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Na podlagi 149. dlena Zakona o varstuu okolja (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, St. 39/06 - uradno
preeisceno besedilo,49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNaen,57108 -ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 - ZPNaCrt-A, 48112. 57112, 92113, 56115, 102t15, 30t16, 61117 - GZ,21118 - ZNOrg in 84/18 -
ZIURKOE, 158i20 ), 29 6lena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UPB2, Uradni list RS, gt. 94/07 -
uradno preeisceno besedilo, 76/08, 79/09, 51110,40112 ZUJF,14115- ZJUJFFO, 11/18 - ZSPDSLS-1,
30118,61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. in 17.Clena Zakona o prekrskih (ZP-1, Uradni last

RS, St. 29l'11 - uradno predisaeno besedilo, 21113, 111113,74114 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116,
15117- odl. US in 73119-odl. US, 158/20 - ZIUOPDVE ) 3., 7., 59. in 60. elena Zakona o gospodarskih
javnih slu2bah (ZGJS; Uradni list RS, St. 32193, 30/98 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP,38110 - ZUKN in

57111- ORZGJS4o), 30. in 31. clena Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, St. 6l/17, 72117 -popt.
in 65/20), 35. dlena Zakona o geodetski deJavnosti (ZGeoD-1; Uradni list RS, st. 77110 in 61117 - ZAID),
39. elena Zakona o urEanju prostora (ZUreP-z, Uradni list RS, St. 61/17) so Obcinski svet Obeine
Rogaska Slatina na podlagi '16. elena Statuta Obeine Rogaska Slatina (Uradni list RS, St. 67/'17)na seji
dne-, Obainski svet Obeine Smarje pri Jelsah na podlagi 16. elena Statuta Obdine Smarje
priJelsah(UradnilistRS,st.57/17)nasejidne-,obeinskisVetobcinePodcetrtek
na podlagi '17. dlena Statuta Obeine Poddetrtek (Uradni list RS, St.43/18 - uradno preeiseeno besedilo)
na seji dne , ObCinski svet Obeine Rogatec na podlagi 16. 6lena Statuta Obdine Rogatec
(Uradni list RS, 5t. 29/18) na seji dne 

-, 

Obainski svet Obeine Kozie na podlagi 16. Clena

Statuta Obeine Kozje (Uradni list RS,5t.62/'17) na seji dne in Obdinski svet Obeine
Bistrica ob Sotli na podlagi 15. elena Statuta Obeine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, St. 82/16 - uradno
preeisdeno besedilo - UPBl ) na seji dne na seii dne sprejeli

ODLOK
o zbiraniu dolodenih vrst komunalnih odpadkov v obEinah
Roga5ka Slatina, Smarie pri Jet5ah, Pod6etrtek, Rogatec,

Kozie in Bistrica ob Sotli

r.sploSrue DoLoeBE

1.e len
(vsebina)

(1) Ta odlok doloda naCin, predmet in pogoje izvajanja obvezne obcinske gospodarske javne sluZbe
zbiranja dolodenah vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna sluzba) na celotnem
obmoaju obein Rogaska Slatina, Smarje pri JelSah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob
Sotli (v nadauevanju: obdine) in vsebuje:
l. splosne doloabe
ll. organizacrsko in prostorsko zasnovo izva.ianja javne sluzbe
lll. vrsto in obseg storitev javne sluzbe ter njihovo prostorsko razporeditev
lV. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne sluzbe
V. pravice in obveznosti izvajalca javne sluzbe in uporabnikov storitev lavne sluzbe
Vl. financiranje.iavneslu2be
Vll. vrsto objektov in opreme za izvajanje javne sluzbe,
Vlll. nadzor nad izvajanjem tega odloka
lX. kazenske doloobe in
X. prehodne in konCne dolodbe.

(2) Naein, predmet in pogoje za izvajanja gospodarske javne sluzbe obdelave doloeenih vrst
komunalnih odpadkov in gospodarske javne slu2be odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz obcin v Regionalnem centru za ravnanje s komunalnimi
odpadki Celje, dolodajo veljavni odloki o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
sluzbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevania komunalnih odpadkov v posameznih
obeinah.



(3) Podrobnejsa tehnicna pravila ravnanja s komunalnimi odpadki so opredetjena v tehnienem
pravilniku o zbiranju odpadkov na obmoeju obein (v nadaljevanju: Tehnicni pravalnik), ki ga
spreJme pristojni organ izvajalca.

2.6len

Namen odloka .le:
opredelitev vsebine in standardov.iavne sluZbe
zagotavljanje varnega an udinkovitega izvajanja javne sluzbe
uskladitev s predpisi, ki se nanasa.jo na organiziranje in financiranje izvajanja javne sluzbe in
varovanje okolja
doloditi obveznosti obCin in izvajalcev javne sluzbe pri izvaianju lavne sluzbe
doloeiti pravice in obveznosti uporabnikov pri koriSeenju javne sluZbe
ureditev financiranja ter doloeanja in potrjevanja cen javne sluzbe
zagotavljanje trajnostnega razvoja javne sluZbe
doloditi vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvEanie javne slu2be in
zagotavljanje nadzora nad izvajanjem javne sluZbe.

4.6len
(uporaba predpisov)

(1) Za vprasanja v zvezi z izvajanjem javne sluzbe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi.

(2) Ce so po uveljavitvi tega odloka sprejeti zakoni ala podzakonski akt in doloebe tega odloka niso
v skladu z kasnejsimi sprqetimi zakonskimi in podzakonskimi akta, veljajo neposredno doloebe
kasneje sprejetih zakonov ali podzakonskih aktov

5.ilen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
'1. bioloski odpadki so biorazgradljivi odpadkiz vrtov in iz parkov, Zivilski in kuhinjski odpadki iz

gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti in trgovin na drobno ter primerl.iivi odpadki iz
obratov za predelavo hrane;

2. embaleaa so vsl izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to,
ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali dtzijo skupa.i zaradi hranjenja ali varovanja,

3-Clen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)

Cilji ravnania s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
zagotoviti udinkovito izvajanje javne sluZbe in uspesno doseganje standardov in ciljev ravnanja
z odpadki

- omogoeiti povzroditeljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne sluzbe
zagotoviti udinkovit zajem in loceno zbiranie posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po
sistemu >od vrat do vrat( in posledicno zmanjsanje kolicine odpadkov, ki se odlagajo

- zagotoviti vraoanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo, recikliranje in predelavo
zagotoviti izloeanje nevarnih odpadkov in izloeanje bioloSko razgradljivih odpadkov ter ustrezno
ravnanje z njimi
uveljavitl naeelo )stroske plaaa povzrooitelj komunalnih odpadkov(
prepredevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov v okolje
zagotoviti oddajo mesanih komunalnih odpadkov v obdelavo, preden se jih odstrani
z odlaganjem na odlagaligou komunalnih odpadkov
zagotoviti spremljanje kolieine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov
osveseati in obveieati uporabnike storitev javne sluZbe o udinkovitem ravnanju z odpadki in
zagotoviti izdelavo programov in uvedbo uoinkovitih ukrepov na podrod.iu ravnanla s
komunalnimi odpadkj.



rokovanja z njim, niegove dostave ali prestavitve na poti od proizvajalca do konenega
uporabnika. Embalaza so tudi:

izdelki, za katere se da ocitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih (npr.
konfekcioniranje) izdelana embalaza, uporabljena za namene iz te toake,
nevraeljivi predmeti, uporabljeni za namene iz prve alineje tega odstavka in pomozna
sredstva za embaliranje, ki se uporablja.io za ovijanje ali povezovanje blaga, zlastj za
pakiranje, nepreduSno zapiranje, pripravo za odpremo in oznaeevanje blaga in

- predmeti, ki ustrezajo merilom iz uredbe, ki ure.la ravnanje z embalazo;
3. gradbeni odpadki po tem odloku so odpadki, ki nastaja.,o pri manjsih vzdrzevalnih delih v

stanovanjski enoti (npr. obnova kopalnice,...). Za ve:ja gradbena dela velja predpis, ki urela
ravnanie z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, kar pomeni, da mora investitor izbrati
izvajalca gradbenih del, ki mora med drugim poskrbeti tudi za oddajo v nadaljnje ravnanJe
nastalih gradbenih odpadkov:

4. hisni kompostnik je zaboinik za hisno kompostiranje v skladu z uredbo, ki ureja ravnanje z
biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom. Je konstrukcua
namenjena lodenemu zbiranju in kompostiranju biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter
zelenega vrtnega odpada v lastnem vrtu. Raba tako pridobljenega komposta je omejena na
vrt, ki pripada dolocenemu gospodinjstvu;

5. imetnik odpadkov je povzrocitelj odpadkov ali pravna ali fizicna oseba, ki ima odpadke v
posesti;

6. izvajalec javne sluzbe (v nadaljevanju: izvajalec ali izvajalec javne sluzbe).ie izvajalec, ki ima
pravico in obveznost po tem odloku izva.iati javno sluzbo;

7. komunalni odpadek po tem odloku .ie odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi
podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti ter javnega sektorja
in je uvrscen v skupino odpadkov s stevilko 20 - Komunalni odpadki s klasifkacijskega
seznama odpadkov in podskupino s Stevilko 15 01 - Embala2a s klasifikacijskega seznama
odpadkov, dolodenega v predpisu o ravnanju z odpadka (v nadaljevanju tega odloka: odpadek
ali komunalni odpadek),

8. kosovni odpadki so odpadki iz podskupine )Drugi komunalni odpadki( s klasifikacijsko
Stevilko 20 03 07 s klasifikacrjskega seznama odpadkov, dolocenega v predpisu o ravnanju z
odpadki, vkljueno s pohistvom in vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teze niso
primerni za prepuscanje v zabojnikih, posodah ali vreCah za odpadke;

9. lodene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: locene frakcue) so nenevarni
in nevarni komunalni odpadki, ki se zbirajo loeeno od mesanih komunalnih odpadkov,

10. meSani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s predpisom, ki ureJa ravnanje z
odpadki, uvdeajo med odpadke s Stevilko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov
( plastificiran papir. celofan onesnazena embalaza ki se le ne da oiistiti plenice. higienski
vlozki izrabljena obuvala porcelan. gumijasti izdelki. kemiini svrniniki ipd ), razen locenih
frakcij, odpadkov s tZnic in odpadkov iz eiseenja cest, blata iz greznrc in odpadkov az aiseenja
kanalizacije;

11. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so zaradi ene ali vea nevarnih lastnosti
s predpisom uvrseeni med nevarne odpadke;

12. objekt je objekt po predpisih o graditvi ob.iektov, v ali na katerem se opravlja proizvodna ali
storitvena dejavnost ali je v javni rabi, ki povzrooa nastajanje komunalnih odpadkov;

13. oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidendnim listom,
14. odpadna embala:a, kiie komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali skupinska embalaza,

ki nastaja kot loeeno zbrana frakcrja v gospodinjstvih in kot tem odpadkom podoben odpadek
iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. Odpadna embalaza, ki
je komunalni odpadek, je tudi odpadna embalaza, izlodena pri obdelavi mesanih komunalnih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagaliSda odpadkov;

'15. odpadna embalaia, ki ni komunalni odpadek, je odpadna embalaza, ki nastaja pri
opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene deiavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribiStvu in prometu;

16. povzroaitelj odpadkov je oseba, katere delovanie ali dejavnost povzroda nastaJanje
odpadkov (izvirni povzroditelj odpadkov), ali oseba, ki izvaJa predobdelavo, mesanje ali druge
postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov,

17. premidna zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opreml]eno za lodeno zbiranje
nevarnih frakcU, kis postanki po dolocenem urniku na naseljenih obmoajih omogoda, da izvirni
povzrocitelj komunalnih odpadkov iz gospodinjstva doloeen krasi eas prepusda te frakcije



6.dlen
(strokovno-tehni6ne naloge iavne slurbe)

(1) Strokovno{ehniene, organizacuske in razvojne naloge .iavne sluzbe, ki niso prenesene na
izvajalca, opravlja obeinska uprava.

(2) Obeinske uprave obdin ustanoviteljic izvajalca skrbijo za koordinacUo med obdinami in
izvajalcem.

(3) Strokovno tehnidne, organizacijske in razvojne naloge, kijih obeina lahko prenese na izvajalca
SO:

strokovne, tehniCne in organizacuske naloge v zvezi z naertovanjem razvoja javne sluzbe
in izvedbo naertovanih infrastrukturnih ureditev
zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z nacrtovanjem komunalne opremljenosti
predvidenega poselitvenega obmoaja
zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih obeina pokebuje za izv4anje upravnih nalog pri

urejanJu javne sluZbe
- pospesevanje uvajanja informatiziranih procesov za potrebe javne sluzbe

izvajalcu. Premiona zbiralnica nevarnih frakcijJe tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se
ga za dolocen krajsi eas zacasno uredi in opremi za prepuseanje in lodeno zbiranje teh frakcij;

18. prepuicanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenanega lista,
kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanie z dolooeno vrsto
odpadka;

19. prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec prevzame komunalne odpadke, ki mu jih
uporabniki prepustijo po sistemu od vrat do vrat. Je vnaprg doloeen prostor, praviloma na
javni povrsini. kjer uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali tipiziranih
vreeah za odpadke prepuseajo te odpadke izva.ialcu. Prepuseanje poteka po vnaprel
dolodenem urniku, ki je objavljen na spletni strani izvajalca. V primeru loCenega zbiranja
komunalnih odpadkov v veestanovanjskem ob.jektu, je lahko prevzemno mesto tudi zbirno
mesto,

20. sistem od vrat do vrat.ie sistem prepuSeanja dolocenih komunalnih odpadkov, pri katerem
je prevzemno mesto za prepuseanje teh odpadkov namenjeno dolocenim znanim
uporabnikom;

21 . stavba Je objekt po predpisih o graditvi ob1ektov, v katerem stalno ali zadasno prebiva ena ali
vee oseb;

22. uporabnik storitev javne sluzbe zbiranja (v nadaljnjem besedtlu: uporabnik) je izvirni
povzrocitelj odpadkov, ee v tem odloku ni drugaee doloeenoi

23. zbiralnica lodenih frakcij ali Dekoloski otok( je objekt gospodarske javne infrastrukture v
skladu z zakonom, ki ureja prostorsko naartovanje, kije urejen in opremljen za loceno zbiranie
nekaterih nenevarnih frakcij, kjer izvirni povzroeitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstva te
frakclje prepuse4o izvaialcu;

24. zbiralnica nevamih frakcij je pokrit prostor, opremljen za loeeno zbiranje in zacasno
skladiscenje nevarnih frakcij, kjer povzroeitelji komunalnih odpadkov izvajalcu te frakcle
oddaJajo;

25. zbiranie odpadkovje prevzemanje odpadkov, vkljucno z niihovim predhodnim sortiranjem in
predhodnim skladiscenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. pri
predhodnem sortiranju odpadkov se Stevilka odpadka, kijo mora odpadku dodeliti povzrocitelJ
odpadkov, razen v primeru prepusdanja odpadka, ko mu jo mora dodeliti zbiralec, ki odpadek
prevzame, ne spremeni;

26. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture, urejen in opremljen za prevzemanje
odpadkov, vklJucno z niihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiseenjem za
namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. za lo6eno zbiranje in zaaasno hranjenje
vseh vrst loeenih frakciJ, kjer izvirni povzrocitelji komunalnih odpadkov iz Sirse okolice izvajalcu
prepuscajo te frakcrje in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot
zbiralnica nevarnih frakcij,

27.zbirno mesto je prostor, praviloma na zasebni povrsini ali v zasebnih prostorih, kjer imajo
povzrocitelji odpadkov nameseene predpisane namenske posode ali zabojnike za loeeno
zbiranje in zaeasno hranjenje komunalnih odpadkov v easu do prevzema odpadkov;

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso dolooeni v prejsnjem odstavku, imajo enak pomen, kot je doloeeno v
vsakokrat veljavnih zakonitih dr2avnih predpisih.



izvajanje trajnostno naravnanih aktivnosti in projektov ter zasledovanje cil.iev teh proJektov,
vkljueno z analiziranjem, poroeaniem in informiranjem v zvezi s temi projekti.

(4) lzvajalcu se podelr.lo naslednje naloge:
uporaba zbiralnic locenih frakcij in zbirnih centrov za namene izvajan,ia javne sluzbe

- upravljanje, izkoriscanje in vzddevanie objektov in naprav potrebne za izvajanje javne
sluzbe
vodenje vseh evidenc, ki so za opravl.ianje javne sluzbe potrebne, skladno z veljavnimi
predpisi an

podajanje predlogov za investicUske posege v obJekte in naprave, potrebne za izvEanje
javne slu2be.

(5) Obeinska up?va izvqa nadzor nad izvajanjem javne slu2be skladno s predpisi in dogovorjenim
nadrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.

