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Zadeva:  Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu  za obračun  storitev ravnanja s 

komunalnimi odpadki  v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, 
Podčetrtek, Rogatec,  Kozje in Bistrica ob Sotli  

 
 
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 sprejet tudi enotni Odloka o 
zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, 
Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 81/21; v nadaljevanju: Odlok). V 
vseh občinah je bil sprejet posamični Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v 
letu 2013, ki je bil tudi 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.  

 
Po veljavnem tarifnem pravilniku se obračun komunalnih storitev za počitniške kapacitete, ki se 
oddajajo v najem obračunava storitev ravnanja z odpadki za 0,48 m³ mesečno na posamezno  
počitniško enoto (stanovanje, apartma ipd.). 
 
V predlaganem predlogu tarifnega pravilnika se za počitniške kapacitete, ki se oddajajo  v najem,   
predlaga obračun storitev ravnanja z odpadki 0,12 m³ mesečno  na posamezno počitniško kapaciteto. 
Ker pa izvajalec izvaja  ločeno zbiranje  odpadne embalaže  tudi za dejavnost, lastniki počitniških 
kapacitete, ki se oddajajo v najem, poleg posod za mešane komunalne odpadke, uporabljajo  tudi 
posode za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Ker gre za embalažo, ki nastaja pri izvajanju 
dejavnosti, se  predlaga, da se tem povzročiteljem zaračunava  ta storitev skladno s cenikom 
izvajalca. Najmanjši volumen  posode za zbiranje mešane odpadne embalaže znaša 120 l. 
Povzročitelji iz dejavnosti  pa  imajo možnost  tudi   uporabljati   posode za ločeno zbiranje  biološko 
razgradljivih  odpadkov  v naseljih, kje ni možno lastno kompostiranje. Tudi tu je najmanjši volumen 
posode 120 l. Zbiranje in odvoz  biološko razgradljivih  odpadkov se zaračunava skladno s cenikom 
izvajalca. Cilj predlaganih sprememb je  izenačitev  teh uporabnikov  komunalnih storitev  z   ostalimi 
uporabniki iz dejavnosti. 
 

Sprejetje tarifnega pravilnika finančnih posledic za proračun občin ne bo imelo.  
 

Osnutek predmetnega pravilnika je bil, v skladu s 70. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), v javni razpravi od 11. 11. 2020 do 26. 11.2020. Predlogov in 
pripomb s strani javnosti ni bilo podanih. Besedilo pravilnika je bilo nato, po uveljavitvi Odloka, 
obravnavano na 5. redni seji Odbora za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja, dne 
10. 6. 2021. Slednji je sprejel sklep, s katerim Občinskemu svetu Občine Rogatec predlaga, da 
sprejme predlog Pravilnika o tarifnem sistemu  za obračun  storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  v 
občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec,  Kozje in Bistrica ob Sotli. 
 
Pripravila:  
Maja Kampoš Čuček, l.r. 
višja svetovalka I 
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