjsa, in sicer je za 1 osebo pogostost odvoza 4-krat manisa od povprednega Stevila
odvozov, za 2 osebi 2-krat manjsa in za 3 osebe 1,3-krat manjse.
V primeru veestanovaniskih objektov, ko si vec uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev
uporablja Stevilo elanov v gospodinjstvu. Obracunski volumen po osebi se pri MKO in pri BIO
odpadkih doloei v visini, kije enak volumnu, ki se uporablia za stanovanjsko hiso z 1

uporabnikom.
4. OKP Rogaska Slatina d.o.o. ceno zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov razen biolosko

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, iz(azeno v kg, zaraeuna
uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mesane komunalne odpadke in
pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem
obraeunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike glede na prostornino zabojnika
za mesane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zaboinika. lzvajalec javne sluzbe
ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev kolieine opravljenih storitev javne
sluzbe ravnan.ia s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na
krajevno obicajen nadin in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne sluzbe OKP Rogaska
Slatina d.o.o.

5. lzraeun sodila za porazdelitev koliein opravljenih storitev posamezne javne sluzbe ravnanja z
odpadki med uporabnike se izracuna na naslednii naein:

Sodilo za dolodene masa zbranih odpadkov* v kg
vrste komunalnih odpadkov v

v kg/m3 obradunska prostornina v m3

*doloaene vrste komunalnih odpadkov razen biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in

zelenega vrtnega odpada

6. OKP Rogaska Slatina d.o.o. ceno zbiranja bioloako razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada, italeno v kg, zaraeuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika
za biolosko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega
zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obracunskem obdobju
zbranih biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega reza na uporabnike glede na
prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. lzva.ialec javne sluzbe
ravnan.la s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev kolieine opravljenih storitev javne

sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na

krajevno obi€en naein in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne sluzbe.

Sodilo za biolosko
razgradljive odpadke

masa zbranih BIO odpadkov. v kg

v kg/m3 obraeunska prostornina v m"

7 . V@eun mes€Cnega stroska v individualni hiSi:

lzraCun meseenega stroska posamezne storitve se izracuna na naslednii nacin:

Meseeni strosek posamezne storiwe v EUR (brez DDV) = cena v EUR/kg x sodilo kg/m" x volumen

posode v m" x povprecno Stevilo odvozov na mesec.

8. lzraeun meseonega stroska v veestanovanjski higi:

lzraeun meseenega stroska posamezne storitve se izracuna na naslednji nacin:

MeseenistrosekposameznestoritveVEUR(brezDDV)=cenavEUR/kgxsodilokg/m3x
volumenlosebo v m" x Stevilo oseb.



9. lzvajalec ima pravico vpogleda v razpolozljive evidence o Stevilu prebivalcev na posameznem
naslovu, kot je centralni register prebivalstva. lzvajalec po potrebi obnavlja podatke o Stevilu
prebivalcev na posameznem naslovu.

10. Pooblaseeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen odlozenega ostanka komunalnih
odpadkov in v primeru ponavljajocih se povecanih koliein odredi plaeilo dejanskega volumna.

11. Dejansko kolieino povzroeenih odpadkov na osebo ugotavlja izvajalec javne sluzbe v skladu z
veljavnim Odlokom o ravnanju z odpadkiv obeinah Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.

12. Cena @vnanja z odpadki je na racunu razebnjena v skladu s 3. alenom tega pravilnika oziroma z
vel.iavnimi republiSkimi predpisi

6. 6len

Za gospodinjstva, ki odlagajo odpadke v 120 ltipiziranih vreekah na skupno odjemno mesto zaradi
nemo2nosti individualnega odvoza, se cena zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov razen
biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega izradunava tako, da se pri izraeunu
uposteva korekcUski faktor 0,9.

lzracun mesecnega stroska v individualni hiSi, ki uporablja vrede:

lzradun mesecnega stroska storitve zbiranJa doloeenih vrst komunalnih odpadkov razen biolosko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izra6una na naslednii naein:

Meseeni strosek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EURI/kg x sodilo kg/m" x volumen vreee v m' x
povpredno Stevilo odvozov na mesec x korekcijski faktor.