7.alen
(subsidiarno ukrepanje)

(1) Obdina zagotavlja:
izvajanje vseh storitev, doloeenih v veljavnih predpisih
financiranie javne sluzbe in gospodarske javne infrastrukture v taksni visini, da je mozno
trajnostno zagotavljati ustrezen in predpisan obseg in kakovost storitev ter vzdftevanje
objektov, naprav in opreme izvajalca in gospodarske javne infrastrukture tako, da se
ohranja njihova vrednost
sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogodanja ali omejevanja izuajanja storitev javne
sluZbe
sankcioniranje morebitnih drugih nepooblascenih izvajalcev, ki izvajajo storitvejavne sluZbe
na podroeju obcine in
pisno obvescanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov.

(2) Oboina skrbi za odpravo posledic eezmerne obremeniwe okolja zaradi ravnanja s komunalnimi
odpadki in krije stroske odprave teh posledic, Ce.iih ni mogode naloziti dolocenim ali dolooljivim
izvirnim povzroeiteljem ali 6e ni pravne podlage za nalozitev obveznosti povzrocitelju
obremenitve ali posledic ni mogoee drugaee odpraviti.

(3) lzvajalec 1e v primeru iz prejsnjega odstavka dolzan na racun obdane zagotoviti zbiranje
komunalnih odpadkov, ki povzrocajo eezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v
obdelavo.

(4) Ce se v primeru iz drugega odstavka tega elena povzroeitel.i ugotovi kasne.ie, ima obdina pravico
in dolznost izterjati vraeilo stroSkov iz pre.lsn.ilh odstavkov.

(5) Sredstva za pokrivanje stroskov iz drugega in tretjega odstavka tega Clena se zagotavl.iajo v
obeinskem proracunu.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUZBE

8.6len
(obmoeje in oblika izvajanja javne sluibe)

(1) Obdine zagotavl.iajo izv4anje javne sluzbe z ustanovitvijo .iavnega podjetja na celotnem
obmoeju obein v skladu z veljavnimi predpisi tako, da so storitve javne sluzbe dostopne vsem
povzroaiteljem odpadkov, uporaba storitev lavne slu2be pa je za vse povzroditelje odpadkov
obvezna.

(2) lzvajalec lavne sluzbe ter upravljavec gospodarske javne infrastrukture na celotnem obmoeju
obein RogaSka Slatina, Smarje pri JelSah, Podaet(ek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sottije OKP
javno podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o., CelJska cesta '12, Rogaska Slatina
(v nadaljevaniu: izvajalec ala upravljavec), ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi OKP
lavnega podjetja za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o. (Uradni list RS, 5t. 89/2012).

9.elen
(tehnieni pravilnik)

(1) Pristojni organ izvajalca sprejme Tehnieni pravilnik, ki vsebuje



opredelitev tehnologije zbiranja odpadkov
tehnologi.lo, pogoje in naein locenega zbiranja odpadkov
tipizacro predpisanih posod za odpadke, vkljuCno z merili za dolocanje izhodiSCne
prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov

- tipizacrjo namenskih predpisanlh vrea za odpadke in pogoje njihove uporabe
minimalne standarde za doloeitev prevzemnih mest in zbiralnic

- podrobnejse pogoje prepusCanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih
podrobnejso vsebino katastra zbirnah in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov
druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za zbtanje
odpadkov skladno s predpisi in nemoteno opravljanje Javne sluZbe.

(2) lzvajalec objavi Tehnidni pravilnik na svoji spletni strani.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUZBE TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV

10.6len
(vrsta in obseg storitev javne sluzbe)

(1) Javna sluzba po tem odloku obsega storitve zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov in
sicer:

storive prevzemanja doloeenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
zbiralnicah locenih frakcij, zbirnih centrih in premienih zbiralnicah

- storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov, zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo in/ali
odlaganja ali odstranjevanja (prevoz do regUskege centra za obdelavo odpadkov RCERO
Celje).

(2) Storitve iz prejsnlega odstavka so v okviru opravljanja javne slu2be kot javne dobrine
zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne sluzbe je v obsegu, ki ga
dolocajo zakoni in predpisi o naoinu izvajanja javnih sluzb, za povzrooitelje odpadkov obvezna.

1 1.e len
(naloge javne sluZbe)

(1) lzvajalec v okviru javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov in oddajanja v nada[n.ie ravnanje
zagotavlja:

zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat
zbiranie kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika
zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premidnih zbiralnicah
zbiranje odpadkov v zbirnem centru
predhodno razvrsdanje in predhodno skladiseenje zbranih odpadkov v zbirnem centru
izvajanje sortirne analize mesanih komunalnih odpadkov
oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnan.ie in
ozaveseanJe in obvesoanje uporabnikov.

(2) lzvajalec prevzema komunalne odpadke, ki jih zbira, brez evidenenega lista iz predpisa, ki
urela odpadke.

(3) lzvajalec za vse komunalne odpadke, ki jih zbere vodi evidenco v skladu s predpisom, ki
ureja odpadke.

(4) lmetniki odpadkov prepusoajo komunalne odpadke izvajalcu skladno s tem odlokom in navodili
izvalalca.

12.dlen
(obveznost vkliuCitve v javno sluZbo)

(1) V sistem ravnan.ja z odpadki so se dolzni vkljueiti vsi izvirni povzroeitelji odpadkov
na obmocju oboine, ne glede na njihovo stalno ali zaeasno prebivalisae oziroma sedez.

(2) Povzroeitelji odpadkov iz prejsnjega odstavka so obvezni uporabniki storitev javne sluzbe
ravnanja s komunalnimi odpadki.

(3) Lodeno zbiranje odpadkov na lzvoru nastanka je obvezno za vse povzroeitelje odpadkov.



13.ilen
(uporabniki storitev javne sluzbe)

(1) Uporabniki in plaCniki storitev javne sluzbe (v nadaljevanju: uporabniki) so lastniki objektov iz
obmoe.,a obain, kier se azvaja javna sluzba na naein, dolocen v veljavnih predpisih.

(2) Uporabniki in placniki storitev javne sluzbe iz prvega odstavka tega dlena so flzione osebe,
fizidne osebe, ki opravljajo dejavnost, samostojni podjetnaki posamezniki, pravne osebe, vse
druge pravno-organizacijske oblike ,ter druga subjekti, povzrociteljr odpadkov in imajo
sposobnost biti stranka. Fiziene osebe, ki opravljajo dejavnost, samostojni podjetniki
posamezniki in pravne osebe morEo v tridesetih dneh od zaeetka opravljania dejavnosti z
izvajalcem skleniti pogodb v kateri se dogovori nacin zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

(3) Ce je tako dolodeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko
uporabnik in pladnik storitev javne sluzbe tudi posestnik objekta, pri eemer morajo lastnik,
posestnik in izvajalec podpisati medsebo.jni dogovor v katerem se zapisnisko uredi datum
spremembe uporabnika, lokacua prevzema, Stevilo namescenih posod za lo6eno zbaranje, drugi
pogoji zbiranja in subsidiarna odgovornost lastnika za morebitna neplacila terjatev. Ne glede na
prejsnji stavek za spremembo uporabnika zadosca pisno obvestilo, poslano izvajalcu s strani
novega ali starega uporabnika, pri Cemer mora biti tisti, ki je obvestilo poslal, to sposoben
dokazati. V tem primeru se uposteva.io podatki, ki so bili sporoaeni v taksnem obvestilu, izvajalec
pa ima pravico posredovane podatke preveriti pri novem ali starem uporabniku ter z ogledom
na terenu.

(4) V primeru izvaja ja javne sluzbe gospodinjstvom, v razmerju do izvaialca kot uporabnik in
placnik storitev lavne slu2be nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski
enoti), ki podpise tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali alani gospodinjsva so
subsidiarno odgovorni na smiselno enak naain, kotje doloCen v petem odstavku tega elena. Ce
alani gospodinjstva ne podpisejo dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik Steje kateri koli

dlan gospodinjstva. lzvaialec lahko v primeru iz prelSnjega stavka izstavlja raaune kateremu koli
6lanu gospodinjswa, ki nastopa kot placnik. V primeru iz predprejsnjega in prejsnjega stavka so
ostali elani gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplaeane terjatue na naein iz petega

odstavka tega elena.
(5) Ce je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti uporabnikov.iavne sluzbe

prevzame eden od solastnikov, 6e je med njimi dose2en pisni dogovor. Obveznosti solastnik iz
prejsnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvaialca o sklenjenem
dogovoru in mu predlozi izvod dogovora. Solastnik, ki je prevzel obveznosti, mora z izvaialcem
podplsati poseben dogovor v katerem se opredeli odjemno mesto ter ostale pravice in

obveznosti solastnika in izvajalca. Ce solastnik, kiJe prevzel obveznosti do izvalalca, dolga po
prvem opominu ne poravna, se gteje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse
zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz
prelsnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celote, vkljucno s
stroski in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s placilom ene ali vee terjatev s strani
solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu prvega stavka tega odstavka, lahko
izvajalec zaCne izstavl.iati raaune kateremu koli izmed solastnikov.

(6) V vecstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske) obveznosti uporabnikov
izvrsu.ie upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroskov med lastniki delov stavbe v skladu
s predpisom, ki ureja upravljanje veestanovanjskih stavb. Plaeniki storitev so lastniki ali
gospodinjstva v skladu s tem dlenom, razen ee upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o
poravnavanju obveznosti, pri eemer upravnik nastopa za raeun lastnikov oziroma
gospodinjstev. Lahko pa se izvajalec dogovori z upravnikom stavbe, da mu meseano zagotavlja
podatke o Stevilu oseb in druge potrebne podatke, ki so osnova za porazdelitev skoskov.
Obraaun storitev ter izstavitev raeunov posameznim uporabnikom pa izvede izvajalec.

(7) Sesti odstavek tega dlena se smiselno uporablja tudi za poslovne in poslovno-slanovanjske
stavbe.

(8) V primeru, ko povzroeitelj odpadkov le-te povzroda z vee oblikami delovanja ali dejavnostmi, je
dolzan storitve javne slu2be urediti in plaaevati posebej za vsako obliko delovanJa ali
dejavnosti, s katero se povzroCajo odpadki.

(9) lmetnaki odpadkov, ki na podlagi prejsnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa
uporabnika glede vec nepremicnin na obmoeju oberne, so za vsako nepremionino posebej
dol2ni uporabljati storitve javne sluZbe po tem odloku.



(l) Uporabnik mora izvajalca pisno obvestiti v roku '15 dni od nastanka naslednjih sprememb:
naslova

- lastnistua
najemnih razmerij
plaCnikov

- uporabnikov, tudi Stevilo stalno ali zaoasno prijavljenih oseb
- fizienih sprememb na stavbah ali gradbenih inzenirskih objektov in
- ostalih sprememb, ki kakorkoli vplivajo na uporabo ali obraeun storitev javne sluzbe.

(2) V primerih iz 2. do 5. alineje prvega odstavka tega Clena je sprememba mozna pod pogojem,
da dosedanji uporabnik izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim in novim
uporabnikom in so poravnane vse obveznosti dosedanjega uporabnika oziroma na podlagr
obvestila v skladu s tretjam odstavkom 13. dlena tega odloka.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega Clena se v primeru smrti uporabnika zaraaunavajo lastnikom,
razen v primeru dogovora med solastniki.

(4) Novi uporabnik in izvajalec se dogovorita o lokaciji prevzemnega mesta, Stevilu namescenih
posod za lodeno zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov ter drugih pogojih za zacetek
izvajanja storitev zbiranja. lzvajalec novega uporabnika vpise v seznam namesdenih posod pri
povzroditeljih odpadkov. Novi uporabnik mora izvajalcu zbiranja sporoeiti podatke o Stevilu
povzrooiteljev odpadkov iz gospodinjstva oziroma Stevilu zaposlenih, Ce je povzroeitelj
odpadkov pravna ali fizidna oseba, ki izvaja dejavnost.

15.Clen
(zbiranie odpadkov)

(1) lzva,alecJe dolzan loaeno zbrane odpadke iz'11. Clena (naloge javne stuzbe) oddajati shemam,
zbiralcem in predelovalcem, skladno s predpisi, pri aemer lahko mesane komunalne odpadke
predeluje le s strani obeine potrjen izvajalec gospodarskih .javnih sluzb obdelave in odlaganja
mesanih komunalnih odpadkov, kateremu je obdina skladno z odlokom iz drugega odstavka 1.
dlena tega odloka podelila koncesrlo.

(2) lzvajalec je dolZan zagotavlJati loaeno zbiranje komunalnih odpadkov po naCelu zbiranja )od
vrat do vrat( za odpadke doloeene v 20. dlenu tega odloka.

(3) Uporabnik odpadke zbira v zap(i opremi za zbiranje na svojem zbirnem mestu. Uporabnik mora
pred predvidenim easom prevzemanja komunalnih odpadkov, to je najkasneje do 6. ure na dan
zbiranja po urniku zagotoviti, da se zabojnik in tipizirana vreea prestavi iz zbirnega mesta na
prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov s strani izvajalca pa opremo v najkrajsem moznem
Casu, to je Se isti dan vrniti nazaj na zbirno mesto. Uporabnik za objekt, v katerem nihde nima
urejenega stalnega ali zadasnega bivalisda (npr. pocitniski objekt) in je v Casu prevzemanja
komunalnih odpadkov odsoten, lahko tipizirane vrece odda na prevzemno mesto najvee sedem
dni pred dnem zbiranja po urniku.

(4) Za uporabnike na obmoejih, ki so nedostopna za komunalna vozila ali dostop do njih zaradi
redke poselitve pomeni nesorazmerne stroske izvajanja javne sluZbe, izvajalec dolocr
skupno prevzemno mesto, ki so ga uporabniki dolZni uporabljati skladno s tretjim odstavkom
tega elena

(5) Za uporabnike na zacasno nedostopnih obmoejih, izvalalec doloai
skupno prevzemno mesto, o katerem obvesti uporabnike preko spleta ali sredstev
javnega obvesaanja ali pisno

(1o)Za objekte, na katerih je posest opuseena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je
na strani lastnika, ki neuporabo objekta dokazuje, da Je ukinjen vodovodni prikljueek, elektrieni
prikljueek ipd.

(1 1)Pravne osebe, samostojni podletniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost, moraio z izvajalcem skleniti pogodbo, v kateri se dogovorUo o naeinu zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov. Navedene osebe morajo pogodbo sklenjti najkasne.le v roku
30 dni od zaeetka opravljanja dejavnosti.

14.6len
(obveznost sporo6anja sprememb)



(6) Nacrtovalci in projektanti morEo pri oblikovanju novih stanovaniskih in poslovnih objektov,
sosesk in nasehj, ter pri prenovi zgradb in delov naselij, poleg splosnih normativov in standardov
upostevati tudi dolodbe tega odloka, ter obstoJedo tehnologijo zbiranja in odvazanja odpadkov,
vkljueno z opremo izva.ialca. V novlh zazidljivih obmodjih je treba s prostorsko izvedbenimi akti
predvideti tudi mesta za zblralnice in prevzemna mesta za odpadke.

16.elen
(urnik zbiranja odpadkov)

(1) lzvajalec prevzema:
mesane komunalne odpadke najmanj enkrat na 14 dni

- odpadno embalazo iz plastike, kovin in sestavl.ienih materialov najmanj enkrat na 14 dni
bioloske odpadke od marca do oktobra enkrat tedensko, od novembra do februarja enkrat
na 14 dni
stekleno embalazo in odpadni papir najmanj enkrat na dva meseca
odpadni tekstjl, belo tehniko in elektronsko opremo najmanj dvakrat letno

- nevarne odpadke enkrat letno in
kosovne odpadke enkrat letno na podlagi naroeilnice.

(2) lzvajalec z namenom optimizacije prevoznih poti in znizanja stroskov pripravi
Urnike odvoza odpadkov, ki mora]o vsebovati podatke o dnevu odvoza posameznih
vrstah odpadkov po obdinah in nasellih ali ulicah. Urnike odvoza odpadkov za tekoee leto je
izvajalec dolzan objaviti na svoji spletni strani. lnformacro o prevzemu kosovnih odpadkov
in o delovnem aasu zbirnih centrov je izvajalec dolzan objaviti na svoji spletni strani.

(3) lzvajalec sme pri prevzemanju odpadkov odstopiti od urnika odvozov odpadkov zgol.j v primeru
viSje sile, kot so neprimerne vremenske razmere, zacasna neprevoznost poti do prevzemnih
mest in nenadne okvare posebnih vozil.

(4) Cas prevzemanja odpadkov za pogodbene uporabnike izvajalec zagotovi na podlagi pogodbe,
skladno s Tehnienlm pravilnikom.

17.Elen
(loeeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) lzvajalec .javne sluzbe je dolzan zagotoviti, da se v okviru javne sluzbe loCeno zbirajo in
prevzemajo naslednje loeene frakcije komunalnih odpadkov:

lodene frakcUe iz podskupin l5 01 in 20 0'l s seznama odpadkov
- kosovni odpadki

odpadki z vrtov, parkov in pokopalise

- odpadki s trznic
odpadki iz aisoenja cest

- mesani komunalni odpadki in

- izrablJene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.
(2) Ne glede na prejsnji odstavek se v okviru .iavne slu2be ne zbiralo:

odpadna embalaza, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalazo in odpadno
embalazo, nastaja kot odpadna embalaza, ki ni komunalni odpadek,

- odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzrociteljev, ki so izvirni povzroeitelji iz dejavnosti v
skladu s predpisom, ki ureja ravnan.ie z biolosko razgradljivimi kuhiniskimi odpadki in
zelenim vrtnrm odpadom.

