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Ime (naslov) predpisa  Pravilnik o tarifnem sistemu  za obračun  storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki  v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri 

Jelšah, Podčetrtek, Rogatec,  Kozje in Bistrica ob Sotli 

 

Predpis na katerega vpliva 

 
Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 95/13) 

 

Pravna podlaga  

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE) 

 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12  ZUJF, 14/15- ZJUJFFO, 11/18 - ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) 

 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 
92/14 - odl. US, 32/16, 15/17- odl. US in 73/19 – odl. US) 

 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11- ORZGJS40) 

 Uredba o oblikovanju  cen obveznih  občinskih 
gospodarskih javnih služb  varstva okolja (  Uradni list RS, 
št. 87/12, 109/12, 76717, 78/19 )  

 Statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 Statut Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) 

 Statut Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – 
uradno prečiščeno besedilo) 

 Statut Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)  

 Statut Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) 

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – 
uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
 

Predlagatelj predpisa OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o. 

 

Zunanji sodelavec ali 

pripravljavec predpisa 

mag. Boris Jagodič, univ. dipl.prav., direktor Inštituta za javne 

službe 

Razlogi za pripravo in namen 

dokumenta oz. predpisa 

1. Razlogi za sprejetje pravilnika 
 
Glavni razlog za sprejetje tarifnega pravilnika je,da se za vse 
občine, v katerih  OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o., izvaja 
obvezno gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, sprejme enotni tarifni pravilnik, enako kot 
je za vse občine sprejeti tudi enotni odlok o zbiranju določenih vrst 
komunalnih odpadkov. 
V  vseh občinah je bil sprejeti posamični Pravilnik o tarifnem 
sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v letu 2013, ki je bil tudi 
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usklajen z veljavno Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12, 76717, 78/19), ki je krovna podlaga  za 
pripravo tarifnega pravilnika. Tako se sama vsebina tarifnega 
pravilnika v osnovi ni v ničemer spremenila.  

 
Predlaga pa se nekaj manjših sprememb in dopolnitev. 
 
Predlagane spremembe in dopolnitve po posameznih členih:  
 
1. člen: 
Dodana sta nova prvi in drugi odstavek, ki natančno opredeljujeta, 
kaj se s tem pravilnikom določa.  
V dosedanjem tretjem odstavku  so  dodane  vse občine. 
 
3.člen:  
Dodana novi tretji in četrti odstavek. 
 
6.člen: 
V 11. odstavku dodane vse občine. 
 
10. člen:  
V 1. stavku  3. odstavka  se predlaga sprememba  obračuna  
storitev ravnanja  z odpadki  za počitniške kapacitete, ki se 
oddajajo v najem  in sicer iz dosedanjih 0,48 m ³ na 0,12 m ³ 
mesečno na posamezno  počitniško enoto (stanovanje, apartma 
ipd. ) 
Dodana  nova  dva stavka, ki določata naslednje:  
 
Lastniki počitniških kapacitet, ki se oddajajo v najem, morajo 
poleg posod za mešane komunalne odpadke uporabljati najmanj 
tudi posode za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Embalaža, ki 
nastaja pri izvajanju dejavnosti ni komunalni odpadek in se 
povzročiteljem zaračuna skladno s cenikom izvajalca. Najmanjši 
volumen posode za zbiranje mešane odpadne embalaže znaša 
120 l. 

 
Lastniki počitniških kapacitet, ki se oddajajo v najem, v naseljih, 
kjer ni možno lastno kompostiranje, morajo poleg posod za 
mešane komunalne odpadke uporabljati tudi posode za ločeno 
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov. Najmanjši volumen 
posode za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov znaša 120 l. 
Zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov se zaračuna 
skladno s cenikom izvajalca.   
 
V 4. odstavku  je dodan novi stavek,  ki določa, da se uporaba 
zabojnikov za zbiranje odpadne mešane embalaže, 
biorazgradljivih odpadkov, steklene embalaže in papirja  ter 
kartonske embalaže zaračuna po ceniku izvajalca.  
 
2. Ocena finančnih in drugih posledic, ki bi jih imelo sprejetje 
odloka 
 
Sprejetje tarifnega pravilnika finančnih posledic za proračun ne bo 
imelo.   
  

OSNUTEK v javni razpravi 
 
Objava na spletni strani občine 

 

Od 11.11.2020 do 26.11.2020  

 

11.11.2020 
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