7. alen

Za stavbo, v kateri ni stalno prijavl.ienih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za
porazdelitev kolieine opravljenih storitev javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki upostevata
nalmanl ena tretjina na.imanjse velikosti zabojnika in najmanjsa pogostost odvoza.

lzracun meseenega stroska za stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev:

lzraoun mesednega stroska storitve zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov razen biolosko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izraeuna na naslednji nadin:

Mesedni strosek storiwe v EUR (brez DDV) = cena v EUR:/kg x sodilo kg/m3 x volumen najmanjsega
zabojnika/3 v m3 x najmanjse Stevilo odvozov na mesec.

8. 6len

V primeru obcasnih poveaanih koliein mesanih odpadkov, lahko uporabnik pri izva.jalcu nabavi dodatne
namenske zelene 120 I vrede z logotipom izvajalca, ki jo nastavi ob zabojnak.
Cena zelene vreee za mesane odpadke z logotipom izvajalca vsebuje vse stroske storitve ravnanja z
odpadki.

IV. OBRAdUN STORITEV RAVNANJA S KOII'IUNALNIMI ODPADKI, KI NE NASTAJAJO V
GOSPODINJSTVIH

9. Clen

obraeun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih, se izvaja na podlagi
medsebojne pogodbe med izvajalcem in povzroaitel.iem.
Osnova za obradun je volumen in Stevilo posod, Stevilo odvozov in lastna cena storitve zbiranja
dolocenih vrst komunalnih odpadkov.
lzraeun meseenega stroska storitve zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov:
lzraeun mesecnega stroska posamezne storitve se izraeuna na naslednji naein:



Meseeni strosek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EURikg x sodilo kg/m'x volumen
posod v m3 x Stevilo odvozov na mesec. pri eemer se volumen posod izraeuna z zmnozkom Stevila
posod in volumna posod.
Ce se dejavnost opravlja v objektu, kjer se nahaja tudi gospodinjswo, se v pogodbi doloci tudi delitev
izraeunane kolidine odpadkov, na del, ki pripada gospodinjstvu in del, ki pripada pravni osebi ali
drugemu pravnemu subjektu ali samostojnemu podjetniku oziroma posamezniku, ki samostojno
opravljajo dejavnost, v primeru, ko se uporablja skupen zabojnik za odlaganje komunalnih odpadkov. V
tem primeru je minimalna velikost posode, ki se obracuna za odpadke, ki nastajajo pri izvajanju
dejavnosti 0,12 m" mesecno z upoitevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, ki ga
doloei izvajalec, za odpadke, ki nastajajo v gospodinjsvu pa minimalna kolidina na osebo na mesec, kot
se uporablja za veestanovanjske objekte.

10.6len

Lastniki pocitniskih kapacitet, ki se oddajajo v najem, v naseljih, kjer ni mozno lastno kompostiranJe,
mora.io poleg posod za mesane komunalne odpadke uporabljati tudi posode za loceno zbiranie
biolosko razgradljivih odpadkov. Najmanjsi volumen posode za zbiranje biolosko razgradliivih
odpadkov znasa 120 l.

Zbiranje in odvoz biolosko razgradljivih odpadkov se zaraduna skladno s cenikom izvajalca

Za uporabo zaboinikov za potrebe kultumih, Sportnih in drugih javnih prireditev se obraoun odvoza
mesanih komunalnih odpadkov doloea po Stevilu in velikosti izpraznjenih zabojnikov za odpadke
po naslednii formuli:

Strosek posamezne storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUFykg x sodilo kg/m" x volumen posod

v m" x Stevilo odvozov.

uporaba zabojnikov za zbiranje odpadne mesane embalaze, biorazgradliivih odpadkov, steklene

embalaze in papirja ter kartonske embala2e se zaraeuna po ceniku izvaialc€.