- biolosko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzrociteljev, ki so izvirni povzroditelji
kuhinjskih odpadkov lz gostinstva v skladu s predpisom, ki urqa ravnanJe z biolosko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,

- odpadna jedilna olja od izvirnih povzroditeljev, ki so povzroeiteui odpadnih jeditnih olj iz
gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi.iedilnimi olji in mastmi.

(3) lzvajalec mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo loceno od drugih loeeno zbranih frakciJ
komunalnih odpadkov.

(4) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbarajo loceno na podlagi prejsnjih odstavkov, se zbirajo
kot megani komunalni odpadki.

(5) lmetnaki odpadkov prepuseajo komunalne odpadke izvajalcu javne slu2be z oddajo:
v tipizirane in oznaaene zabojnike ali izjemoma v tipizirane vrede, postavl.iene na
prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat



,t8.6ten

(prevzemanje lo6eno zbranih frakcij)

(1) Storitve prevzemanja locenih frakcij obsegajo:
prevzemanje zbrane odpadne embalaze po slstemu od vrat do vrat v skladu s Tehnidnim
pravilnikom
prevzemanje loeenih frakcu v zbiralnicah lodenih frakcij, v zbirnih centrih in po sistemu od
vrat do vrat v skladu s Tehnienim pravilnikom

- prevzemanje loeenih frakcij v zbirnih centrih
- prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in

zbiran.ie kosovnih odpadkov od uporabnika na njegov poziv.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:

prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij
- prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzroeitel.ii komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem

centru ali premienih zbaralnicah nevarnih frakcr.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter naCin locenega zbiranja odpadkov iz prvega in

drugega odstavka tega Clena doloeita v Tehnienem pravilniku.

19.6len
(bioloiko razgradljiYi odpadki)

(1) Biolosko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzrociteljih iz gospodinistev, se morajo zbirati
po sistemu )od vrat do vrak( loCeno od drugih loceno zbranih frakcu komunalnih odpadkov v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biolosko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom, Ce ni v tem Clenu drugaoe dolodeno. Prevzemno mesto za loaeno zbrane biolosko
razgradljive odpadke je isto kot za mesane komunalne odpadke.

(2) Za biolosko razgradljive odpadke je treba zagotoviti lodeno zbiranje in prevzemanje pri
povzroeiteljih odpadkov na obmocju mestnega jedra ali veejega stanovanjskega naselja.

(3) Uporabnik na obmod.ju katerega izvajalec uredi javno zbiranje bioloskih odpadkov
po sistemu od vrat do vrat, svojo odloeitev o uporabi javne storitve ravnan.ia 2
bioloskimi odpadki pisno sporoei izvaialcu. V primeru, da uporabnik bioloske odpadke na
tem obmoeju aeli higno kompostirati, mora o tem podati pisno iz.iavo in izvaiati
hisno kompostiranje. V primeru, da izvajalec ugotovi, da uporabnik tega ne izvaja v celoti, ga

v tipaziranih in oznacenih skupnih zabojnikih in izjemoma v tipiziranih vrecah na skupnih
zbirnih mestih
v zbiralnicah loeenih frakcrl (ekoloski otok)
v zbirnih centrih ali
v premienih zbiralnicah, pod pogoji in na nadin, ki so doloeeni s tem odlokom.

(6) lzvajalec prevzema odpadke na prevzemnlh mestih v dneh, ki so za posamezno vrsto odpadka
doloeeni z letnim urnikom odvozov in ga objavi najkasneje do31. decembra za naslednje
leto na svoja internetni strani.

(7) V primeru izgada prcvzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnam
urnikom odvozov, zaradi visje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali zadasna
neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzrokih izpada
tero novih terminih pravoeasno (vsaj en dan prej ali na isti dan oziroma odvisno od
dogodka) obvestiti povzrocitelje najmanj z objavo na svoji spletni strani. pri tem mora
uporabnike obvestiti o nadomestnem terminu izvedbe storitve.

(8) V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoca dovoza za specjalna vozila
izvaialca, si mora uporabnik v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno Stevilo vree za zbiranje
posameznih vrst odpadkov in jih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.

(9) lzva.jalec ni dolzan prevzemati odpadkov iz neoriginalne in neoznadene posode oziroma
zabojnika, Ce je odlozena poleg ali na Ze napolnjen zabojnik, kiga povzroditeljem nudi izvajalec.
Za viske odpadkov, ki pri povzroeitelJih odpadkov nastajajo obdasno in presegajo volumen
namescene posode oziroma zabojnika, si je povzroCitel.j dolzan zagotoviti oziroma kupiti
namensko oznadene vrecke pri izvajalcu. V primeru nepravilnega odlaganja odpadkov na
prevzemnem mestu, mora izvajalec krsitelja prijaviti pristojnemu inSpektoratu.



izvalalec vkljuci v sistem zbtanja. Za uporabnike v objektih, kjer ni moznosti za
hiSno kompostiranje, je uporaba storitev javne sluZbe ravnanja z bioloskimi odpadki obvezna.

(4) Na obmoojih, kjer izvajalec ne zagotavlja rednega zbiranja biolosko razgradljivih odpadkov po
sastemu )od vrat do vrat(, mora povzroeitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih
biolosko razgradljivih odpadkov v hisnem kompostniku, toekovno na enem mestu na lastnih
zemljiscih na naein in koladinah, da se pri tem ne povzroea obremenitev okolJa z emisljami
vonjav.

(5) Zbiranje biologkih odpadkov po sistemu Dod vrat do vrat( je obvezno za stanovalce
vedstanovanjskih stavb.

(6) lzvajalec spodbuja povzroeitelle odpadkov, da lastne biolosko razgradljive odpadke
kompostirajo v hisnih kompostnikih tudi na obmocjih z organiziranim rednim prevzemanjem
biolosko razgradljivih odpadkov, ce imajo za tako kompostiranje na razpolago vrt in pri tem
upostevajo ustrezne postopke predelave biolosko razgradljivih odpadkov, tako da pri tem ne
povzroCaio obremenitev okolja z emisUami vonjav.

(7) Pri uporabniku lahko izvaja nadzot zbi?qa in hisnega kompostiranja izvajalec ter drugi pristojni
organi. Ce se pri nadzoru ugotovi, da uporabnik bioloskih odpadkov ne kompostira oziroma
jih odlaga v zabojnike za mesane komunalne odpadke, se ukrepa skladno s tem odlokom.

(8) Hiano kompostiranje mora blti praviloma ureJeno s hisnim kompostnikom, ki se nahaja na
funkcionalni povrsini objekta. Uporaba komposta ali njegova odstranitev je stvar uporabnika.

(9) lzvajalec mora zagotoviti:
da se na obmoajih, kjer Je organizirano loceno zbiranje biolosko razgradljivih odpadkov, ti
odpadki zbiraJo v predpisanih zabojnikih ali posodah in prevazajo z vozili, opremljenimi za
prevoz biolosko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne izpu3dalo v okolje in da ne
povzroeajo emisije vonjav;
prevzemanje biolosko razgradljivih odpadkov skladno z letnim urnikom zbiranja,
da prevzemno mesto opremi s tipskim zabojnikom ustrezne barve in velikosti za zbtan)e
bioloskih odpadkov;

- da zamenja obsto.iedi zabojnik za bioloske odpadke, ee je zabojnik tako moeno poskodovan,

unioen ali izrabljen, da lahko prepuseanJe teh odpadkov povzroei tveganje za okolje ali
zdravje ljudi:
eiseenje in razkuzevanje predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje vsaj enkrat letno in

ciseenje in razkuzevanje vozil, s katerimi zagotavl.ia prevazanje biolosko razgradljivih
odpadkov.

(10)Ce povzroeiteu odpadkov odlaga v posodo za zbaranie biolosko razgradljivih odpadkov
nepravilno lodene odpadke, kijih ni mogoce predati v kondno oskrbo, izvajalec takih odpadkov
na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temvec jih prevzame na dan odvoza mesanih
odpadkov. Pri tem povzroditelj odpadkov izvajalcu plada strosek prihoda (zbiranje in odvoz),
dodatni strosek zbiran.ia in odvoza ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu
na dan odvoza ostankov odpadkov. lzvajalec to ugotovitev posreduje prekrskovnemu organu.

(11) Povzrocitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo oddajati kuhinjske odpadke
specializiranemu zbiralcu za tovrstne odpadke skladno s predpisom.

20.ilen
(zbiranje po sistemu Dod vrat do vrat()

(1) lzvajalec po sistemu >od vrat do vrat( v skladu z urniki odvoza odpadkov prevzema:
mesane komunalne odpadke

- biolosko razgradljive odpadke in

- odpadno embalazo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(2) Po sistemu )od vrat do vrat( izvajalec zagotavlja tudi prevzem nasledn.iih odpadkov:

- odpadni papir
- stekleno embalazo
- odpadni tekstil
- odpadno belo tehniko in elektronsko opremo.

(3) Uporabniki papir in steklo zbirajo loceno v karton/Skatlo ali posebno vreeo in ga po urniku na
dan odvoza odlozijo na prevzemno mesto oziroma ga oddajo na obstojeeih ekoloskih otokih ali
v zbirnem centru.

(4) Zabojniki ali vreee za zbiranje odpadkov po sistemu >od vrat do vrak( morajo biti oznadeni tako,
da uporabnik zbirania nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vredo.



(1) lzvqalec v zbiralnici zbira:
odpadni papir in karton
odpadno embalazo iz paptja in kartona

- odpadno embalazo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno mesano
embalazo s Stevilko odpadka '15 01 06 ter
odpadno embalazo iz stekla.

(2) Ne glede na prejsnli odstavek izvajalcu v zbiralnici nl treba zagotoviti loeenega zbiranja za
odpadke iz pre.isnjega odstavka, kadarjih zbira po sistemu od vrat do vrat.

(3) Zbiralnica je namenjena za prepuscanje odpadkov vsem izvirnim povzroditeljem komunalnih
odpadkov.

(4) zbirahica je namenjena tudi za prepuscanje odpadne embalaze, ki ni komunalni odpadek, ki
nastaja pri opravljan.lu trgovinske ali storitvene de.iavnosti, tistim izvirnim povzrociteljem teh
odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem.

(5) v obeini mora biti ustrezno stevilo zbiralnic, tako da je posamezna zbiralnica urejena za najvec
500 prebivalcev.

(6) Zbiralnice morajo biti praviloma ure.iene v stanovanlskih obmoejlh, ved.iih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolniSnicah, Solah, vrtcih jn drugih ustanovrh.

(7) Ne glede na prejsnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z vec vedstanovanjskimi objekti
zbiralnica urejena na vsakih 400 prebivalcev, Ce se na zbiralnici prepusdajo oipadni pipir,
karton, odpadna embala2a iz papirja in kartona ter odpadna embalaza iz steklr. zbiralnica mora
biti urejena na vsakih 300 prebivalcev, ee je opremljena tudi z zabojnikom za prepuscanje
odpadne embalaze iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.

(8) Kadar izvajalecjavne sluzbe zagotavlja loceno zbiranje odpadkov iz prvega odstavka tega clena
po sistemu >od vrat do vral(, lahko obstojeee zbiralnice brez predhodnih obvestil tudi ukine, de
bi se ugotovile veekratne krsitve nepravilno locenih odpadkov (zlasti nepravilno odlozeni
odpadki, odlaganje poleg zabojnikov ipd. ).

(5) lzvajalec ni dolzan prevzemati odpadkov iz neoriginalne in neoznaeene posode oziroma
zabojnika, Ce je odlozena poleg ali na 2e napolnjen zabojnik, ki ga povzroeiteljem nudi izvajalec
javne sluZbe.

(6) Za viske odpadkov, ki pri povzrociteljih odpadkov nastajajo oboasno in presegajo volumen
namesdene posode oziroma zabojnika, si .ie povzroeitelj dolzan zagotoviti oziroma kupiti
namensko oznaeene vreae p(i izvalalcu.

l7\ lzvalalec mora vse prevzete odpadke iz prvega in drugega odstavka tega dlena stehtati pred
predhodnim skladisden.iem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v
nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoea njihova obdelava v skladu s hierarhijo
ravnanja z odpadki.

(8) V primeru krgitve, mora izvajalec kr5ila prijaviti pristojnemu inSpektoratu.

2,t.dten
(zbiralnice lodenih frakcij - ekoloSki otoki)

22.elen
(urejanje in vzdrzevanje zbiralnic lodenih frakcij - ekoloskih otokov

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih povrSinah, ki so dostopne za transportna vozila, 6e se s tem
ne ogroza njihova splosna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrozena
splo5na raba Javne povrSine, obdina ali va5ka oziroma trSka skupnost zagotovi
drugo primerno javno povrSino. Ce zbiralnice ni mogoee urediti na javni povraini, se
lahko uredi tudi na zasebnem zemljiSdu, kije dostopno za transportna vozila, Ce lastnik
zemljiSCa poda pisno soglasje k postavitvi zbiralnice na njegovem zemljiSeu.

(2) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojrlo na uhjeni ali tlakovani povrsini, an je
opremljena z:

- zabojnikom za prepusdanje odpadnega papirja, kartona in odpadne embalaze iz papirja in
kartona,
zabojnikom za prepuscanje odpadne embalaze iz plastike, kovin in sestavl.ienih materialov
ter
zabojnjkom za prepuSeanje odpadne embalaze iz stekla.



(3) Zbiralnica mora biti urejena in vzdZevana tako, da:
izvirni povzroCitelj lahko prepusti odpadke iz prejinjega odstavka na preprost nadin an brez
dodatnega Gunania z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za elovekovo zdravje,
se zaradi prepusaanja odpadkov z njimi ne onesnazu.ieta zbiralnica in njena okolica ter ni
eezmernega obremenjevanja s hrupom in neprUetnimi vonjavami.

(41 Zabojniki iz drugega odstavka tega Clena morajo biti oznaCeni z navedbo vrst odpadkov, katerim
so namenjeni.

(5) lzvajalec prazni zabojnika iz 1. in 2. todke drugega odstavka tega dlena vsaj enkrat na 14 dni,
zabojnik iz 3. tocke drugega odstavka tega dlena pa vsaj enkrat meseeno, na podlagi obvestila
o posameznem polno nalozenem zabojniku iz drugega odstavka tega alena pa tudi pogosteje.

(6) lzvajalec mora na podlaga obvestila o posameznem polno nalozenem zabojniku zabojnik
izoraznili najkasneje v 48 urah od prejema obvestila.

17) lzvajalec mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega dlena stehtati pred predhodnim
skladisCeniem v zbirnem centru ali pred odda.jo teh odpadkov v nadal.inje ravnanje. Do oddaje
v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoea njihova obdelava v skladu s
hierarhUo ravnanja z odpadki.

23.alen
(premi6ne zbiralnice)

(1) lzvajalec v premicni zbiralnici zbira:
nevarne in nenevarne komunalne odpadke iz gospodinistev v skladu z uredbo, ki ure.ia javno
sluZbo,
zelo majhno OEEO v skladu s predpisom, ki ureJa ravnanje z odpadno elektriCno in
elektronsko opremo.

(2) Premiena zbiralnica je namen.iena vsem izvirnim povzroeitel.jem komunalnih odpadkov.
(3) lzvalalec mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali vec, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz

prvega odstavka tega Clena najmanj enkrat letno. Ce je gostota poseliwe v takem naselJu hkrati
vecJa od 500 prebivalcev na km'z, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.

(4) lzvajalec mora najman.i Stirinajst dni pred lodenim zbiranjem odpadkov v premiCni zbiralnici na
svoji spletni strani objaviti obvestilo o kra.lu in dasu prevzema odpadkov, izvirnim povzroaiteljem
iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis
odpadkov, kijih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za niihovo prepuseanje.

(5) Prevzem odpadkov v premiani zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri
demer se Stevilo krajev prevzemanja dolooi tako, da Je prepuSCanje odpadkov omogodeno vsem
izvirnim povzroditeljem teh odpadkov na obmodju obaine.

(6) lzvajalec mora zagotoviti prevzemanje nevarnih frakcu v skladu z podzakonskim predpisom, ki
ureja ravnanje z loceno zbranimi frakci.iami pri opravljanju Javne slu2be ravnanja s komunalnimi
odpadki.

(7) Loeeno zbiranje nevarnih frakcij se zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premlano
zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej doloaenem urniku, ki ga doloei izvqalec.

(8) lzvajalec mora povzroeitelje komunalnih odpadkov najmanj Stirinalst dni pred prevzemom
nevarnih frakcij obvestiti o Casu in nadinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih
javnega obvesdanja, na spletni strani izvajalca in na drug krajevno obieajen naein.

