OBVESTILA UPORABNIKOM
1.

JULIJ 2016

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
masa odpadkov v kg
obračunska prostornina v m³
sodilo za preračun v kg/m³

6.100.000
31.000,00
196,77

zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov –
RAZDELITEV ZA LETO 2015
6.398.479
29.538,50
216,61

zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov –
VELJAVNA RAZDELITEV
5.860.000
31.058,88
188,67

V nadaljevanju je primerjava mesečnega in letnega stroška po različnih uporabnikih.
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
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO
ODPADKOV 1 OSEBA
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO
ODPADKOV 2 OSEBI
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO
ODPADKOV 3 OSEBE
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, ODVOZ BIO
ODPADKOV 4 OSEBE

MESEČNI STROŠEK PO
NOMINALNA RAZLIKA
VELJAVNIH CENAH

5,38 EUR/mesec

5,13 EUR/mesec

0,25 €/m oz. 3,00 €/l

10,76 EUR/mesec

10,25 EUR/mesec

0,50 €/m oz. 6,00 €/l

16,14 EUR/mesec

15,38 EUR/mesec

0,75 €/m oz. 9,00 €/l

21,51 EUR/mesec

20,51 EUR/mesec

1,01 €/m oz. 12,12 €/l

ZA GOSPODINJSTVA, KI IMAJO LASTNO KOMPOSTIRANJE – ZARAČUNAVA SE SAMO ODVOZ MKO S 120 l POSODO
MESEČNI
STROŠEK OD
1.7.2016 DALJE
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 1 OSEBA
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 2 OSEBI
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 3 OSEBE
ODVOZ MKO 120 l POSODA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 4 OSEBE in več

MESEČNI STROŠEK PO
NOMINALNA RAZLIKA
VELJAVNIH CENAH

3,76 EUR/mesec

3,51 EUR/mesec

0,25 €/m oz. 3,00 €/l

7,52 EUR/mesec

7,02 EUR/mesec

0,50 €/m oz. 6,00 €/l

11,28 EUR/mesec

10,52 EUR/mesec

0,75 €/m oz. 9,00 €/l

15,04 EUR/mesec

14,03 EUR/mesec

1,01 €/m oz. 12,12 €/l

ZA GOSPODINJSTVA, KI IMAJO LASTNO KOMPOSTIRANJE – ZARAČUNAVA SE SAMO ODVOZ MKO Z VREČO
MESEČNI
STROŠEK OD
1.7.2016 DALJE
ODVOZ MKO VREČA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 1 OSEBA
ODVOZ MKO VREČA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 2 OSEBI
ODVOZ MKO VREČA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 3 OSEBE
ODVOZ MKO VREČA 2 X MESEČNO, LASTNO
KOMPOSTIRANJE 4 OSEBE in več

MESEČNI STROŠEK PO
NOMINALNA RAZLIKA
VELJAVNIH CENAH

3,38 EUR/mesec

3,16 EUR/mesec

0,23 €/m oz. 2,76 €/l

6,77 EUR/mesec

6,31 EUR/mesec

0,45 €/m oz. 5,40 €/l

10,15 EUR/mesec

9,47 EUR/mesec

0,68 €/m oz. 8,16 €/l

13,53 EUR/mesec

12,63 EUR/mesec

0,91 €/m oz. 10,92 €/l

NENASELJENI OBJEKTI, ODVOZ SAMO MKO
MESEČNI
STROŠEK OD
1.7.2016 DALJE
ODVOZ MKO PRI NENASELJENIH OBJEKTIH

5,01 EUR/mesec

MESEČNI STROŠEK PO
NOMINALNA RAZLIKA
VELJAVNIH CENAH
4,68 EUR/mesec

0,33 €/m oz. 3,96 €/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.

2. PLAČEVANJE RAČUNOV NA TELEFONIH Z MOBILNO APLIKACIJO Hal mBills
Obveščamo vas, da boste v bodoče lahko tudi naše račune plačevali s telefonom z mobilno aplikacijo Hal mBills podjetja
Halcom.
Mobilna storitev Hal mBills omogoča hitro in preprosto plačevanje računov. Ustrezno mobilno aplikacijo si lahko naložite na
vaš mobilnik ali tablični računalnik iz App Store ali Google Play, uporabljate pa jo lahko neodvisno od tega, pri kateri banki
imate odprt račun. Ob tem boste naše račune prejemali avtomatsko v aplikacijo, in ne več po pošti.
Več informacij o storitvi je na voljo na spletni strani http://www.mbills.si/.

3. MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN) in NEPRETOČNE GREZNICE – obstoječi
objekti
SPREMEMBE ZAKONODAJE
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, ki
ureja področje MKČN in nepretočnih greznic. Najpomembnejše spremembe so navedene v naslednjih
dokumentih:
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Pravilnik o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
Pomembnejše novosti:
-

Roki za vgradnjo/izgradnjo MKČN ali nepretočne greznice za obstoječe objekte na območjih, kjer
ni javne kanalizacije in ta ni predvidena:

Preureditve obstoječih greznic v male komunalne čistilne naprave na območjih, kjer ni javne kanalizacije,
ni več potrebno izvesti do konca leta 2017.
A: rok za izgradnjo/vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte, za katere je bilo izdano
gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 ali, ki so bili v uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev
odvajanja in čiščenja skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta:
Lastniki obstoječih greznic morajo zagotoviti preureditev svojih greznic in s tem zakonito odvajanje in čiščenje ob
prvi rekonstrukciji objekta.
B: rok za izgradnjo/vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte za katere je bilo izdano gradbeno
dovoljenje pred 14. 12. 2002 ali, ki so bili v uporabi pred tem dnem, obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja
pa ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta:
Lastniki objektov, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki
so veljali v času gradnje objekta, morajo zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode najpozneje do 31.12.2021.
-

Vgradnja/izgradnja MKČN ali greznice pri novogradnji ali rekonstrukciji objekta na območjih, kjer
ni javne kanalizacije in ta ni predvidena:

V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava ali
pretočna greznica z obvezno nadgradnjo, predpisano v uredbi.
Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih, kjer MKČN ne more obratovati.

Lastnik/upravljavec MKČN: Lastnik MKČN, manjše od 50 PE, je hkrati tudi upravljavec MKČN, razen, če ima
glede upravljanja podpisano pogodbo z drugo osebo. Če je lastnikov več, je upravljavec eden.
Pred vgradnjo/izgradnjo MKČN ali greznice je priporočljivo pridobiti občinsko lokacijsko informacijo, vodno
soglasje, v primerih ponikanja geomehansko poročilo, …
-

Po vgradnji/izgradnji MKČN je potrebno:

Lastnik objekta, ki je priključen na MKČN mora izvajalca javne službe pisno obvestiti o začetku obratovanja
MKČN najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja. K pisnemu obvestilu mora priložiti zahtevane
priloge:
- Izjava o lastnostih za tipsko čistilno napravo,
- Kopija navodil dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN oziroma tehnično poročilo,
- Vodno soglasje, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja
Savinje, Mariborska cesta 88, Celje.
Upravljavec MKČN mora v obdobju med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja pri pooblaščenem
izvajalcu obvezno naročiti prve meritve obratovalnega monitoringa (vzorči se iztok, trenutni vzorec). Seznam
pooblaščenih izvajalcev je dostopen na spletni strani Agencije RS za okolje na naslednji povezavi:
okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/pooblasceni-izvajalci.
Pooblaščeni izvajalec na podlagi meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, to je v primeru, ko
rezultat KPK presega predpisano mejno vrednost 200 mg /l, je potrebno meritve ponoviti.
Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida, ga upravljavec posreduje izvajalcu javne
službe OKP Rogaška Slatina d.o.o. (po pošti na naslov OKP Rogaška Slatina d. o. o., Celjska cesta 12, 3250
Rogaška Slatina, ali na e-naslov tajnistvo@okp.si). Izvajalec javne službe po prejemu pozitivnega analiznega
izvida zniža okoljsko dajatev za 90 % in malo komunalno čistilno napravo uvrsti v plan predpisanih pregledov
MKČN in plan prevzema ter odvoza blata iz MKČN.
Lastnik MKČN z izvajalcem javne službe OKP Rogaška Slatina d.o.o. podpiše tudi Pogodbo o odstranjevanju
blata iz MKČN.
Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas obišče predstavnik izvajalca javne
službe OKP Rogaška Slatina in vam brez doplačila opravi pregled MKČN.
- Obveznosti upravljavca MKČN ( - skrajšano, več v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Ur. list RS. št. 98 z dne 18.12. 2015)):
- izvajalcu javne službe (IJS) omogočiti prevzem in odvoz blata MKČN in grezničnih gošč,
- omogočiti IJS izvedbo predpisanih pregledov vsako tretje leto, razen v primeru predložitve analiznih izvidov;
poudarjamo, da so obvezne samo prve meritve obratovalnega monitoringa (začetno ustrezno in konstantno
obratovanje nove MKČN),
- trajno hraniti izjavo o lastnostih, navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje, vodno soglasje,
geomehansko poročilo v primerih ponikanja na iztoku, poročilo o opravljenih prvih meritvah, dokumentacijo o
opravljenih delih, podatke o ravnanju z blatom, podatke o izrednih dogodkih, strokovno nadzorno poročilo o
izvedenih delih, …
Izvajalec javne službe skladno z zakonodajo na območju šestih občin (Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) zagotavlja najmanj enkrat na tri leta prevzem blata iz MKČN in
greznic, ter njegovo obdelavo na KČN Rogaška Slatina in v manjši meri po potrebi tudi na KČN Šmarje pri
Jelšah. Praznjenje se izvaja po predvidenem letnem programu (terminski plan), ki je objavljen na spletni strani
OKP Rogaška Slatina d.o.o., gospodinjstva pa se o terminu praznjenja pravočasno obveščajo po pošti.
Na naši spletni strani OKP Rogaška Slatina bodo objavljene bistveno obširnejše in natančnejše
informacije, navodila in ustrezni obrazci.
OKP ROGAŠKA SLATINA d.o.o.