11. Clen

4

Na podlagi oblikovanih postavk tarifnega sistema izvajalec javne slu2be predlaga viSine tarifnih postavk

Sklep o visini tarifnih postavk sprejme Obeinski svet Obeine Rogaska Slatina'

'l . Obraeun storitev ravnanja z odpadki se opravi glede na dejansko posodo oziroma nlmanj za 0,12
m3 mesecno z upostevanjem pogostosti odvoza na podlagi letnega razporeda, kiga doloci izvajalec
.iavne sluzbe.

2. Ce vec povzrociteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmemo oziroma po dogovoru
volumen (litri) razdeli med posamezne povzroeitelje, vendar je v tem p meru najmanjsa velikost
posode, ki se povzrocitelju obraCuna,0,12 m" meseeno z upostevanjem pogostosti odvoza na
podlagi letnega .azporcda, ki ga doloci izvajalec.

3. Za pocitniske kapacitete, ki se odda,iajo v najem, se obracunava storitev ravnan.ia z odpadki za
0,12 m3 mesecno na posamezno pocitnisko enoto (stanovanje, apartman ipd.).
lzraeun mesecnega stroska za poeitniske kapacitete, ki se oddajajo v najem:
lzraeun meseenega stroska storitve zbiranja dolocenih vrst komunalnih odpadkov razen biolosko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se izraduna na naslednji naein:

Meseeni strosek storitve v EUR (brez DDV) = cena v EUFI/kg x sodilo kg/m3 x volumen 0,12 m".

Lastniki poditniskih kapacitet, ki se oddajaio v najem, morajo poleg posod za mesane komunalne
odpadke uporabliati najmanj tudi posode za loaeno zbiranje odpadne embalaze. Embalaza, ki
nastaja pri izvajanlu dejavnosti ni komunalni odpadek in se po\rzrociteljem zaraeuna skladno s
cenikom izva.ialca. Naimanjsi volumen posode za zbiranje mesane odpadne embala2e znasa 120
litrov.



12. Clen

Na podlagi 3. tocke 20. 6lena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obeini Rogaska Slatina se v
tarifnem pravilniku dolodijo stroski zamenjave in vzdr2evanja tipiziranih posod.
Tipizirane posode za zbiranje mesanih komunalnih odpadkov (zelene posode) lahko uporabniki nabavUo
pri izvajalcu javne sluzbe OKP Rogaska Slatina d.o.o., in sicer:
- z odkupom z enkratnim plaeilom,
- z odkupom s pbeilom v dveh enakih mesecnih obrokih,
Odkup se izvede po vsakokratnem ceniku posod, ki ga doloei OKP Rogaska Slatina d.o.o, na podlagi
nabavne cene tipiziranih posod.
Povzrocitelji odpadkov pa lahko tipizirane posode, ki so last izvajalca javne slu2be, vzamejo v najem.
Najemnina za posode se obraeunava mesecno skupa.i s ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.
Najemnina se obraeunava ves eas izvajanja storitev zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov
razen biolosko razgradliivih kuhinJskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Najeto tipizirano posodo
izvajalec javne sluzbe brezplaeno zamenja, ko ta postane neuporabna, vendar ne prej kotv petih letih
po prieetku uporabe. Ce uporabnik posodo poskoduje ali jo unioi in jo je potrebno zamenjati prej kot v
petih letih, mora plaeati sorazmerni del cene nove posode.
Rjavi zabojnik za zbi anje biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter
zabo.,nik z rumenim pokrovom se gospodinjstvom dodeliJo brezplaeno. Kolikor jih uporabnik poskoduje
oziroma uniei pred potekom petih let, mora nabavo nove posode placati po maloprodajni ceni po ceniku
izv4alca.
Za uporabo skupnih posod iz Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v obdini Rogaska Slatina,
Smarje pri JelSah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, uporabniki plaeujejo najemnino, kije
enaka na.iemnini 120 I posode za mesan komunalni odpad.
Najemnina se placuje po ceniku izvajalca javne sluzbe OKP Rogaska Slatina d.o.o., ki ga potrjuje Svet
ustanoviteljev OKP Rogaska Slatina d.o.o..