(9) Prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec izvaja tudi v zbirnih centrih.
Prevzemno mesto nevarnih odpadkov je opremljeno s tipiziranimi in oznacenimi posodami ali
zabojniki za prevzemanje nevarnih frakc, komunalnih odpadkov. Ko je zbrana primerna
koliCina nevarnih odpadkov, jih izvajalec odda pooblaseenim
prevzemnikom oziroma odstranjevalcem, skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

24.aten
(urejanje in vzdrZevanje premidnih zbiralnic)

(1) Premiena zbiralnica mora bita opremljena z zabojniki, posodami ali vreaami za loeeno zbiranje
komunalnih odpadkov iz prvega odstavka 23. clena tega odloka. zabojniki, posode ali vrede [amorajo biti oznaeene s Stevilkami odpadkov.

(2) Premiana zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi. ki urejajo prevoz nevarnega btaga.



(3) Premicna zbiralnica mora bitj urejena in vzdrzevana tako, da:
.ie onemogocen dostop nepooblasdenim osebam do vsebine zabo.inikov in

- se zaradi prepuseanja odpadkov z njimi ne onesnazujeta premicna zbiralnica in njena
okolica ter ni eezmernega obremen.ievanja s hrupom in neprijetnimi voniavami.

(4) V premieni zbaralnici mora odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena po
programu izobazevanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz
predpisa, ka ureja odpadke.

(5) lzvajalec mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka prejsnjega elena stehtati pred
predhodnim skladiSCenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnanje.
Do oddaie v nadaljnje ravnanje mora z n.iimi ravnati tako, da je mogoda njihova obdelava v
skladu s hierarhrjo ravnanja z odpadki.

(5) lzvajalec mora prepuSdene lodene frakcUe in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno
prevzemati in jih v zadasno skladisaenje, predelavo ali odstranievanje odpremllati s tako
opremljenimi vozili, da nakladan.,e in razkladanje odpadkov ne povzroea prasenja in povzroea
aim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

25.dlen
(zbiranje meianih komunalnih odpadkov)

(1) lzvajalec zbira mesane komunalne odpadke po sistemu od vrat do vrat od vseh izvirnih
povzroeiteljev teh odpadkov. Lasten prevoz mesanih komunalnih odpadkov na zbirni center ni
dovoljen.

l2l Zbnanje mesanih komunalnih odpadkov se opravl.ia na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki
dolzni po vnaprq doloeenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu v tipiziranah posodah s
prostornino 12O l,240 I in 'l 100 l.

(3) Druge posode, zabojniki ali tipizarane vreae za prepusCanje meSanih komunalnih odpadkov, ki
jih doloda pravilnik iz g. dlena tega odloka, se lahko uporabUo samo, ee iz objektivno opravicljivih
razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mest ali
izrednega poveoanja koliCine odpadkov) ni mogoae uporabiti posode alizabojnaka iz prejSnjega
odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.

(4) Ce se mesani komunalni odpadki prepuscajo v zabojniku, izvajalec vsako prevzemno mesto
opremi z zaboJnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti manisa od 120 litrov, na
stroske uporabnika.

(5) lzvajalec prevzema mesane komunalne odpadke najmanj enkrat na dva tedna.
(6) Ne glede na prejsnii odstavek lahko izvajalec pra uporabniku, ki ie izvirni povzroeitel.i teh

odpadkov iz dejavnosti, prevzema mesane komunalne odpadke pogosteje, ae se tako
dogovorita.

(71 lzvalalec mora zamenjati obstojeai zabojnik za mesane komunalne odpadke, ee prostornina
zabojnika ne uslreza potrebam uporabnika ali ee je zabojnik tako moono poskodovan, uniaen
ali izrabljen, da lahko prepuseanje teh odpadkov povzroei tveganje za okolje ali zdravje ljudi.

26.Clen
(velikost in Stevilo obveznih posod za odpadke)

(1) Povzroaitelji odpadkov zbirajo odpadke na izvoru v tipizirane namenske posode za komunalne
odpadke, ki imajo certifikat, da so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah
za odpadke ( EN- 840-1 do 6).

(2) Standardne velikosti posod za zbtanje frakcrj odpadkov po sistemu )od vrat do vrat( po
skupinah uporabnikov so:

1. v stanovanjskih hi6ah: 120 l, 240 lin '1.100 l,

2. v stanovanjskih blokih: 120 1,240 I, in 1.100 l,

3. za dejavnosti (pravne osebe, samostojni podJetniki posamezniki in fizicne osebe, ki opravljajo
dejavnost) - 120 l,240 I in 1.100 I posode.

Za vecje kolieine odpadkov pra velikih uporabnikih pravnih osebah, samostojnih podJetnikih
posameznikih in fizienih osebah, ka opravljajo dejavnost, se uporabljaio 5 do 8 m3 zabo.lniki, ter
zabojniki s stiskalno napravo (pres), kapacitete 7 do 10 m'.



(3) Velikost in Stevilo obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike storitev
doloeita skupal izvajalec in povzroeitelj odpadkov. Glede na pogostost prevzeman.,a odpadkov
iz 25. ebna tega odloka se Stevilo obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost doloci z
upostevanjem predvidene najmanJse kolieane prepusCenih odpadkov in Stevila povzrocitel.iev
odpadkov skladno z merili, doloeenimi s Tehnienim pravilnikom.

(4) Kadar zaradi prostorskih ali tehnienah razlogov ni mogoee zagotoviti zadostnega Stevila
prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mesanih
komunalnih odpadkov doloeijo skupne posode ali zabojniki, katerih stevilo in velikost dolodi
izvajalec skladno z merili, dolocenimi v TehniCnem pravilniku.

(5) Uporabniki so dolzni na svoje stroske zagotoviti nabavo in vzdievanje tipiziranih posod.
zabojnikov ali urcC za prepuidanJe mesanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.
Stroski zamenjave in vzddevanja se dolocljo v tarifnem pravilniku.

(6) Ce imajo uporabniki obeasno veC odpadkov, kot to dopugca njihova posoda za zbtanje
odpadkov, jih morajo odloziti v namensko predpisano vre6o za zbiranje odpadkov z logotipom
izv4alca (zelena vreca), ter Jo postaviti poleg predpisane posode za zbiranie odpadkov ali pa
prepustiti v zbirnem centru, ae ta omogoea njihovo prevzemanje.

(7) Ce kolicina prepuscenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke,
lahko izvajalec doloci ustrezno poveeanje prostornine posode ali zabojnika oziroma poveeanje
Stevila posod ali zaboJnakov.

27.e|en
( vzdrZevanie zaboinikov)

(1) Uporabnlki so dolzni vzddevati zabojnike, poskodovane popraviti, dotrajane pa nadomestiti z
novimi.

(2) V primeru, ko izvajalec zaradi malomarnosti uporabniku poskoduje zabojnik v aasu njegove
zivljenjske dobe, ga je v dogovoru z uporabnikom dolzan popraviti ali zamenJati z novim
zabojnikom.

(3) Ciseenje zabojnikov ni vkljudeno v osnovni obseg storitev zbiranja komunalnih odpadkov, razen
enkrat letno eisoenje rjavih zabojnikov za biolosko razgradljive odpadke. Ostala eiseenja
zabojnikov, ki jih naroai uporabnik se plaoajo v skladu s cenikom izvajalca.

(4) Zabojniki na zbirnih mestih uporabnikov vecstanovanjskih stavb (bloki, veestanovanjske hise)
ali poslovnih stavb, kjer odpadke povzroea vee razlicnih povzroeitelji odpadkov, morajo biti
vedno zaprti, kar zagotavlja upravnik stavbe (vsaka posoda posebej ali v skupnem prostoru).

28.Clen
(barve posod za odpadke)

29.dlen
(tipizirane vreee)

(1) Oddaja odpadkov v tipiziranih vredah je lahko skladno z doloeili tega odloka stalna ali obdasna.
(2) lzvajalec doloei letno stevilo tipiziranih vree za redno oddajo odpadkov s Tehnianim

pravilnikom.

(1) Zabojniki za razliCne odpadke se med seboj locijo po barvah oziroma po barvah pokrovov, in
sicer:
- zelen zabojnik za mesane komunalne odpadke

zelen zabojnik z rumenim pokrovom za mesano embalazo
zelen zabo.inik z modrim pokrovom za papir

- zelen zabojnik z rjavo nalepko z napisom, da se v zabojniku zbira karton
zelen zabojnik z rde6im pokrovom za stekleno embalaZo
rjav zabojnik za bioloske odpadke in
zelen zabojnik z rdeeim pokrovom in z nalepko z napisom, da se v zabojniku zbirajo
odpadne sveee.

(2) Zabojnik lahko izjemoma tipizira tudi nalepka, iz katere je razvidno, katera frakcija odpadkov se
zbira v zabojniku.



(3) V primeru obeasnega poveeanja koliaine odpadkov, so uporabniki le{e dolzni zbrati in oddati
na prevzemno mesto v tipiziranih vreoah.

{41 Zapfie ligiznane vreeke se smejo postaviti le na prevzemno mesto v oasu zbiranja
komunalnih odpadkov po tem odloku. Uporaba drugih vree za oddajo odpadkov ni dovoljena.

(5) Z nakupom dodatne tipizirane vredke je pladana tudi storitev ravnan.ia s komunalnimi odpadki
(6) Uporabniki, ki uporabljajo skupne posode dobijo ob namestitvi teh posod kl.iuce za posode in

rumene vreee brezplaCno. Za uporabo skupnih posod plaeuiejo najem. Teh posod ni mozno
odkupiti in so last izvajalca. Pri naslednjih delitvah se zaraauna strosek posiljanja vree po posti,
ee uporabnik zahteva, da se mu vrece poiljejo. Vsi uporabniki imajo moznost dviga vree na
upravi podjetja ali v skladisdu med delovnim 6asom izvajalca.

30.alen
(prevzemna mesta)

(1) Prevzemna mesta se praviloma doloeijo na javnih povrsinah, Ce se s tem ne ogroza nJihova
splosna raba. Ce prevzemnega mesta ni mogoee doloCiti na javni povrSini, se previemno mesto
lahko doloei tudi na zasebnem zemljiSCu, ee lastnik zemljisea poda pisno soglasje k dolocitvi
prevzemnega mesta na niegovem zemljisdu in pisno soglasje lastnikov zemljiSe, potrebnih za
dostop s smetarskim vozilom izv4alca zbianja.

(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno najved pet metrov od roba prometne poti specialnega
komunalnega vozila.

(3) Uporabnik mora zagotoviti, da se zabojnik ali namenska vreca prestavi z zbtnega mesta na
prevzemno mesto do 6.00 ure zjukaj glede na predviden dan odvoza, po prevzemu odpadkov
pa prazni zabojnik Cimprel, najkasneje pa do konca dne, ko je bil prevoz opravljen, vrne na
zbirno mesto.

(4) Prevzemno mesto soglasno doloaita povzroeitelj odpadkov an izvajalec. Ce do soglasja ne pride,
dolooi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke obdinski inspekcijski organ.

(5) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali
drugih ovir in mora biti ureJena tako, da je omogoeen neposreden in nemoten dostop s
specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem 6asu, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti
osne obremenitve specialnega komunalnega vozila.

(6) Povzrocitelj odpadkov.ie dolzan v zimskem dasu zagotoviti neoviran dostop do prevzemnega
mesta. Prav tako mora odstraniti zapadli sneg s pokrovov posod za loceno zbiranje dolocenih
vrst komunalnih odpadkov.

(7) Lastniki zemljise moralo zagotoviti, da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda
specialnega komunalnega vozila. Ce tega na poziv izvajalca ne storajo, na njihove stroske obrez
vej opravi izv4alec.

(8) V easu popolne ali delne zapore ceste, ki specialnim komunalnim vozilom izvajalca onemogoca
dostop do prevzemnih mest na obmocju zapore, mora investitor v roku pet dni pred
naertovano zaporo cesle obvestiti izvajalca in se z njim dogovorati o zaaasnem prevzemnem
mestu.

(9) Dovozna pot do prevzemnega mesta mora biti urejena tako, da:
je omogoeen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem
easu in v vseh vremenskih razmerah,
mora prometna povrsina do odjemnega mesta prenesti osne obremenitve specialnega
komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste,

- je najmanjsa Sirina dovozne poti za speciaino vozilo do prevzemnega mesta odpadkov in
za prcvoz odpadkov 3 m, svetla visina pa 4 m,
mora imeti slepa cesta zakljucek z obradaliseem. Obradali$de mora biti lzvedeno v obliki
erke T z najmanjsim zunanjim radiJem 6,6 m. Obraealisee Je lahko urejeno tudi na drug
naein, ee vozila na niem obradajo enako varno. Notranji najmanjsi radij dovozne poti
do prevzemnega mesta za odpadke v kriziscu ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri

dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjsi radrj 3 m in je zagotovljena preglednost
kri2iSCa.

(10) lzvajalec na obmoejih, ki so trajno ali zadasno nedostopna za specialna komunalna voziia, v
dogovoru s povzroeitelji odpadkov doloei skupno zbirno mesto, ki je hkrati tudi
prevzemno mesto in ustrezno embalazo za zblranje dolodenih vrst komunalnlh odpadkov



(tipske posode, zabojniki, tipske vreee). Ce je navedeno zbirno mesto zaoasnega znaoaja,
se opusti in sanira takoj, ko prenehajo tazlogi, zatadi katerih je bilo dolooeno.

(11)Ce je zaradi popolne ali delne zapore obeinske ceste izvajalcu onemogoOen odvoz odpadkov
z obmocja zapore, se morata izvajalec an investitor dogovoriti o nacinu zadasnega
prepuscanja odpadkov s strani povzrociteljev odpadkov. lnvestitor mora na svoje stroske
zagotoviti loaeno zbiranje odpadkov na primernem zacasnem prevzemnem mestu, ter o tem
obvestiti izvajalca in povzroeitelle odpadkov.

(12) Nadrtovalci in proJektanti morajo pri oblikovanju novih stanovan.iskih in poslovnih objektov,
sosesk in naselij ter pri prenovizgradb in delov naseliJ poleg splosnih normativov in standardov
upostevati tudi dolodbe tega odloka ter obstojedo tehnologijo zbiranja odpadkov,
vkljudno z opremo izvajalca.

31.e len
(zbirna mesta)

(1) V easu do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbiralo v zaprtih posodah
ali zabojnikih, ki so nameseeni na zasebnih povrsinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih
(zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbiraJo na naein, ki ne povzroea
emisije vonjav in onesnazevania okolice.

(2) Uporabniki so dolzni po odlozitvi loeeno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnike, poskrbeti,
da so pokrovi zabojnikov zaprti, tipizirane vrece pa zavezane.

l3l Za vzddevanje, urejenost in distooo zbarnega in prevzemnega mesta ter dovozne poti do mesta
prevzema skrbi uporabnik.

(4) Ce s tem soglasa izva.ialec, so lahko zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.

l5l Za zbtna mesta povzroeiteljev iz vedstanovanjskih stavb (bloki, veestanovanjske hise),
poslovno-stanovanjskih ali poslovnih stavb, kjer odpadke povzroaa vec razlienih povzroeiteljev
odpadkov, za katere je na podlagi posebnih predpisov dolocen upravnik take stavbe, je za
izvajanje dolocb iz prvega do tretjega odstavka tega Clena in ostalih doloeb tega odloka dolzan
skrbeti upravnik stavbe.

(6) lzvajalec je dolzan izprazniti le zabojnike, ki so vkljueeni v sistem zbiranja oziroma odpeljati le
tipizirane vreee. Praznjenje zabojnikov mora izvesti varno, da ne ovira prometa vee, kot je
nujno potrebno za opravljanje dejavnostl, da ne onesnazi prevzemnega mesta, ter ne
poSkodu.le zabojnikov ali okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesnazi
prevzemno mesto, ga je dol2an odistiti.

32.6len
(zbirni center)

(1) Obdina zagotavlja looeno zbiranje odpadkov v zbirnem centru.
(2) Obdina mora zagotoviti, da je zbirni center na lokaciji, ki omogoda nemoten dostop

povzroditeljem za prepuscanje posameznih vrst odpadkov, prav tako pa tudi dostop specialnim
komunalnim vozilom izvdalca za njihovo zbiranie in prevoz.

(3) V zbirnih centrih izvajalec zbira:
- nevarne komunalne odpadke v skladu z uredbo, ki ureja javno slu2bo

nenevarne komunalne odpadke v skladu z uredbo, ki ureja javno sluzbo
odpadno elektrieno in elektronsko opremo v skladu predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadno elektrieno in elektronsko opremo
kosovne odpadke
izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami
manjse kolieine odpadne folije silaznih bal proti pladilu stroskov konene oskrbe po veljavnem
ceniku izvajalca, kot posebno storitev izvajalca.

