
 

OBVESTILA UPORABNIKOM      APRIL 2015 

 

 

1. OBRAČUNAVANJE STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA STAVBE, V KATERIH NI  
PRIJAVLJENIH PREBIVALCEV 

 
Lastniki/uporabniki objektov, v katerih ni prijavljenih prebivalcev, nas pogosto sprašujejo, zakaj so dolžni plačevati storitve 
ravnanja s komunalnimi odpadki za takšne objekte. V nadaljevanju so navedene pravne podlage ter pojasnila glede 
obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za takšne objekte. 
 
Pravne podlage za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za stavbe, v katerih ni prijavljenih prebivalcev so 
opredeljene v naslednjih predpisih: 
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev (Ur.list RS št.87/2012, 109/2012; na kratko Uredba o 

cenah), 
- Občinski odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki na območjih občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, 

Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (na kratko: Odloki) in 
- Pravilniki o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje 

pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (na kratko: Tarifni pravilnik). 
 
V kategorijo stavb, v katerih ni prijavljenih prebivalcev sodijo vikendi, vinske kleti, prazne hiše in ostali podobni stalno 
nenaseljeni objekti. 
 
Skladno z Odloki se storitve ravnanja z odpadki obračunavajo za vsako posamezno stavbo, kar pomeni, da se 
uporabniku/lastniku več objektov v eni občini storitev ravnanja z odpadki zaračunava za vsak objekt posebej, razen v 
primeru, ko ima uporabnik/lastnik v oddaljenosti  manj kot 500 m od stanovanjskega objekta, ki je stalno naseljen, še  
občasno naseljeni objekt ( vinska klet, vikend ) ali prazno stavbo, so stroški  ravnanja z odpadki za takšen objekt vključeni v 
sklop gospodinjstva za stalno naseljeni objekt . 
 
Uredba o cenah in Tarifni pravilniki določajo, da se pri objektih, v katerih ni stalno prijavljenih prebivalcev za obračun 
upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza. Najmanjša velikost zabojnika 
je 120 l, najmanjša pogostost odvoza pa dvakrat mesečno odvoz mešanih komunalnih odpadkov. Tako se pri teh objektih za 
obračun upošteva volumen 80 l, kar pomeni, da znaša mesečni strošek za tak objekt 4,68 EUR (z vključenim DDV). 
 
Uporabniki/lastniki stavb, v katerih ni prijavljenih prebivalcev so vključeni v redni odvoz odpadkov, uporabljajo lahko 
zabojnike za mešane komunalne odpadke ter zabojnike za mešano odpadno embalažo ali vreče – zelene in rumene, 
odpadke lahko oddajo v skupne zbirne posode, prav tako jim po urniku odvoza odpeljemo papir, steklo in tekstil, uporabljajo 
lahko eko otoke, zbirne centre, v akciji zbiranja nevarnih odpadkov lahko oddajo nevarne odpadke in enkrat letno lahko 
naročijo brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. 
 
Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se ne zaračunava za objekte, ki nimajo stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev in 
so hkrati neprimerni za bivanje (delno porušeni objekti, nedokončani objekti). Lastnike takšnih objektov naprošamo, da 
nam pošljejo dopis z dokazili, da na tem naslovu ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev (potrdilo matičnega urada) in 
fotografijo objekta. Na osnovi prejetega dopisa bomo preverili stanje na terenu. 
 
Vsi uporabniki komunalnih storitev pa ste nam na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in 
Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda dolžni prijaviti in odjaviti ter sporočiti vse druge spremembe, ki 
vplivajo na obračun komunalnih storitev najpozneje v 15 dneh po nastali spremembi. 
 