VI. NADZOR

Nadzor nad rzvajanjem doloeil tega pravilnika opravlja.io pristojne nadzorne sluzbe v okviru svojega
delovnega podroeja in zakonskih pooblastil, ki lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odloebe ter odrejajo
druge ukrepe, katerih namen .ie zagotoviti izvrsevanje doloeb odloka.
Sankcije_ za krsitelje pravilnika so navedene v Odloku o ravnanju z odpadki v obeini Rogaska
Slatina, Smarje pri Jelsah, Podoetrtek, Rogatec, Kozje in Eistrica ob Sotli.
lzvajalec storitve bo po predhodnem nadzoru in v skladu s tem pravilnikom uporabniku storitve
zaraeunal trikratno ceno dejanskega volumna zabojnika za mesane komunalne odpadke in stroske
presortiranja po m' po veljavnem ceniku izvajalca javne sluzbe v primeru, ko odpadki ne bodo ustrezno
lodeni.

VI. KONENE DOLOEBE

14. e len

Z dnem uveljavive tega pravilnika prenehajo veljati :

- Pravilnik o tarifnem sistemu za obradun storitev ravnanja s komunalnimi odpadkiv Obdini Rogaska
Slatina (Uradni list RS, St. 94/13),

- Pravilnik o tarifnem sistemu za obraeun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Obeini Smarje
pri Jelsah (Uradni list RS, St. 93/13),

- Pravilnik o tarifnem sistemu za obraoun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Obdini
Podcetrtek (Uradni list RS, St. 98/13),

- Pravilnik o tarifnem sistemu za obraaun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Oboinl Rogatec
(Uradni list RS, St. 95/13),

- Pravilnik o tarifnem sistemu za obraeun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Obeini Kozje
(Uradni list RS, 5t. 98/13) in

- Pravilnik o tarifnem sistemu za obraeun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Obdini Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, St. 99/13).

V. OBRACUN STROSKOV NABAVE, ZAMENJAVE IN VZDRZEVANJA TIPIZIRANIH POSOD

13. 6len



15. alen

Ta pravilnik zadne veuati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene oblikovane
na podlagi tega pravilnika se prienejo uporabljati po sprejetju sklepa Obeinskih svetov obein Rogaska
Slatina, Smarje pri JelSah, Podeeftek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli v skladu z republiskim
predpisom oblikovanja cen komunalnih storitev.

St.
Rogaska Slatina. dne _

oBCINA RoGASKA SLATINA

2upan: mag. Branko KIDRIC

oBCINA SMARJE PRI JELSAH

Zupan: Matija CAKS, dr.vet.med., spec.bujatrike

OBCINA PODCETRTEK

Zupan: Peter MISJA

OBCINA ROGATEC

2upan : Martin MIKOLIC ,univ.dipl.in2.str.

OBCINA KOZJE

Zupanja: Milenca KRAJNC, univ. dipl.in2. kmet.