(4) V zbirnem centru Tuncovec izvajalec poleg odpadkov iz tretiega odstavka tega elena kot
posebno storitev zbira tudi:

manjse kolicine gradbenih odpadkov proti plaeilu stroskov kondne oskrbe po veljavnem
ceniku izvajalca
manj$e kolicine odpadkov, ki vsebujejo vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti
pladilu stroskov kondne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca in



odpadno folijo silaZnih bal (tuda veeje koti6lne) protj placitu stroskov koncne oskrbe po
vel.javnem ceniku izvajalca.

(5) Zbirni center je namenjen vsem povzrociteljem, ki so vkljueeni v sistem rednega
zbiranja odpadkov na obmoeju obdin za katere velja ta odlok.

(6) vrste odpadkov, ki jih prevzema izvajalec v zbirnem centru ter vrsto posod za njlhovo zbiranje
(tip, barva, volumen in Stevilo), vodi izvalalec v registru zbirnega centra.

(7) lzvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v obratovalnem casu zbirnega centra, o katerem
povzroditelje obvesti na krajevno obiaajen na6in in objavi na svoji spletni strani.

(8) V vsaki obaini se uredi vsaj en zbirnl center, razen de ni v tem odloku drugace dolooeno.
(9) Ne glede na osmi odstavek tega 6lena, zbirnega centra ni treba urediti na obmoaju obcine, ki

ima manj kot 3.000 prebivalcev ali Ce je v okviru.iavne sluzbe zbiranja zagotovljeno, da lahko
izvirni povzroeitelji komunalnih odpadkov prepugcajo odpadke v zbirnem centru na obmocju
druge obeine ter

javno slu2bo zbiranja v obeh obeinah izvaja isti izvajalec javne sluzbe in
se obcini dogovorata o skupni uporabi tega zbirnega centra ali je ta zbirni center skupna
infrastruktura lokalnega pomena obeh obdin.

33.6len
(ureditev in vzd.ievanje zbirnega centra)

(1) Zbirni center mora biti vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi.
(21 Zbvni center upravlja izvajalec.
(3) Zbirni center mora biti nadrtovan, zgrajen, urejen in opremljen za:

prevzem odpadkov iz tretjega odstavka 32. Clena,
prevzem odpadkov, ki jih izvaJalec zbianja zberc po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah
in s premacno zbiralnico in jih ne odda neposredno v nadaljnJe ravnanje,
tehtanje prevzetih, predhodno skladiseenih in oddanih odpadkov ter 

-

predhodno razvrseanje in predhodno skladiscenje prevzetih odpadkov.
(4) Ne glede na preJsnji odstavek zbirnega centra ni treba urediti in opremiti za tehtanie prevzetih,

predhodno skladiscenah in oddanih odpadkov, ee lzvajalec zagotovi tehtanje odpadkov iz
sedmega odstavka tega elena v drugem zbirnem centru, ki ga kot izvajaiec upravlja na
geografsko zaokrozenem obmoeju, ali pred oddajo odpadkov v niOatln.le ravnanle.

(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrzevan tako, da:
uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost nadin in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki
bi lahko pomenilo nevarnost za elovekovo zdravje in
se zaradi prepuseanja odpadkov z njimi ne onesnazuje okolje v zbirnem centru ali njegovi
okolici ter ni eezmernega obremenjevanja s hrupom in neprUetnimi vonjavami.

(6) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati
oseba, ki je usposobljena po programu izobrazevanja o nevarnih lastnostih odpadkov in
ravnan.iu z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ure.la odpadke.

(71 lzvalalec mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jih
odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadarjnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, dale
mogoda njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

(8) lzvajalec mora v zbirnem centru omogoeiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, da vsaj iz
prevzetega odpadnega tekstila, oblacil in kosovnih odpadkov izloci odpadke, primerne za
pripravo za ponovno uporabo, in mu Jih oddati.

(9) Kosovne odpadke, ki jih odda v pripravo za ponovno uporabo, odda kot odpadke s stevilko
odpadka 20 03 07.

(l0)lzvajalec mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranah frakcU in jih v zaeasno
skladiscenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi voiili, oa nakladanje
in razkladanje odpadkov ne povzroea prasenja in povzroea cim manj hrupa, med prevozom pa
ne prihaja do raztresanja odpadkov.

(11)Na obmoc.iu zbirnega centra Je nepristojnim osebam prepovedano brskati po zabojnikih in
drugih posodah ter odnasati locene frakcije in druge odpadke izven zbirnega centra.

(l2)Odpadki se pred ali v neposredno blizino zbirnih centrov ne smejo odlagati.



34.elen
(uporaba zbirnega centra)

(1) Vzbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki so uporabniki storitev javne sluzbe v skladu s
tem odlokom.

(2) Uporabnik mora odpadke pred oddajo v zbirnem centru ustrezno lociti. Tekoci odpadki
morajo blti embalirani varno, v ustrezni embalazi in oznaaeni najmanj z navedbo vsebine in
nevarnih lastnosti.

(3) Uporabnik se mora pred predajo odpadkov v zbirnem centru identificirati z veljavnim osebnim
dokumentom in z dokazilom, da je kot uporabnik vkljucen v sistem ravnanja z odpadki.
Dokazilo je lahko potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnaqa z odpadki za pretekli
mesec ali drug ustrezni dokument. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblasdeni
delavec odpadkov ni dolzan sprejeti. Povzroeitelj odpadkov je pri oddaji odpadkov dolzan
slediti navodilom delavca na tehtnici In delavca v zbirnem centru.

(4) Uporabnik iz gospodinjstva lahko morebitne viSke odpadne embalaze in komunalnih odpadkov,
razen mesanih komunalnih odpadkov, oddajo brez dopladila. Obracun mesanih komunalnih se
po oddanih kolieinah izvede skladno z veljavnim cenikom izvajalca.

(5) V zbirnem centru lahko posamezne odpadke (Stevilke skupin odpadkov 15 in 20) oddajo tuda

uporabniki, ki so pravne osebe, samostojni podjetnaka ali posameznlki, ka

samosto.jno opravljaJo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obraeuna skladno z
veljavnim cenikom izvqalca. Ti uporabniki so dolzniza odpadke pred oddajo izroeiti naroCilnico,
ki mora biti podpisana in iz katere morajo biti nedvoumno razvidni vsi podatki o pravni osebi,
samostojnem podjetniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost. V primeru, da
uporabnik ne predlozi narodilnice, pooblaSCeni delavec odpadkov ni dolzan sprejeti.

(6) Kdor odlozi odpadke izven zbirnega centra, .iih je dolzan na svoie stroske odstraniti in prepeljati

v zbirni center.

35.alen
(zbiranie kosovnih odpadkov)

(1.) lzvajalec mora kosovne odpadke prevzeti od uporabnika najmanj enkratv koledarskem letu na
njegov poziv, uporabniki pa lahko v delovnem aasu zbirnih centrov kosovne odpadke
predajo na zbirnih centrih.

(2) Naroaila termansko niso ome.|ena, ima pa izvajalec, zaadi oeanizacije odvozov, pravico do 3-
tedenskega odzivnega Casa. Na podlagi pre.ietega izpolnjenega narocala, se o natanenem
terminu prevzema kosovnih odpadkov, izva1alec dogovori z vsakim uporabnikom posebej.
Predpogoj za brezpla}en odvoz kosovnih odpadkov, so poravnane vse zapadle obveznosti
uporabnika do izvajalca.

(3) Zbiranje kosovnih odpadkov je namenjeno vsem uporabnikom, ki so vkljuCeni v sistem rednega
odvoza odpadkov v okviru javne sluZbe.

(4) Kosovni odpadki so komunalni odpadki s Stevilko odpadka 20 03 07, vkljueno s pohistvom in
vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teze niso primerni za prepusdanje v zabojnikih
ali vredah za druge komunalne odpadke, kot so npr. vzmetnice, pohistvo, sanitarni elementi,
preproge, odpadni kovinski deli, odpadna elektriena in elektronska oprema in ostali odpadki, ki
jih zaradi velikosti ni mozno odlagati v posode za odpadke.

(5) lzvajalec mora imeti na svoji spletni strani objavljeno obvestilo o moznostih, nadinu in dasu
prevzema kosovnih odpadkov, uporabnike, ki so gospodinjstva pa o tem enkrat
letno tudi obvestiti. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis kosovnih odpadkov, ki jih
lahko uporabniki prepustro kot kosovne odpadke, in navodila za njihovo prepuseanje.

(6) lzva.ialec vodi evidenco uporabnikov, ki so v koledarskem letu 2e narodili
kosovni odvoz odpadkov. Ce uporabnik ve6 kot enkrat v koledarskem letu naroai odvoz
kosovnih odpadkov, mora pladati stroske po ceniku izvajalca.

(7) Ce odlo2i uporabnik v zabojnik odpadke, ki vanj ne sodijo, ga izvajalec pozove, da jih
ustrezno sortira, sicer to opravi izvajalec na stroske uporabnika.

(8) Povzroditelj odpadkov namesti kosovne odpadke na prevzemno mesto na dan
predvidenega odvoza in ne prel



Gradbene odpadke iz gospodinjstev kot iz dejavnosti in odpadne gume, izvajalec prevzema izkljudno
na zbirnem centru Tuncovec in proti placilu v skladu s cenikom izvajalca. V ostalih zbirnih centrih, kjer
ni moznosti tehtanja, gradbenih odpadkov in odpadnih gum izvajalec ne prevzema.

(9) lmetniki kosovnih odpadkov morajo, preden prepustijo te odpadke izvajatcu, zagotoviti, da se
kosovni odpadek veejah dimenzi.i razstavi na vee kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretezno eno loeeno frakcijo in ni pretezak ali prevelik za roCno nakladanje na vozilo
za prevoz kosovnih odpadkov. Uporabniki lahko zbiralcu prepustUo tudi odpadno elektrieno in
elektronsko opremo.

(1o)lzvajalec prevzele kosovne odpadke v zbirnem cenlru presortira na uporabne sekundarne
surovine (les, kovina, plastika, odpadna elektricna in elektronska oprema), razdre sestavljene
voluminozne materiale (vzmetnice,oblazinjenopohiStvo), sekundarne surovineodda
pooblaseenim druZbam za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek pa odpelje
v obdelavo in ostanek v kondno ravnanje na odlagalisee nenevarnih odpadkov.

(11)Ce je povzroeitel.l odpadkov pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, kt
samostojno opravlja dejavnost, se odvoz kosovnih odpadkov izvrsi na podlagi posebne
pogodbe, sklenjene med povzroditeljem odpadkov in izvajalcem ali na podlagi narocilnice in
placila po predraeunu. Povzrooitelj odpadkov lahko kosovne odpadke tudi odda proti pladilu v
zbirni center, ki ga upravlja izvajalec zbiranja.

(12)lzvajalec ni dolzan brezpladno prevzemati kosovnih komunalnih odpadkov lz dejavnosti.
Storitev se opravlja proti plaCilu po ceniku izvajalca .iavne sluzbe.

36.elen
(prevzemanje gradbenih odpadkov in odpadnih gum)

37.i len
(prevzemanle azbestnih odpadkov)

(1) Uporabniki moralo z azbestnimi odpadki (Stevilka odpadka 17 06 05) ravnati v skladu s
predpisom o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.

(2) Uporabniki azbestno cementne odpadke predajo izkljueno v zbirnem centru Tuncovec proti
plaCilu. Stroske prevoza, embalirania, oznadevanja, odlaganja ter s tem povezane stroske
izvajalca plaea povzroeitelj odpadka.

38.ilen
(obveznosti organizatorjev lavnih prireditev, taborov in izvajalcev gradbenih del)

(1) Organizatorji javnih prireditev na prostem morajo pred zaaetkom prireditve z izvajalcem skleniti
dogovor s kateram se podrobneje dolodi vrsta in obseg storitve glede na
priCakovano Stevilo udelezencev, ter naCin odvoza odpadkov in pokrivanja stroskov.

(2) lzvajalec moraza Cas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se prieakuje vec kot 1.OOO
udelezencev, na kraju priredive zagotoviti zabojnike za vsaj:

odpadni papir in karton, vkljudno z odpadno embalazo iz papirja in kartona
odpadno embalazo iz stekla
odpadno embalazo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov
mesane komunalne odpadke ter
bioloske odpadke.

(3) lzvajalec prevzame odpadke iz drugega odstavka tega clena na mestu javne prireditve. Velikost
in Stevilo ustrezno oznadenih zabojnikov alivreek, doloci in zagotovi izvajalec izkustveno, glede
na vrsto prireditve in na prieakovano stevilo udelezencev, pri 6emer pa noben od zabojnikov iz

drugega odstavka tega elena ne sme biti man.isi od 240liltov.



(4) Organizator mora po koncani prireditui poskrbeti, da se prireditueni prostor v najkrajsem
moznem Casu, vendar ne kasneje kot v 12 urah ustrezno ocisti. Prvi delovni dan po prireditvi
se odpadki prepustijo izvajalcu zbiranja na dogovorjenem zacasnem prevzemnem mestu.

(5) Stroske @vnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vkljuono z najemom, postavitvijo in
uporabo zabojnikov ali vrec, nosl organizator.

(6) Ne glede na 5. alinejo drugega odstavka tega elena mora ponudnik obrokov na javna prireditvi
za svoje bioloske razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzroditelj odpadkov
iz gostinstva zagotoviti ravnanie v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biolosko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

(7) Podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve.iavne sluzbe organizator prireditve in izvajalec s
pogodbo.

(8) Organizatorji so dolzni obvestiti izvajalca o nameravani prireditvi najmanj Stirinajst dni pred
predvidenim datumom izvedbe prirediwe.

(9) Organizatorji taborov v naravi so dolzni pred izvedbo tabora skleniti z izv4alcem pogodbo o
zbiranju in oddaji odpadkov.

(lo)lnvestitorji in izvajalci gradbenih in drugih del na gradbisdih, pri katerih
nastajajo komunalni odpadki in odpadna mesana embalaza, morajo z izvajalcem skleniti
dogovor o naoinu zbiranja in oddaje odpadkov najkasneje v roku 8 dni pred zacetkom izvajania
del.

39.ilen
(iistilne akcUe)

Organizatorji distilnih akcij mora.io najmanj en mesec pred naertovano akcUo, z izvajalcem skleniti
dogovor o poteku akcije, naeinu obdelave in odstranjevanJa odpadkov ter predvidenih stroskih in
placniku storitev. Stroski Cistilne akcije ne smejo bremeniti stroskov rednega programa ravnania
z odpadki iz gospodinjstev in dejavnosti.

40.elen
(divja odlagalisda)

(1) Divja odlagalisca komunalnih odpadkov se sanirajo v skladu z dolooili predpisa,
varstvo okolla.

(2) Odlaganje komunalnih odpadkov in embalaze izven s tem odlokom doloeenih
prepovedano.

ki ureja

mest je

(ukrepanje v primeru r"."*on,fi',u,,1"*pravilno odtoienih odpadkov)

(1) Ce so na zemljiSCu v lasti obeine ali drzave nezakonito odlozeni komunalni odpadki, odredr
obdinski inspektor izvajalcu njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstranata v skladu s predpisi o
ravnanju z odpadki na raCun lastnika zemljisea, v primeru, da izvaja posest nad zemljiseem
druga oseba, pa na raeun osebe, ki izvaja posest.

(2) Ce se kasneje odkrije povzroaitelja nezakonito odlozenih odpadkov, ima obcina pravico in
do12nost od njega izterjati vra6ilo stroskov iz prejin.iega odstavka.

(3) Ce so odpadki nezakonito odlozenr na zemljiscu v lasti osebe zasebnega prava, odredi
odstranitev komunalnih odpadkov obeinski inSpektor n lastniku ali drugemu posestniku
zemljiSCa.

(4) lzvajalec izvaja kontrolo pravilnosti loeenega zbiranja >od vrat do vrak( pri posameznem
povzroeatelju odpadkov. V primeru, da povzroditelj odpadkov odlaga v tipske posode, ki
so namenjene todno doloceni vrsti komunalnih odpadkov, odpadke, ki tja ne sodUo, ga izvajalec
pisno opozori. Ce se nepravilno loaevanje ponovi, posreduje izvajalei pristo.lnemu
inspekcijskemu organu predlog za kaznovan.je povzroditelja odpadkov v skladu s kazenskimi
dolocbami tega odloka.



42.alen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih sluzb in vetikih uporabnikov)

(1) lzvajalec trajno, zadasno ali obcasno prevzema odpadke od drugih izvajalcev javnih sluzb, ee
jih le{i na podlagi drugih predpisov zbira.lo v okviru drugih obveznih ali izbirnih gospodarskih
javnih sluZb, in sicer:

odpadke z Zivilskih trgov
odpadke pri diseenju cest
odpadke, primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega sveta in pokopalise
odpadne nagrobne svede.

(2) lzvajalec trajno, zaaasno ali obcasno prevzema tudi odpadke od drugih velikih uporabnikov.
(3) Odpadki iz prvega odstavka tega Clena in od drugih velikih uporabnikov se prevzemajo pod

pogo.ii, ki se doloeijo v pogodbi med izvajalcem in posameznim uporabnikom.

