
 
OBVESTILA UPORABNIKOM                   JULIJ  2016 
 

1. SPREMEMBA CENE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV (BREZ BIOLOŠKO 
RAZGRADLJIVIH ODPADKOV) Z VELJAVNOSTJO 1. JULIJ 2016 
(ne velja za občino Poljčane in Slovenska Bistrica) 
 

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. na območju šestih občin Upravne enote Šmarje pri Jelšah 
izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
V letu 2003 je vseh šest občin UE Šmarje pri Jelšah skupaj s še 18 občinami pristopilo k izgradnji regijskega centra za 
ravnanje z odpadki v Celju. Leta 2013 se je zaprlo odlagališče Tuncovec in zahvaljujoč temu, da so občine pristopile k 
izgradnji regijskega odlagališča, nismo imeli problema, kam z odpadki. Leta 2009 so občine podelile koncesijo za izvajanje 
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov družbi Simbio d.o.o. iz Celja, ki je omenjeni javni službi za občine UE Šmarje pri Jelšah pričela izvajati z dnem 
prenehanja obratovanja odlagališča Tuncovec. Z odlokom o koncesiji je bilo določeno, da koncesionar oblikuje cene javne 
službe obdelave in odlaganja odpadkov, stroške obdelave in odlaganja odpadkov pa zaračunava izvajalcu javne službe 
zbiranja odpadkov, to je podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.. S Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja 
s komunalnimi odpadki je bilo določeno, da OKP zaračunane stroške obdelave in odlaganja odpadkov vključi v kalkulacijo 
cene zbiranja komunalnih odpadkov.  
Posledično spremembe cen obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih oblikuje in predlaga družba Simbio d.o.o. vplivajo na 
povečanje stroškov podjetja OKP. 
 
Družba Simbio d.o.o. je na občinske svete občin za katere izvaja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih (za 24 občin) v maju 
mesecu poslala predlog za zvišanje cen omenjenih storitev. 
Skupna povprečna cena obdelave in odlaganja se zvišuje za 15,34 %. Dvig cen je družba Simbio d.o.o. predlagala zaradi 
povečanih stroškov, ki so nastali zaradi vključitve investicije »Tehnološka rešitev biostabilizacije« v vrednosti  2.840.837 
EUR, v ceno. Republiška Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l.RS 61/2011) je namreč zaostrila kriterije za 
odlaganje odpadkov . Da bi zadostila novim kriterijem, je družba Simbio d.o.o. morala pristopiti in izvesti omenjeno 
investicijo. 
 
Občinski sveti občin UE Šmarje pri Jelšah so v mesecu maju in juniju cene, ki jih je predlagala družba Simbio d.o.o. s 
pričetkom uporabe s 1. julijem 2016, potrdili. 
 
Posledično je javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. pripravilo elaborat s katerim je občinskim svetom občin UE Šmarje 
pri Jelšah predlagalo spremembo cene zbiranja določenih komunalnih odpadkov, ki je potrebna zaradi povečanih stroškov 
obdelave in odlaganja odpadkov, ki jih javnemu podjetju zaračunava družba Simbio d.o.o.. 
Občinski sveti občin UE Šmarje pri Jelšah so v mesecu maju in juniju cene, ki jih je predlagalo javno podjetje OKP 
Rogaška Slatina d.o.o. s pričetkom uporabe s 1. julijem 2016, potrdili. 
 
Cena izvajanja storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se tako povečuje iz 0,2729 EUE/kg na 0,2807 EUR/kg 
oz. nominalno za 0,0078 EUR/kg. Skupna cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se poveča za 2,76 %, mesečni 
strošek za 1 osebo pa 0,25 EUR na mesec. 
 
Cena infrastrukture zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se ne spreminja in ostaja 0,0101 EUR/kg, prav tako se ne 
spreminjajo cene zbiranja biološko razgradljivih odpadkov. 
 
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) smo opravili izračun porazdelitve planiranih količin opravljenih storitev javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov med uporabnike.  
 
IZRACUN SODILA ZA PORAZDELITEV KOLICIN OPRAVLJENIH STORITEV POSAMEZNE 
JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI MED UPORABNIKE 
 

 

zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov – NOVA 

RAZDELITEV 

zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov – 

RAZDELITEV ZA LETO 2015 

zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov – 

VELJAVNA RAZDELITEV 

masa odpadkov v kg 6.100.000 6.398.479 5.860.000 

obračunska prostornina v m³ 31.000,00 29.538,50 31.058,88 

sodilo za preračun v kg/m³ 196,77 216,61 188,67 



 
V nadaljevanju je primerjava mesečnega in letnega stroška po osebi. 
 
PREGLED POVEČANJA MESEČNEGA IN LETNEGA STROŠKA 
 
ZA GOSPODINJSTVA, KI SE JIM ZARAČUNAVA ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN 
ODVOZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV 
 

 

MESEČNI 
STROŠEK  OD 

1.7.2016 DALJE 

MESEČNI STROŠEK PO 
VELJAVNIH CENAH 

NOMINALNA RAZLIKA 

ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO 
ODPADKOV 1 OSEBA 5,38  EUR/mesec 5,13  EUR/mesec 0,25 €/m oz. 3,00 €/l 

ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO 
ODPADKOV 2 OSEBI 10,76  EUR/mesec 10,25  EUR/mesec 0,50 €/m oz. 6,00 €/l 

ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO 
ODPADKOV 3 OSEBE 16,14  EUR/mesec 15,38  EUR/mesec 0,75 €/m oz. 9,00 €/l 

ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO 
ODPADKOV 4 OSEBE 21,51  EUR/mesec 20,51  EUR/mesec 1,01 €/m oz. 12,12 €/l 

 

 
V primeru nejasnosti, prosimo da vprašanja oz. reklamacije sporočite pisno na naš naslov OKP Rogaška Slatina 
d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, po faxu št.03-81-21-415 ali po e-mailu tajnistvo@okp.si. 
 
Sprejemali bomo izključno pisna vprašanja in reklamacije.   

 
 
 
OKP Rogaška Slatina 
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