OBCINA BISTRICA OB SOTLI

2upan: Franjo DEBELAK



oB.INA PODEETRTEK
ODBOR ZA UREJANJf, PROSTORA,
KOMUNALNO DEJAVNOST IN
VARSTVO OKOIJA

Datum:
Stevilka:

ZAPISIi I K

03.12.2020
011-0008/2020-2

3. seje Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, ki je bila dne
02.12.2020 ob I 9.00 uri v mali sejni sobi Obdine Poddetnek

Prisotni dlani odbora:
cojko LONaARIC
Marko JURAK
Bo5tjan HOSTNIK
Marko JAKOPINA
David PoeryAvSEK
Igor HEDRIH

Odsotni dlani odbora:
- Anton POaIVAVSEK

Ostali prisotni:
- Peter MISJA - Zupan
- Bojan PIRS - OKP Rogaika Slatina
- Alenka TUzuN - OKP Rogaika Slatina
- Polona NOVAK - svetovalka za okolje in prostor

V uvodu je_ predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, Gojko
LONCARIC pozdravil vse prisotne in podal v razpravo predlog dnevnega reda.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo
okolja

2. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo obdin Rogaika Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek,
Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

3. Predlog Odloka o zbiranju dolo6enih vrst komunalnih odpadkov obdin Rogalka Slatina,
Smarje pri JelSaI, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotti in Poljdane

4. Predlog Odloka o odvajanju in di5denju komunalne in padavinske odpadne vode obdin
Rogaika Slatina, Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljdane

5. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obradun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
obdin Rogalka Slatina, Smarje pri Jellah, Poddetftek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in
Poljdane

Dnevni red je bil soglasno spryjet.



G. LON ianrd: podal na glasovanje zapisnik l. seje, katerije bil soglasno sprejet.

K 2. totki:
G. LONdARIC: Daje besedo predstavnikoma podjetja OKP da predstavita predlog Odloka o oskrbi s
pitno vodo obdin Rogatka Slatina, Smarje pri JelSah, Podceffiek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in
PoljCane. Besedo preda predsravnikoma podjetja OKp Rogalka Slatina.

G. PIRS: Radunsko sodi5de je letB 2018 izvedlo revizijo oblikovanja dolodanja na&iranja in
oblikovanja cen obveznih oblinskih javnih gospodarskih sluZb varswa okolja v obdini Smarji pri
JelSah, glede na to da so odloki skupni za vse ob je potrebno uskladiti srari odlok. Tukaj gre predvsem
za uskladitev z Uredbo o oblikovanja in metodologiji cene in predvsem pa uskladitev i vsim kar je
priSlo z novo uredbo o oskbi s pitno vodo in z GZ in ZUREp. Trenutno veljavni predpis je prilel v
veljavo preden so pri5li v veljavo ti zakonski in podzakonski akti.
Z uveljaviwijo Gradbenega zakona v letu 20lt so izvajalci gospodarskih javnih sluzb posrali
mnenjedajalci in ne ved soglasodajalci, kot je to veljalo po Zakonu o gradiwi objektov. Ko imamo ta
odlok pred sabo imamo vse karje vezano na to temo, na enem mestu.
odlok je sestavljen l4-tih poglavij. Tukaj se gre predvsem za prepis uredb in zakonov ki urejajo to
podrodje. Odlok nismo pisali sami, ampak smo ga samo sestavili inga dali na In5titut za javneilu2be
ki se profesionalno ukvarja s tem, da so nam ga uskladili z uredbami, zakoni in podzakonsi<imi akti.

G.LoNdARTC daje todko v razpravo in sam postavi vpralanje, da predvideva da to ne predstavlja
poviSanja cene pitne vode, ampak samo uskladitev z veljavno zakonodajo.

G. PIRS: Vsi trije odloki ne vplivajo na ceno oz. predradun. Gre samo za pravno formalno usklajenosr
s tekodo zakonodajo.

G 
-JTIRAX: 

Pri 58. dlenu pri vodooskrbi in enako pri 40. dlenu pri kanalizaciji, gre tako, da obdine
OKP pooblatlajo za izvajanje nadzora oz. vseh obnovitev v viSini letne najemnine. Takina dikcija
dlenaje neustrezna, zato se predlaga da se napile {g vi5ine letne najemnine.

clani odbora- za urejanje prostora, komunarno dejavnost in varstvo okorja, so soglasno potrd i
da_-so. seznanjeni s predlogom-odroka o oskrbi s pitno vodo ob[in Rogaika srati-na, slnirie p.i
JelIah, Poddetrtek' Rogatec, Kozje, Bistricr ob soili in porjtane in se z-njim strinjajo ob pogolu
da se upolteva pripomba v 58. Ilenu.