43.elen
(posebne storitve)

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec opravl.,a in pri tem uporablja.lavno
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvaian.iu dejavnosti, in niso
obvezne storitve .iavne sluZbe.

(2) lzvalalec lahko:
- zbta odpadno embalazo iz plastike, kovln in sestavljenih materialov, ki ni

komunalni odpadek, ki nast4a pri opravlJanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, od tistih
izvirnih povzrocitelev teh odpadkov, s katerimi se dogovori o takem nadinu zbiranja v
terminih, za katere se dogovorita;
nameni zbiralnico tudi za prepuscanje odpadne embalaze, ki ni komunalni odpadek, ki
nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzioditeljem
teh odpadkov, ki se o tem dogovorrlo z izvajalcem,
Zbirni center Tuncovec nameni tudi za prepuseanJe odpadne embalaze, ki ni
komunalni odpadek, ki nast4a pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim
izvirnim povzroCiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne sluibe.

(3) lzvajalec lahko izvaja tudi naslednje posebne storitue:
razvrsca loeeno zbrano odpadno embalazo,
prodaja lodeno zbrane odpadke,
prodaja kompost.

(4) storitve iz prvega tretjega odstavka tega elena so posebne storitve, ki jih izvajalec lahko izvaja,
ee so izpolnjeni naslednji pogoji:
- izvajalec pri izvajanju posebnih storitev ne ustvarja negativne razlike med prihodki in

odhodki, ki izvr4o iz tega naslova,
- razmere na javna infrastrukturi dopuse4o tako izvajanje in ni ogrozeno lzvajanje javne

sluZbe,
prihodki posebnih storitev se upostevajo tako, da se zmanjsa Iastna cena javne sluzbe, pri
eemer prihodki posebnih storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustuari na
podlagi opravlanja posebnih storitev, prednostno zniZulejo stroske zbiranJa loeenih frakcil
komunalnih odpadkov.

(5) Obeine, na obmoaju katerih velja ta odlok, soglasajo z izvajanjem posebnih storitev navedenih
v tem Clenu in pooblaseajo izv4alca za izvajanje teh storitev na celotnem obmodju obein.

(6) Cene posebnih storitev predlaga izvajalec, obravnava jih nadzorni svet podjetja, potrdi pa jih
Svet ustanoviteljev.



44.elen
(obdelava biolosko razgradljivih odpadkov)

lzvajalec v mali kompostarni na zbirnem centru Tuncovec kot posebno storitev izvaja obdelavo biolosko
razgradljivih odpadkov, ki jih zbira v okviru javne sluzbe. V okviru teh storitev zagotavlja:

- predelavo odpadnega lesa v sekance (izkljuono za potrebe delovan.ia male kompostarne),
storitve obdelave biolosko razgradljivih odpadkov v kompostarni.

45.e len
(razvraCanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne sluZbe se z izvornim razvrsdanjem s strani uporabnika pred oddajo komunalnih odpadkov
zagotavl.ia predhodno lodevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcUe:

- odpadna komunalna embalaza (vse frakcije)

- biolosko razgradljivi in kuhinjski odpadki
kosovni odpadki in
nevarni odpadki.

V okviru javne sluZbe se znotral Zbirnega centra Tuncovec zagotavl.iaio storitve tehtanja:

- mesanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
odpadne embalaze po vrstah, katero mora izvajalec skladno s predpisi oddati druzbi za
ravnanje z odpadno embalazo,

- locenih frakcij, ki gredo v predelavo,

- vsake posiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v predelavo,

- nevarnih frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
drugih odpadkov, kadar Je to doloceno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

47.elen
(predhodno skladiSaenje)

V okviru javne sluzbe se zagotavlja skladiSaenje odpadkov pri izvajalcu v zbirnih centrih z namenom in
za Cas, ki Je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do osebe, ki skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki izvaJa nadaljnjo obdelavo odpadkov.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUZBE

48.6len
(pogoji obratovanja)

(1) lzvajalec mora pri izvajanlu javne sluzbe zagotoviti:
nabavo in vzdievanie opreme za izvajanje javne sluZbe;
redno higiensko vzdrzevanje opreme iz prejsnje alineje, vkljudno z rednim razkuzevanjem
in pranjem,
ure.janje in vzdrzevanje prostorov, v katerih je namesdena oprema zbiralnic in zbirnih
centrov ter premienih zbiralnic,

- redni prevzem frakcU komunalnih odpadkov brez povzrodanja prekomerne emisije prahu,
dezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
zagotavljanJe podatkov ter sporocanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s
predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;

46.Clen
(tehtanje komunalnih odpadkov)



49.6len
(register odjemnih mest)

(1) tzvajalec mora voditi register odjemnih mest.
(2) lzvajalec je dolzan voditi seznam nameseenih posod pri povzroditeljih odpadkov in na

zbiralnicah loeenih frakcq. Seznam nameseenih posod vsebuje naslednje podatke:
- ame in priimek nosilca povzroditel.ja odpadkov iz gospodinjstva,
- daveno Stevilko nosilca povzroeitelja odpadkov,
- lokacrjo namesoenih posod (naslov),
- Stevilo oseb, ki pripada gospodinjstvu povzroeitelja odpadkov iz gospodinjstva,

vrsto, velikost in Stevilo posod oziroma delez na skupni posodi, ki pripada gospodinjstvu
povzrocitelja odpadkov iz gospodinjstva.

(3) Vsebinski podatki iz drugega odstavka tega Clena se smiselno uporabljajo tudi za
identifikacijo pravnih oseb, nameseenih posod na zbiralnicah loaenih frakcij in namesdenih
skupnih posod.

(4) lzvajalec skrbi za azurnost seznama in ga na zahlevo posreduje obcini. lzvajalec mora seznam
vsaj enkrat letno uskladiti z uradnimi drzavnimi evidencami.

(5) Obdina je dolzna v okviru svojah izvirnih pristojnosti omogoeiti izvajalcu pridobitev potrebnih
podatkov o povzroditeljih odpadkov iz gospodinjstva za potrebe izvedbe obraeuna storitev
zbiranla dolodenih vrst komunalnih odpadkov. Potrebni podatki so.

Stevilo oseb s stalnim in zaeasnim prebivaliseem po naslovu bivanja na obmodju obeine,
podatki o nosilcu posameznega gospodinjstva.

(5) Podatki v registru uporabnikov se lahko sprementjo na podlagi:
pisnega sporoeila uporabnika skladno s tem odlokom,
ugotovitev izvajalca glede na uradni vir podatkov iz centralnega registra prebivalstva (CRP)
in glede na ugotovljeno stanje pri posameznem povzroeitelju,

- ugotovitev pristojnega ali inspekcijskega organa.
(71 lzvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru uporabnikov na vlogo uporabnika oziroma

ugotovitev iz druge in tretJe alineje Sestega odstavka tega Clena, potrdi uporabniku vpis teh
sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obradun storitev javne sluZbe s spremembami
najkasneje v roku 30 dni po vpisu spremembe v register uporabnikov.

(1) lzvajalec izdaja smernice za nacrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim
predlogom prostorskega akta, projektne pogoje in mnenja k projektu v skladu s predpisi, ki

evidentiranje Stevila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po
posameznem ametniku odpadkov.

l2l lzvajalec mora z odpadki ravnati tako, da ni ogro2eno Clovekovo zdravje in brez uporabe
postopkov in metod, ki bi eezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzroeili:

eezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
dezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
bastveno poslabsanje Zivljenjskih pogojev Zivali in rastlin ali
Skodljive vplive na kralino ali obmocja, zavatovana po predpisih o varstvu narave in
predpisih o varstvu kulturne dediSeine.

(3) lzvalalec mora zagotavljati aiscenje in vzdtaevanje vozil, s katerimi se prevazajo odpadki in
posod za zbiranje odpadkov, tako da ni ogrozeno elovekovo zdravje in da na Skodljivih vplivov
na okolie.

(4) lzvajalec redno pere posode za loceno zbiranie mesanih komunalnih odpadkov,
mesane odpadne embalaze, biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posode namesaene
v okviru zbiralnic lodenih frakcij. Pogostost pranja je opredeljena v Tehnienem pravilniku.

(5) lzvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za Skodo, kiJo pri opravljanju ali v zv ezi z izvajaniem
javne sluzbe namensko ali iz malomarnosti povzroauo pri njem zaposleni ljudje
povzroditeljem odpadkov ali tretjim osebam.

50.elen

0avna pooblastila izvaialca javne sluZbe)



urejajo graditev objektov in urejanje prostora. Za izdajo smernic in mnenj mora vlagatelj
predloZiti dokumentaci.io, kijo dolodajo predpisi, ki urejaJo graditev objektov in urejanje prostora.

l2l Za izvajanje nalog iz prejsnjega odstavka tega elena mora imeti izvajalec zaposleno osebo z
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

(3) Stroski za izvajanje pooblastil iz tega dlena zajemajo neposredne in pripadajoci del posrednih
stroSkov in.,ih izva.ialec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroski se izvajalcu krijeJo

iz proradunskih sredstev obeine na podlagi potrjenih cen s strani Sveta ustanoviteliev in

sklenjene pogodbe med izvaialcem in oboino.

51.alen
(kataster iavne infrastrukture)

(1) Vodenje katastra komunalnih naprav obcana s tem odlokom na podlagi zakona, ki ureja
geodetsko dejavnost, podeli izvajalcu. Kataster je izvajalec dolzan voditi in stalno dopolnjevati
v skladu s predpisi ter standardi in normativi geografskega informaclskega sistema v obliki
digitalne baze podatkov. Stroski vodenla katastra se krijejo iz proraeunskih sredstev obCine na
podlagi sklenjene pogodbe. StroSki vodenja katastra vkljueujejo neposredne in pripadajoei del
posrednih stroskov. Stroski se dolodijo v planu poslovania, ki ga potrdi Svet ustanoviteljev.

(2) lzvajalec je dolzan posredovati informacUe iz katastra osebam, ki za lo izkaaejo upraviaen
interes, in sicer v obsegu izkazanega upravicenega interesa.

(3) Skladno z doloeili zakona, ki urqa dostop do informacij javnega znaeaja, je izvajalec prosilcem
dolzan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacU, za katere zakon doloca,
da prosilcem ne sme.jo biti posredovane. lnformacije javnega znadala, ki se nanasajo na
prosilca, je izvajalec slednjemu dolzan posredovati brezplaeno, za posredovanje ostalih
informacij javnega znaeala pa je izvajalec prosilcem upravieen zaracunati strogke skladno s
predpisi.

52.alen
(vzdrzevanje in izvajanje investicij/obnov)

(1) Za izvedbo vzdzevalnih del na objektih in napravah, ki se uporabljajo za izvajanje javne sluzbe,
skrbi izva.ialec. Stroski za vzdrzevalna dela se krijejo iz cene storitve.iavne sluZbe ali subvencij.

(2) lnvestitor.li v obnovo javne infrastrukture so obCine. Obeine Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah,
Podcetrtek, Rogatec, Kozje an Bistrica ob Sotli s tem odlokom pooblascajo izvajalca OKP javno
podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o. za izvedbo in nadzor obnovitvenih
investicu do visine letne na.jemnine, pobrane za infrastrukturo. ObCine podeljujejo izvajalcu
indirektno pooblastilo (izvajalec nastopa v svojem imenu in za radun obein). Plan obnovitvenih
investicij izvajalec predlaga Svetu ustanovateljev v potrditev.

(3) lnvestitor v novogradnjo infrastrukture je obdina, ki pa lahko azvajalca s pogodbo pooblasti za
vodenje, izvajanje in nadzor investicije.

(4) Ce investicrskih del ne izvaja izvajalec, ampak tretja oseba, mora izvajalec zagotoviti strokovnr
nadzor pri posegih na javni infrastrukturi, izvajalec del pa mora tak nadzor omogoeiti in plaeati
stroske nadzora.

53.6len
(obve5danje uporabnikov)

(1) lzvajalec mora uporabnike obveSdati o pravilnem loaevanju odpadkov in nujnosti loeevanja
odpadkov na izvoru. Oblike obvesaanja so naslednje:
- navodila za locevanje odpadkov z brosurami in na spletni strani izvajalca javne slu2be,

obvestila in navodila o naCinih prepusCanja odpadkov, lahko tudi s praktidnimi prikazi pri
uporabnikih,

- ozavescevalne aktivnosti v Solah in vrtcih.

l2l lzvalalec mora uporabnike na svo.iih spletnih straneh in na.imanj enkrat letno na krajevno
obiea.ien naein obvescati o:

lokacrah zbirnih centrov in terminih, v katerih Je mogoee prepusaati odpadke,
vrstah odpadkov, ki se prepuseajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah, premidnih
zbiralnicah in zbirnih centrih,



vrstah odpadkov, ki se prepuseajo kot kosovni odpadki,
prepusaanju odpadne elektrione jn elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja
odpadno elektrieno in elektronsko opremo,
prevzemanju odpadkov s premidno zbiralnico,
drugih pogojih za prcvzem komunalnih odpadkov.

(3) lzvajalec mora z informacijami na svojih spletnih straneh uporabnike seznanjati:
- z loeenim zbiranjem odpadkov v skladu z uredbo, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega

naCina zbiranja,
s hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na naein, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje
ljudi ali okolje, pred njihovim prepuseanjem,
s pravilnim prepuSdanjem odpadkov v zbiralnicah, premiena zbiralnici in zbirnem centru,
z naeinom prepuseanla tistih odpadkov, za katerc je zbiran.ie s posebnim predpisom urejeno
na poseben nacin, in

- s tem, da se nenevarni komunalna odpadki, ki so onesnazeni z nevarnimi odpadki ali snovmi,
prepus6ajo kot nevarni komunalni odpadki.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV JAVNE
SLUZBE

54.6len
(obveznosti izvajalca)

(1 ) lzvajalec mora zagotavl.iati:
1. prevzem komunalnih odpadkov,
2. prcuzem nenevarnih komunalnih odpadkov,
3. vizualni pregled odpadkov pred prevzemom,
4. oddajo loeeno zbranih frakcl pooblascenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
5. predhodno skladiseenje odpadkov,
6. obracun storitev javne sluzbe uporabnikom,
7. vodenje evidenc o odpadkih,
8. vodenje katastra,
9. izdelava naortov ravnanja z odpadki,
10. zagotavljanje podatkov, porocanje pristojnim organom ter objavtjanje podatkov,
11. redno in pravoeasno obveieanie uporabnikov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih

sluzb, in
12. druge naloge v skladu s predpisi.

(2) lzvajalec.ie dolzan vsako leto pripraviti predlog letnega plana za prihodnje leto in ga predloziti v
obravnavo nadzornemu svetu in v potrditev Svetu ustanoviteljev. Letni plan sprejme Svet
ustanoviteljev do zadnjega delovnega dne v novembru za prihodnle leto. Letni plan vsebuje

predvsem:
obseg predvidenih investicU v sredstva izva.ialca in javne infrasfukture,
obseg predvidenega rednega izvajanja javne sluZbe,
ukrepe za doseganie okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo,
planske kalkulacije cen.

(3) lzvajalec je dolzan pripraviti in predloziti nadzornemu svetu porodilo o polletnem poslovanju, ki
mora vsebovati predvsem:

- podatke o izvajanju investicl,
- podatke o kollcinskem obsegu izvajanja javne sluzbe v primerjavi s planiranim

izkaze poslovnih izidov posameznih javnih sluZbah.
Nadzorni svet mora obravnavati porodilo o polletnem poslovanju najkasne.je do 30. septembra. V
primeru izrednih razmer ali visje sile se v dogovoru z upravo lahko ta rok podaljsa.



55.6len
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico do:
1 . trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne sluzbe, ki je, pod pogoji, ki

jih doloea ta odlok, enako doslopna vsem uporabnikom na obmo6.iu obeine po posameznih
kategorijah uporabnakov,

2. uporabe tipskih posod za loaeno zbiranje odpadkov,
3. upostevanja sporoeene spremembe, ki vpliva na izvajanje ter obraeun storitev, ob predlozltvi

ustreznih dokazil. Spremembe sporoeene do 20. v mesecu se, ee ni v tem odloku doloeeno
drugaae, upostevajo v tekodem obracunskem obdobju,

4. pisnega ugovora na prejet radun v osmih dneh od prejema,
5. obvescenosti o storitvah javne sluzbe,
6. narocanja dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca,
7. uskladitue velikosti ali Stevila posod, vendar ne vee kot enkrat letno.

l2l lzv4alec odobri zmanjsanje velikosti in/ali Stevila posod oziroma zabojnikov za odpadke na
podlagi zahteve uporabnika iz sedme toeke prejsnjega odstavka tega Clena pod pogojem, da:

1. prostornina obstojeee posode ali zabojnika ni manjsa od prostornine najmanjse kolicine
komunalnih odpadkov, doloeene na podlagi TehniCnega pravilnika oziroma ee Stevllo posod
ni manjse od stevila posod, doloeenega na podlagi istega pravilnika, ln Ce

2. ugotovi, da so se v obdobju zadnjih sestih mesecih komunalni odpadki prepusdali na
prevzemnem mestu te stavbe v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.