 

2. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV – ZBIRNI CENTRI 
(ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico) 
 
Na območju UE Šmarje pri Jelšah na katerem izvaja storitve ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje OKP Rogaška Slatina 
d.o.o., deluje 5 zbirnih centrov. Centri se nahajajo ob odlagališču odpadkov v Tuncovcu, v Bistrici ob Sotli v bližini 
pokopališča, pri čistilni napravi v Kozjem, pri čistilni napravi v Šmarju pri Jelšah in pri čistilni napravi v Pristavi pri Mestinju. 
Zbirni center v Tuncovcu je odprt od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure in v soboto od 8.00 do 13.00 ure, zbirni centri 
v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Pristavi pri Mestinju in v Šmarju pri Jelšah pa so odprti vsako sredo od 12.00 do 16.00 ure in 
vsako soboto od 9.00 do 13.00 ure. Ob praznikih so zbirni centri zaprti. 
Zbirni center Tuncovec je namenjen vsem občanom UE Šmarje pri Jelšah, medtem ko so zbirni centri v Bistrici ob Sotli, 
Kozjem, Pristavi pri Mestinju in Šmarju pri Jelšah namenjeni občanom iz občin v katerih se zbirni centri nahajajo. 
V zbirne centre lahko občani pripeljejo naslednje ločeno zbrane odpadke IZ GOSPODINJSTEV: 



 

- odpadni tekstil, obutev, 
- elektronske aparate, 
- belo tehniko, 
- kosovni odpad, 
- odpadno trdo plastiko, 
- karton, papir, 
- odpadno steklo, 
- kovine, 
- odpadna olja, 
- zeleni rez, 
- manjše količine odpadnega gradbenega materiala. 

Odpadno salonitno kritino lahko uporabniki oddajo izključno v zbirnem centru Tuncovec. Odlaganje odpadne salonitne 
kritine se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. 
 
Ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev lahko v zbirnih centrih oddajo brezplačno samo uporabniki, ki so vključeni v 
sistem rednega odvoza odpadkov. Preverjanje o vključenosti uporabnikov zbirnih centrov v sistem ravnanja z odpadki se 
izvaja na vseh zbirnih centrih. V ta namen se morajo uporabniki izkazati s položnico javnega podjetja OKP Rogaška Slatina 
d.o.o., ki ne sme biti starejša od treh mesecev. Za potrebe poistovetenja uporabnika in naslovnika položnice je potreben tudi 
osebni dokument. 
 
Osnovni namen preverjanja je vzpostaviti red na področju ravnanja z odpadki v smislu neizkoriščanja celovitega 
sistema ravnanja z odpadki s strani tistih posameznikov, ki v sistem niso vključeni in povzročajo stroške na račun 
ostalih. 
 
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki lahko oddajajo ločeno zbrane odpadke, ki jih sami pripeljejo izključno 
v zbirnem centru Tuncovec in to proti plačilu. 
V zbirnih centrih v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Pr4istavi pri Mestinju in Šmarju pri Jelšah oddajanje ločeno zbranih 
odpadkov za samostojne podjetnike in gospodarske družbe NI DOVOLJENO. 
 
V želji po korektnem sodelovanju in tekočem delu naprošamo vse uporabnike zbirnih centrov, da imajo pri sebi potrebno 
dokumentacijo in da upoštevajo navodila delavcev na zbirnih centrih. 
 

3. PLAČEVANJE POLOŽNIC OKP BREZ PROVIZIJE V ŠMARJU PRI JELŠAH 
 
2. marca 2015 je tudi v Šmarju pri Jelšah začela delovati občinska blagajna in sicer v prostorih podružnice Delavske 
hranilnice, ki je odprla svoja vrata na Rogaški cesti 25. Aktivnosti za odprtje občinske blagajne je vodila Občina Šmarje pri 
Jelšah, ki je tako dosegla, da lahko tudi občani občine Šmarje pri Jelšah odslej nekatere položnice plačujejo brez plačila 
provizije. 
 
Občani občine Šmarje pri Jelšah bodo lahko na občinski blagajni plačevali položnice z gotovino brez provizije za storitve 
naslednjih javnih zavodov in podjetij: 
 

1. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 
2. Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah 
3. Glasbena šola Rogaška Slatina 
4. Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
5. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah 
6. OKP Rogaška Slatina d.o.o. 
7. SZ Atrij Celje 
8. Občina Šmarje pri Jelšah. 

 
Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je z Delavsko hranilnico (skupaj z ostalimi javnimi zavodi in podjetji) sklenilo 
pogodbo o poslovnem sodelovanju, na podlagi katere bo podjetje v bodoče pokrivalo provizijo za plačilo položnic podjetja 
namesto uporabnikov komunalnih storitev. 
 
        OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o.  