K.3. toiki

f: l9lil.*f:3_"i"-,!::.0? o,:.ostavnikoma podjeda oKp da predstavira predlog odloka o zbiranju
oorocenlh vrst komunalnih odpadkov obdin RogaSka Slatina, smarje pri Jeisah, p-oddetrtek, Rogatec,Kozje, Bistrica ob Sotli in poljdane.

G. PIRs: pove da gre v bistvu isto zadevo-kot v prejlnji to6ki. Nova uredbaje zahtevala da naredimonovi akt oz. da osvezimo stare odloke. prav tako iriru nu i" odlok vpriJ ,o, ci'Lj-r- i".,urimnenjedajalci in ne ved soetasodajarci. odlok nima vpliva na proracun oz. na ceno storitev.Metodologija je povsod ist4 airpat< piire.lana za *"r"'p"arle;". odlok je sestavrjen iz r0-tih pogravij.

G' LoNcARrd daje todko v razpravo. in sam poda predlog da so kazenske sankcije previsoke.Problem je da so kazni rerativno visoke grede nu r,unaui ryrJi-in se kazni ne izrajajo, saj sedaj lcra inleta samo opozarja. Kazen bi morara bitlmanjsl ;; * J; i,I..'ars. in brez slabe vesti izreie. rnreresvseh bi moral biti ta, daje kazen vzgojna, a. r'"1it irr"j" *, ioiiLo t otle potreUu.

K l. totki:



G. PIRS odgovarja nek normativ, da so po tem normativu to ocenjevali, kar je delal medobdinski
inipektorat in je bilo usklajeno z mag. Borisom Jagodi6em.

dlani odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varrtvo okolja, so roglasno potrdili,
rla so se,znanjcni s odloka o zbiranju dolotenih vrst komunalnih odpadkov obrin Rogalka
Slatina, Smarje pri JelSah, Podtetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob sotli in poljcane in se injim
strinjajo.

K. 4. tolki

G. LoNiARri: Daje besedo predstavnikoma podjetja oKp da predstavita predlog odloka o
odvajanju in di5denju komunalne in padavinske odpadne vode obdin Rogaska Slatina, Smarje pri
JelSah, Poddetrtek, Rogarec, Kozje, Bistrica ob Sotli in poljdane.

G. PIRS: pove da gre v biswu isto osnovni vzrok kot v prejSnjih dveh predlogih. Gre za aktualiziranje
vseh tekoiih zakonov uredbe, GZ, je vse predesano sveze, pa tudi nova uredba je bila sprejeta po tem
ko smo mi sprejeli odlok. Tudi v tem prirneru ni nobenega vpliva na ceno, ni proradun. ie pa malo
bolj obseZen odlok, saj je sestavljen iz l6-rih poglavij.

q. LOIaARIC daje predlog Odloka o odvajanju in ciSdenju komunalne in padavinske odpadne vode
obdin Roga5ka Slatina, Smarje pri JelSah, poddetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob sotli in poljdane v
razpravo in poda predlog da se v 40. dlenu uposteva sprememba dikcije, da se namesto v vi5iiri letne
najemnine, napiSe-glq viSine letne najemnine.
Sporno je tudi to da je OKP pooblalden za izvedbo in nadzor.

G, PIRS razloii da ni mi5ljen ta nadzor, ampak rehnidni nadzor.

c. LONAaARIC plan investicijskih del predlaga svetu ustanoviteljev v potrditev Bolj smisleno bi
hilo. ker se gre tudi za neko vedjo kolidini denarja, da se ta plan predstavi tudi obdinskernu svetu
obdin.