56.ilen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznosti:
1. uporabljati storitve izvajalca v skladu z doloeili tega odloka in drugih predpisov, ki

ureJa.io ravnanle s komunalnimi odpadki;
2. pri ravnanju z odpadki upostevati zakonske in podzakonske predpise, ki ureja.lo podroaje

ravnanja z odpadki, doloebe tega odloka ter navodila izv4alca,
3. obiekt opremiti z ustreznimi zabojniki/tipiziranimi vrecami pred prvo uporabo

ob,ekta/nepremidnine;
4. urediti oddajo odpadkov z izvajalcem v roku 8 dni do prve uporabe objekta oziroma

nepremianine, 6e s tem odlokom ni drugade doloceno;
5. da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov, kijih povzroaajo, izlocijo in

looeno prepustijo izvajalcu eim vee locenih frakcu, saj s tem povzroeajo nastanek eim manj
mesanih komunalnih odpadkov;

6. nastale komunalne odpadke zbirati in loeevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagata v
posode za zbiranje, v skladu z letnim urnikom izvaialca,

7. hraniti odpadke na zbirnem mestu vse doklerjih ne prepustijo izvajalcu, varno in neskodljivo za
ljudi in okol.ie;

8. prepuSeati odpadke izvalalcu na prevzemnem mestu v posodi ali brez n.ie, de je
tako prepuseanje dovoljeno, v skladu z urnikom odvoza;

9. prepuscati locene frakcUe v zbiralnicah locenih frakcij ter zbirnem centru, v Casu
nJegovega obratovanjal

10. prepusaati nevarne frakcije pri obcasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premidni zbiralnici
nevarnih frakol in v zbirnem centru, v Casu njegovega obratovanja,

11. prepuseati kosovne odpadke v skladu z dolodili tega odloka;
12. zagotoviti, da so posode, zabo.iniki ali tipizirane vreee na dan prevzema varno nameseeni na

prevzemnem mestu skladno s tem odlokom do 6 ure z.iutrE;
13. zagotoviti, da se po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike se isti dan namesti nazaj na

zbirno mesto, ee zbirno mesto in prevzemno mesto nista na istem krajui
14. zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti in tipizirane vreee

zavezane:
15. vzdZevati distoeo na zbirnih in prevzemnih mestih;
16. zagotoviti izvajalcu neoviran dostop do prevzemnega mesta;
17. zagotoviti, da Je odstranjen sneg ob zaboJnikih ter dIa so pokrovi zabojnikov oaisdeni;



57.6len
(prepovedi)

VI.FINANCIRANJE JAVNE SLUZBE

58.6len
(viri financiranja sto.itev iavne sluibe)

Javna slu2ba se financira iz:

1. cene storitev javne sluzbe,
2. proracunskih sredstev, In

3. drugih virov.

(1) lmetnikom odpadkov je prepovedano:
1 . prepugeati odpadke v posodah ali zabojnikih za lodeno zbiranje frakcU, ki niso namenjene tem

odpadkom;
2. mesatl nevarne frakcije z loeenimi frakcrjami ali komunalnimi odpadki ali mesati posamezne

nevarne frakcije med seboj;
3. prepuseati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mesani komunalni odpadek;4. prepuscati odpadno elektri6no in elektronsko opremo kol mesani komunalni odpadek;
5. sezigati odpadke ;

6. odlagati odpadke v objektih ali na zemljiseih, ki niso namenjeni za odstranjevanie komunalnih
odpadkov;

7. nameSeati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;8. odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
9. prepuscati odpadke v vre6ah, ki niso tipizirane vrede (zelena, rumena) kot so doloCene v

Tehnionem pravilniku;
10. prepuscati odpadke v zabojnikih, ki niso vkljueeni v sistem zbiranja;
1'1. samovoljno premikati zabojnike za loaeno zbiranje odpadkov iz doloeene lokacre na drugo

lokacijo;
12. brskati po posodah ali zabojnikih, razmetavati odpadke ter drugade onesnaziti prevzemna

mesta,
13. odnasati zbrane odpadke iz prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
14. onesnaziti okolico zbiralnic, skupnih zabojnikov, premiane zbiralnice nevarnih odpadkov ali

zbirnih centrovl
15. poskodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje javne sluZbe;
'16. pisati na posode ali zabojnike za loeene frakcije ter lepiti plakate nanje;
17. prepusaati komunalne odpadke nepooblasdenim izvajalcem :

(2) Prepovedano .ie prepuseati v posodah nevarne frakcUe, stranske Zivalske proizvode,
gradbene odpadke, bolniSnidne odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke v tekocem stanju, gosCe in usedline, ne
glede na vrsto odpadkov oziroma vse tiste odpadke, ki po svoji vsebini ne sodi.io v namensko
posodo.

(3) Prepovedano Je opustiti uporabo storitev javne sluzbe, kopicenje odpadkov in odlagan.ie v
objektih ali na zemljiseih, ki zato niso namenjeni.

(4) Povzroaitelj, ki odpadke kopidi alijih odlozi izven mesta, kije namenjeno zbiraniu teh odpadkov,
je dolzan na svoje stroske zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi.

(5) Ce povzroeitelj iz eetrtega odstavka tega dlena ne zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov,
to na njegove stroske izvede izvajalec.

(6) Ce povzroeitelja iz eetrtega odstavka tega 6lena ni mogoee ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev odpadkov izvajalec na stroske lastnika zemljiSCa

'18. dopustiti izvedbo nadzora po tem odloku;
19. pisno obvestiti izvajalca zbirania o spremembah, ki vplivajo na obracun cene storitev javne

sluzbe skladno s tem odlokom. V primeru, ko uporabnik sporoCi napaene podatke in
posledaeno izvajalec zbiranja zaradi napacnih podatkov utrpi Skodo, mu je uporabnik dolzan
povrniti stroske.

20. redno plaeevati storitve javne slu2be.



59.ilen
(cena storitev javne sluZbe)

(1) Cene storitev javne sluzbe in sestavni deli cen se dolocajo v skladu s predpisi za oblikovanje
cen storitev javne sluzbe in tem odlokom.

(2) Cena storitve iavne sluzbe ie sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene, ki se nanasa na
opravl.ianje storitev javne sluZbe.

(3) Na potrjene cene se obraeuna Se DDV v skladu s predpisi.
(4) Regulativno obracunsko obdobje za javno sluzbo je tri koledarska leta, ae ni s tem odlokom

drugaee dolodeno.
(5) lzvajalec za preteklo obraeunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obraeunsko ceno

storitev.
(6) Za namene zagotavljanja traJnostnega razvoja in varnosti izvajanja javne sluzbe se v okviru

upravidenth cen storitev javne sluzbe zagotovi donos na vlozena poslovno potrebna osnovna
sredstva izvajalca do 5 o/o nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki jih
izvajalec potrebuJe za izv4arye te javne sluzbe. Donos in poslovno potrebna osnovna sredstva
predlaga v potrditev izvajalec v elaboratu.

(7) Cene storitev izvajalca med uporabniki ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne
smejo biti diferencirane, razen ee ti dokazljivo povzrodajo razliene stroske. Stroski dostopa do
storiwe ne smejo biti razlog diferenciacije.

(8) Podrobneje se nacin oblikovanja cen za obracun storitev javne sluzbe dolodl s Tarifnim
pravilnikom, ki ga sprejme obcinski svet na predlog Zupana.

60.6len
(proraaunska sredstva obdin)

(1) Ce se ob potrditvi cene pristojni obeinski organ odloei, da potrjena cena storitue javne sluZbe
ne pokriva celotnih stroskov javne infrastrukture in/ali Ce ne pokriva vseh upravieenih stroskov
izvajanja javne sluzbe, mora za @zliko obdina oblikovati subvencljo iz proraeuna obeine, o
eemer odlodi obcinski svet posamezne obcine s sklepom.

(2) Subvencija )e ,azlika med potrjeno in zaraeunano ceno in bremeni proradun obeine, ki je
spreiela sklep iz prvega odstavka tega elena.

(3) Ce se pri pripravi elaborata za poraeun cen storitev iavne sluzbe za preteklo obradunsko
obdobie ugotovi, da je izvajalec prejel previsoke subvencije, se le-te vrnejo obcini v roku 120
dni po potrditvi cene za novo tri-letno obraeunsko obdobje, ae se ne poraeunajo v razmerju do
uporabnikov.

(4) Obcina lahko prazna subvencUo iz prejsnjega odstavka v izraaunu cen storitev javnih sluzb za
uporabnike, ki so gospodinjstva ali nepridobitni uporabniki.

(5) Nepridobitni uporabnlki iz prelsnjega odstavka so pravne osebe, ustanovljene za izuaianie
upravnih, sodnih in drugih oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovljene 2a izvajanje
nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz ustreznih registrov).

51.Elen
(enotna potrjena cena)

62.alen
(postopki na podroilu oblikovania cen)

(1) Ceno storitve javne sluzbe za prihodnje regulativno obraaunsko obdobje v skladu s predpjsi, ki
urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne sluzbe in tem odlokom za obmodje vseh Sestah
obein ustanoviteljic .iavnega podjetja, predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovaniu cene

Obcine dolod4o enako potr.ieno ceno, ki se nanasa na opravljanje storitev javne sluzbe za obmoeje
vseh obdin in enako potrjeno ceno javne infrastrukture.



63.elen
(elementi cene javne sluibe)

(1) Pri javni slu2bi se loeeno oblikujejo cene za zbiranje dolocenih vrst komunalnih odpadkov, ki
vkljuCuje zbiranie:

lodenih frakcij dolocenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen lodeno zbrane
odpadne embalaze ter biolosko razgradlJivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
lo6eno zbrane odpadne embalaze,
biolosko razgradljivah kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
mesanih komunalnih odpadkov;

Na radunu se loeeno prikaze zaraounana cena storitve posamezne.iavne sluzbe:
cena storitev iz prve, druge in eetrte tocke prejsnjega odstavka,
cena storitev iz tretje toeke prejsnjega odstavka.

Cena posamezne storitve javne sluzbe iz prvega odstavka tega Clena je sestavljena iz cene
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne sluzbe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
Stroski amortizacre se izraeunavajo po metodi easovnega amortiziranja, glede na stopnjo
izkorisdenosti zmogljivosti infrastrukture javne sluzbe in ob upostevanju Zivl.ienjske dobe,
skladno s predpisi o oblikovanju cen.

2
3
4

(2)

(3)

(4)

izva.ianja storitev javne sluzbe (v nadaljnjem besedilu: elaborat). Elaborat in ceno izvajalec
predlozi vsem Sestim pristojnim obeinskim organom v potrditev do 30.9. ne glede na visino
potrebnih sprememb cene javne sluzbe glede na obstoJeee cene oziroma preteklo obraeunsko
obdobje.

(2) Ugotovljena razlika med potrjeno an obracunsko ceno glede na de.iansko kolieino opravljenih
storitev v preteklem obraaunskem obdobju se v elaboratu uposteva pri izraCunu predraeunske
cene za prihodnje obdobje.

(3) lzvajalec v elaboratu iz prvega odstavka tega dlena opredeli in vsebinsko argumentra
upravieene stroske izvajanja javne sluZbe po veljavnih standardih. Obeine elaborat pregledaJo,
ga posredujejo komunalnim odborom v pregled in obravnavo na seji, na kateri je sodeluJe tudi
izvajalec, ki poda komunalnemu odboru morebitna dodatna pojasnila in po potrebi pripravi
dopolnitve ali spremembe elaborata.

(4) Po obravnavi na komunalnih odborih obdine posredujejo elaborat v obravnavo in potrditev na
svoje obCinske svete.

(5) Obeine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega do tretjega odstavka tega elena potrditi
najkasneje do 31 . 12. tekodega leta za prihodnje regulativno obraeunsko obdobje.

(6) Ce posamezna oboina ne potidi elaborata do roka iz prejsnjega odstavka, se za eas do potrditve
elaborata najemnina za.iavno infrastrukturo doloei v visini, kijo v omre2nini zaradunava izva.ialec
uporabnikom.

(7) Ne glede na regulativno obdobje iz eetrtega odstavka 60. dlena tega odloka lahko v primeru
vecjih sprememb prihodkov ali stroskov, ki pomembno vpliva.io povisanje ali znizanje cene
storitve javne slu2be ali v primeru spremembe predpisov in drugih utemel.ienih okolisein, na
predlog izvajalca, ki ga poda z elaboratom, Svet ustanovitel.iev s sklepom doloci krajse
obraaunsko obdobje. lzvajalec elaborat posreduje tudi obdinskim svetom.

(8) Ne glede na prvi in sedmi odstavek tega dlena mora izvajalec enkrat letno pripraviti elaborat,ce
razlika iz drugega odstavka tega clena presega deset odstotkov od potr.lene cene, mora elaborat
poslati pristojnemu obCinskemu organu, ki mora zadeti postopek potrjevanja cene. S sprgemom
cene se spremeni obradunsko obdobje. lzvajalec predlaga, da se v tem primeru lahko izvede
enkraten poraeun v razmerju do uporabnikov do vkljucno konca meseca marca, o demer odloei
obCinski svet.

(9) Pri lzraeunu cene se poleg upravieenih stroskov in donosa po tem odloku upostevajo prihodki:
od prodaje loeenih frakctl, sposobnih za predelavo;
iz dotacl, donacij in subvencU za opravljanje storitev javne sluZbe;
iz proraCuna obcine.

(1o)stroske storitev gospodarskih javnih slu2b obdelave komunalnih odpadkov in odlagania
preostanka komunalnih odpadkov izvajalec prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh
storitev.



64.alen
(stroSki izvajanja storitev)

(1) Cena opravl.ianja posamezne storitve javne slu2be vkljucuje naslednje skupine stroskov, ki jih
je mogoce povezati z opravljanjem storitev javne sluZbe:

1. neposredne stroske materiala in storitev,
2. neposredne stroske dela,
3. druge neposredne stroike,
4. splosne (posredne) proizvajalne stroske, ki vkljucu.iejo stroske materiala, amortizacije

poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
5. splosne nabavno-prodajne stroske, ki vkliucujejo stroske materiala, amortizacije poslovno

potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
6. splosne stroske uprave, ki vkljueujejo stroske maleriala, amortizacije poslovno potrebnih

osnovnih sredstev, storitev in dela,
7. obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne sluzbe,
8. neposredne stroske prodaje,
9. druge poslovne odhodke in
10. donos v skladu s tem odlokom.

(2) Stroski, ki niso upravieeni kalkulativni element cene storitve Javne sluzbe, so:
'1. globe, reprezentanca, sponzorsva in donacije, ki jih plaea izvajalec,
2. stroski dela pla6 zaposlenih na poslovno-izidni enoti, ki izvajajo .iavno sluzbo, ki presegajo

sistem nagrajevanja po veljavni kolektivni pogodbi, nagrade zaposlenim, ki .iih dolocajo
zakonoda.ia in veljavne kolektivne pogodbe.

65.dlen
(stroski infrastrukture)

Stroskijavne infrastrukture vkljueujejo stroske javne infrastrukture na obmocju obein, ki je potrebna za
izvajanje javne sluzbe, in vklJucujejo:

stroske amortizacle ali najema te javne infrastrukture,
stroske zavarovanja javne infrastrukture,
stroske odskodnin, ki so stroski odskodnin za sluznost in povzrodeno Skodo, povezano z
gradnjo, obnovo in vzdrzevanjem javne infrastrukture,

- finanena.iamstva v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagaliseih in
predvideni stroski zapiranja odlagalisda ter stroski za izvedbo ukrepov varstva okolja po
zapiju za obdob.ie najmanj 30 let,
odhodke financiranja, ki so stro5ki obresti in drugi stroski, povezaniz dol2niSkim financiranjem
gradnje ali obnove infrastrukture javne sluzbe, pri 6emer se uposteva visina stroskov na
podlagi podpisanih pogodb.

66.6len
(namenska poraba sredstev)

(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek obeine in se namensko
uporablja za investicije ali investicijska vzdrzevalna dela na javni infrastrukturi, ki se uporablja
za .iavno sluzbo po tem odloku.

(2) V primeru, da znesek zaradunane najemnine presega potrebni znesek za lnvesticiJe ali
investicijska vzddevalna dela na javni infrastrukturi, ki se uporablja za javno sluzbo po tem
odloku, se lahko uporabi za investicije ali investicijska vzdrzevalna dela na drugi javni
infrastrukturi, ki se uporablja za izvajanie obveznih obcinskih gospodarskih javnah sluZb varstva
okolja.



67.6len
(obraaun storitev javne sluibe)

(1) stroske ravnanja z odpadki so dolzni plaeevati vsi povzroeitelji, za katere je organizirano
ravnanje z odpadki. Obveznost plaeila stroskov za ravnanje z odpadkj nastane z dnem, ko
zaene izvajalec opravljati dejavnost na obmodju obcine ali se povzroeitelji vselijo v stanovanje,
pricnejo uporablati poslovne prostore ali stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev.