G. PIRS V zakonu je doloden nadzomi svet, svet ustanoviteljev in skupsdino, tako da pri nas ni
organa obdinskega sveta, oni so nadzorniki.

G. JURAK razloii kako poteka investicijski plan in sicer oKp poslje plan npr. v mesecu oktobru
obtinam, Zupani se z OKP-jem uskladijo in da gre v predlog prora6una in na tak nadinje obdinski svet
obveiden o planu investicij.

G. JUIAX postavi vpraianje glede lovilca olj v garazah in parkirnih plosdadih, kaj to pomeni, da
vsak ki ima parkiran avto v gara.Zi mora imeti lovilca olj?

G. PIRS odgovori daje povrlina definirana v gradbeni zakonodaji.

ilani odbora za urtjanje prostora, komunalno dejavnost in vantvo okolja, so soglasno potrdili
da so seznanjeni s predlogom _odloka o odvejenju in lilcenju komunalne in padav-inske oipadne
vode obtin Rogaika Slatina, Smarje pri .reBan, roatetrtei, Rogatec, Kozlel Bistrica ob sotli in
Poljiane in se z njim strinjajo ob pogoju da se upoiteva pripomba v 40. Clenu.

G. LoNtArua: Daje besedo predsravnikoma podjetja oKp da predstavita predlog pravilnika o
tarifnem sistemu za obradun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v o*in Rogalka slatina,
Smarje pri Jel5ah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje, 

-Bistrica 
ob Sotli in poijdane

K. 5. toiki



G. PIRS pove daje glavni razlog ta, da se za vse obdine sprejme enoten tarifni pravilnik. Biswenih
prememb ni, razen v v l. dlenu dodajamo, da gre za skupen akt potem v 3. dlen se doda kar se tide
ddv-ja. Spremernba je tudi glede obraduna obradunavanj storitev pri poaitniskih kapacitetah in sicer..
do sedaj smo obradunavali 0,48m3 sedaj pa 0,12m3 mesedno na posamezno podirniiko enoto. Latniki
poditniSkih kapacitet morajo imeti svojo posodo z melani komunalni odpad in embala2o.

G. LONCARIC opozori da je nova dikcija poaitniske enote ki se oddajajo v najem in da rnorajo
poditnilke kapacitete imeti 5 kontejnarjev, kerje napisano za vre frakcije.

q. Prys razloLi da gre to samo za melan komunalni odpad in embalazo, pa de je bioloiki odpad, de
nima kompostnika.

G. LONCARIa Kaj je merilo da je poditnilka kapaciteta v najem

G, PIRS Odgovori, da mora biti prijavljena mora dejavnost, ker to je odpadek iz dejavnosti.

dhni odbora 
_ 
za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja, so soglasno potrdili

da so seznanjeni s predlogom Pravilnika o tarifnem sistemu za obratun storilv ravianja s
komunalnimi odpadki
v obcin Rogaska slatina, Smarje pri JelIah, podtetrtek Rogatec, Kozje, Bistrica ob sotli in
Poljlane in se z njim strinjajo.

K tolki rezno:
Predlog za izdajo soglasja k najemu kredita za financiranje nakupa specialnega komunaloega
vozila * smetarskega vozila,

G. LoNtARrd pove da se gre za najem kredita, ki ga najame druzba oKp in v bistvu ne posega v
maso naiega zadolZevanja.

G. PIRS pravi da avto je st ar 22 let in stroiki popravila so previsoki.

ch,i odbo"a 
-za 

urejanje prostora' komunalno dejavnost in varstvo okorja, so sograsno potrdiri
predlog za izdajo soglasja k najemu kredita za financiranje nakupa speciatnega komunarnega
vozila - smetarskega vozila.

Sejaje bila zakljudena ob 19.55

Zapisala:
Polona NOVAK

nik odbora
NdARTC Lr