(2) Uporabniki so dolzni izvajalcu placevati stroske izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu
z doloeili veljavnih predpisov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih .javnih slu2b
varstva okolja in tem odlokom.

(3) vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na obmodju obeine je dolzna
pred zacetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvalalcu datum zadetka izvajanja dejivnosti in
skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.

(4) Pravne osebe, samostojni pod.ietnik posameznik ali posameznik, ki samostgno opravlja svo,o
dejavnost, katerih dejavnost je taksna, da generirajo samo komunalnim odpadkom pbdobne
odpadke, zbirajo te odpadke v tipskih zabojnikih. potrebno Stevilo posod in volumen
posameznih vrst posod doloeita skupaj izvajalec in povzrocitelj odpadkov. podlago za izradun
storitev ravnanja z njihovimi odpadki predstavlja volumen izpraznJenih posod za odpadke.
Najmanjsi skupni volumen posode za odpadke je 120 litrov, ki se odvaza skladno z letnim
razporedom odvoza, ki ga spreJme izvajalec. v primeru, ko vec povzroaiteljev iz tega odstavka
uporablja isto posodo, se za razdelitev stroskov med povzroeitel.ii uporablja- kvadratura
poslovnih ali proizvodnih povrsin ali stevilo povzrociteljev, pri cemer je na.lmanisl obraaunski
volumen 120 I pomnozen z najmanjso frekvenco odvozov skladno z razporedom'odvoza, ki ga
sprejme izvajalec. Za poslovne in proizvodne povr5ine se Stejejo vsi pokriti in nepokriti prosto-ri,
ki slu2ijo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti.

(5) v primeru vecstanovaniskih ob.iektov, ko si vec uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev
uporablja stevilo elanov v gospodinjstvu. potreben volumen posode dolo6ita skupaj izvajalec in
v imenu povzrociteljev odpadkov, upravnik, oziroma ee tega ni, predstavnik etazn'ih laitnikov.
Nalmanjsi obracunski volumen na osebo v vedstanovanjskem objektu za mesane komunalne
odpadke in za biolosko razgradl.iive odpadke je enak obraeunskemu volumnu za eno osebo v
individuahih gospodinjstvih.

(6) za individualno postavitev posod pri flzienih osebah - gospodinjstvih je najmanjsi skupni
volumen posode za mesane komunalne odpadke 120 likov. uporabniki iz'dejivnosti, ki
imajo registrirano dejavnost, tudi sobodajalstvo, ali kmeeki turizem na istem naslovu kot
gospodinjstvo, lahko na podlagi pisne zahteve, za zbtanje odpad kov iz de.iavnosti
uporabuo iste posode kot za gospodinjstvo. v tem primeru, ko se v stanovanjskem objektu
izvaja tudi dejavnost, sobodalalstvo, kmeeki turizem ipd., je najmanjsi skupni voiumen poiode
za mesane komunalne odpadke 240 l. Obracunski volumen se v taksnih primeri obracuna tako,
da seza gospodinjstvo uposteva najman.,Si mozni volumen 120 I in stevilo oseb terza deiavnost
sobodajalstvo, kmeeki turizem ipd. na.imanjsi mozni obraeunski volumen je 120 L pri obiaounu
se uposteva tudi frekvenca odvozov v skladu z razporedom odvoza, ki ga sprejme izvajalec.

(7) Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o veiikosti za'bojnika,
se za porazdelitev kolidine opravljenih storitev javne sluzbe ravnania s komunalnami odpadki
upostevata najmani ena ketiina najmanjse velikosti zabojnika In najmanjsa pogostost odvoza.

(8) Za pooitniske kapacitete (stanovanje, apartman ipd.), ki se oddajajo v najem, se obracunava
storitev ravnanja z odpadki v visini najmanJsega obraaunskega volumna, ki je doloden za
povzrocitelje odpadkov, ki izvqEo dejavnost, to je 120 I z upostevanjem frekvence odvoza v
skladu z razporedom odvoza, ki ga sprejme izva.ialec javne sluzbe.

(9) Vsi povzroaitelji odpadkov moralo poleg posod za mesane komunalne odpadke uporabljati
na.imanj tudi posode za loeeno zbiranje odpadne embalaze. Embala2a, ki nastaja pri izvajanju
dejavnosti ni komunalni odpadek in se povzrociteljem zaraeuna skladno s cenikom izvajalca.

(10)Uporabniku, ki ni vkljueen v sistem zbiranja biolo5kih odpadkov, izvajalec obra6una zeleni
vrtni obrez in ostale bioloske odpadke, ki jah uporabnik lahko dostavi le v zbirni center
Tuncovec, v skladu z vel.javnim cenikom objavljenim na spletni strani izvajalca.

111)Ce izvaialec ugotovi, da mu Je povzroeitelj odpadkov posredoval netoene oziroma lazne
podatke ter dokazila o vkl.iuCitvi ali spremembi, lahko izvajalec povzroeitelju odpadkov
zataeuna razliko med zaradunano storitvijo in storitvijo, ki bi mu jozaraeunal, Ce bi
povzroeitelj odpadkov posredoval pravilne podatke, vkljueno z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
To velja tudi v primeru, ee povzroeitelJ odpadkov podatkov o vkl.iueitvi oziroma spremembi ne



poslje oziroma jih poslje nepravoeasno. Prav tako izvajalec ni dolzan vraeati prevec zaraeunane
storitve zbiranja, Ce mu povzroeiteli odpadkov ni pravoeasno sporoeil nastale spremembe.

(12)Obeasna uporaba oziroma zacasni izostanek uporabe objekta oziroma izvajan.ia deJavnosti
povzroeitelja odpadkov ne odvezuje placila stroskov zbirania dolocenih vrst
komunalnih odpadkov, razen v izjemnih primerih kot so:

- Solanje v lujini,
opravljanje dela ali bivanie v tujini,
dolgotrajno zdravljenje,
bivanje v domu upokojencev,
prestajanje zaporne kazni ipd.

Zgoraj navedene izjeme se upostevajo v primeru neuporabe objekta neprekinjeno vsaj Sest
mesecev. lzostanek mora biti podprt s pisnimi dokazili pristojnih organov, kijih mora uporabnik
izvajalcu posredovati pred nastopom taksnega izostanka.

(13) Drjaki in studenti, ki imajo stalno prebivalisee v obainah Upravne enote SmarJe pri Jelsah,
zadasno pa prebivajo izven obmodja obcine, so v tekodem Solskem letu (od
septembra oziroma oktobra do vkljueno junlja) oproseeni pladila stroskov za storitve zbiranja
dolocenih vrst komunalnih odpadkov, ob predlozitvi potrdila o Solanju in potrdila o zacasnem
prebivalrseu, najemni pogodbi ali potrdila o bivanie v dijaskern/Studentskem domu. Oprostitev
plaaila stopi v vel.iavo naslednji mesec po predloZitvi zahtevanih potrdil, preostali aas v letu
so dijaki in Studenti vkljuceni v obstojeoi sistem zbiranJa dolodenih vrst komunalnih odpadkov.

(14) Sobodajalcem, izvajalcem dopolnilne dejavnosti kmedkega turizma na kmetijah, ki se
ukvar.jajo s sezonsko dejavnostjo, se storitve za?eunava)o za vse mesece, v katerih se je
dejavnost opravljala. Ce uporabnik svojega izvajanja dejavnosti izvajalcu pravodasno ne
sporoai in podpre s pisnimi dokazili pristojnih organov, se mu storitve lahko obraCunalo tudi
kasneje. V ta namen izvajalec pripravi letni poraeun storitev na osnovi podatkov iz razlienih
drugih evidenc (npr. nodiwe po mesecih).

(15) Povzroaitelja komunalnih odpadkov je izjemoma mozno oprostiti placila stroskov ravnanja z
odpadki na prosnjo povzroeitelja iz socialnih razlogov. O oprostivi plaeila stroskov iz prvega
odstavka tega elena odloda pristoJni organ obcine na podlagi predlozene odloebe o denarni
socialnl pomooi po zakonu, ki urela socialno varnost. Stroski ravnanja s komunalnimi odpadki
se v tem primeru poravnajo iz proraauna obaine.

(16) Ce uporabnik ne posreduje podatkov za obraeun storitev javne sluzbe v skladu s tem odlokom
ali v prijavi navede napacne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o Stevilu prebivalcev s
stalnim prebivaliseem v stavbi oziroma podatke o velikosti, Stevilo posod in Stevilu oseb v
gospodinjstvu. lzvajalec ima pravico pridobiti podatke o uporabniku iz uradnih evidenc.

(17)Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec doloci tudi izvedenca. Stroski s
pridobivanjem podatkov in stroski izvedenskega mnenja bremenijo uporabnika.

(18) Neposredovanje opreme za zbi?nje ali drugi neupraviceni razlogi na strani uporabnika,
niso razlog, da se storitve ne bi obradunale. V primeru, ko zaradi visje sile (neprevoznost cest
zaradi vremenskih razmer, oviran dostop do prevzemnega mesta ipd.) izvajalec ne izvede
odvoza odpadkov skladno z urnikom odvoza, izvede pa ga kasneje, ko razmere to dopuseajo
oziroma so ovire odstranjene, lahko tudi v naslednjem mesecu, to ni razlog, da se storitve ne bi
obracunale.

68.ilen
(novi uporabniki in spremembe na strani uporabnika)

(1) Novi povzrocitelj komunalnih odpadkov mora izvajalcu pisno prijaviti zaCetek uporabe
nepremienine ali drugo obliko prieetka povzrooanja odpadkov najkasneje 8 dni pred zaoetkom
uporabe nepremicnine oziroma prieetkom povzrodanja odpadkov in se z izvajalcem
dogovoriti o kraju prevzemnega mesta ter drugih pogojih za zaeebk izva|ania storitev javne
sluZbe.

(2) Do zacetka uporabe nepremidnine ali druge oblike povzroean.ia odpadkov mora bododi
uporabnik oziroma lastnik objekta (objekt se oddaja v najem) odjemno mesto opremiti z
zabojniki oziroma tipiziranimi vrecami in izvajalca o tem obvestiti.

(3) lzvajalec povzroditelja vpise v evidenco uporabnikov, povzroCitelj tako poslane uporabnik.
(4) lzvajalec podatke o uporabniku pridobi od lastnika objekta oziroma iz uradnah evidenc.
(5) Novi uporabniki mora.lo izvajalcu posredovati vse zahtevane podatke, ki so po tem odloku

potrebni za doloeitev velikosti zabojnikov in obraeuna storitev.



(6) Uporabnik je dolzan obvestiti izvajalca o vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na izva.ianje
in obracun storitev javne sluzbe, v skladu s tem odlokom.

(z) Ce se ugotovi, da je uporabnik izvajalca oskodoval s posredovanjem netoene oziroma lazne
navedbe podatkov iz prejSnjega odstavka, lahko izvajalec uporabniku oziroma lastniku obiekta
zaraduna razliko med zaraeunano storitvUo javne sluzbe in storitvijo javne sluzbe, ki bi mu
jo zaracunal, de bi povzroditelj odpadkov posredoval pravilne podatke, vklJucno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi. Navedeno velja tudi, de podatki o spremembi sploh niso poslani oziroma
niso poslani pravocasno. Prav tako izva.jalec ni dolzan vradati preved zaraaunane storitve javne
sluzbe, ee mu uporabnik odpadkov ni pravocasno sporoeil nastale spremembe.

(8) Obveznost placila storitev Javne sluzbe nastane za uporabnike z dnem, ko zacne
izvajalec opravl.iati storitve na njihovem obmoeju ali ko uporabniki prienejo uporabljati
nepremienino ali na njej povzrodati nastanek odpadkov, kl so predmet tega odloka.

(9) Obdasna neuporaba oziroma zadasni izostanek od uporabe nepremiCnine, uporabnika
ne odvezuje placila stroskov storitev izvajanja javne slu2be.

(10)V primeru, da uporabnik v skladu s tem odlokom ni lastnik, mora taksne obJekte z opremo za
zbiranje opremiti lastnik objekta oziroma nepremiCnine, de se z izvajalcem drugade ne
dogovori.

69.alen
(plae ilo storitev)

(1) Stro5ke storitev javne slu2be so dol2ni pladevati vsi uporabniki, za katere so organizirane
storitve javne slu2be.

(2) Uporabniki so dolzni redno placevati racune, ki jih izdaja izvajalec. Uporabnik mora raoun
plaeati v roku, navedenem na raCunu.

(3) Za nepravocasna plaaila racunov, izvajalec zaraeuna zakonske zamudne obresti. lzvajalec
zaraeunava tudi stroske opomina po ceniku izvajalca.

(4) Uporabn-iku, ki zamudi rokza plaeilo raeunov, izvajalec poslje pisni opomin in mu postavi rokza
pheilo. Ce uporabnik kljub opominu zapadlih raCunov in stroSkov opominjanja v postavl.ienem
roku ne plaea, izvajalec zaone s postopkom prisilne izterjave dolga.

(5) Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani raoun v 8 dneh od dneva prejema ra6una. Vlo2eni
ugovor ne vpliva na zapadlost racuna. V primeru, 6e izvajalec v postopku resevanja ugovora
ugotovi, da je le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki predstavlja vrednost
utemeljenega ugovora.

(o) Ce uporabnik ne plaea raeuna in ne vlozi ugovora na raeun, mu izvajalec izda opomin. Ce
uporabnik ne plaoa raauna niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izvajalec ravna v skladu
z zakonom. ki ureja izvrsbo in zavarovanje.

(7) Ce povzrociteu odpadkov, ki ni hkrati lastnik nepremienine, ne poravna raCuna, ki mu ga
za opravljeno storitev izda izvajalec, za pladilo na podlagi petega odstavka 13. elena tega
odloka subsidarno odgovarja lastnik nepremianine.

70.6len
(evidenca o uporabnikih)

(1) lzvajalec je dolzan voditi evidenco o uporabnikih po tem odloku.
(2) Uporabniki so dolzni izva.ialcu v rokih po tem odloku posredovati tocne podatke o dejstvih, ki

vplivajo na pravilen obracun storitev javne sluZbe.
(3) Uporabniki so dolzni izvajalca sproti obvesdati o vseh spremembah podatkov, navedenih v

prgSnjem odstavku.
(4) Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnika za odpadke ter nJihovi lokacUi skrbi

izvajalec



VII.VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE

71.6len
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti ob6ine)

(1) Gospodarska .Javna infrastruktura lokalnega pomena (.iavna infrastruktura), ki je potrebna za
izva.ianje javne sluzbe, v lasti obcine so:

zemljiSCa in objekti zbiralnic.
- zemljisaa in ob.iekti zbirnih centrov,

zemljiSCa in objekti prevzemnih mest na .iavnih povrsinah,
druga infrastruktura, ki je namenjena izvajanju.iavne sluZbe.

(2) Uporaba objektov in naprav iz pre.isnjega odstavka je obvezna na vseh obmoe.lih, kjer se izvaja
dejavnost javne slu2be.

(3) lzvajalec mora z obcinami lastnicami javne infrastrukture skleniti pogodbo o poslovnem najemu
infrastrukture. V pogodbi o najemu infrastrukture se doloeijo medsebojna razmerja v zvezi z
najemom infrastrukture in naoinom obraeuna in placila najemnine Z dodatkom k pogodbi se
vsakoletno usklajuje visina najema javne infrastrukture.

72.alen
(oprema izvajalca javne sluZbe)

Oprema, ki .;e potrebna za izvajanje javne slu2be, v lasti izvajalca, so:
vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,

- delovni stroji,
, premicne zbiralnice nevarnih frakcij,

posode in zabojniki za prepuseanje locenih frakcu v zbiralnicah,
optema za oMasno prevzemanje kosovnih odpadkov,

- vozila in naprave za pranje in vzdr2evanje posod in zabojnikov.

VIII.NAOZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

73.6len
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem dolodil tega odloka izvaja pristojni obcinski inspekcijski organ v skladu
z zakonom, ki ureja inspekcijski nadzor (v nadallevaniu: MIR). Pristojni obcinski inspekcijski
organ je tudi prekrskovni organ za prekrske iz tega odloka. Strokovni
nadzor opravljajo zaposleni pri izvajalcu posamezne.iavne sluzbe.

(2) Pri izva.ianju nadzora lahko pristojni oboinski inspekcUski organ izdaja odlodbe ter odrga druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrsevanje dolodb tega odloka. V primeru, da se uporabnik
ne vkljuai v obvezni sistem loeenega zbiranja odpadkov, MIR taksno vkljueitev odredi,
izvrsljiva odlocba pa .ie podlaga izv4alcu za izvedbo te storiteve.

(3) lnspekcuski nadzor izvaja obeinski inspekcuski organ, ka ama v primeru ugotovljenih
nepravilnosti pravico in dol2nost:

odrediti povzrocitelJu odpadkov vklJuCitev v sistem zbiranja komunalnih odpadkov,
odrediti povzroaitelju odpadkov zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov na nadin,
doloeen s tem odlokom;
odrediti odstranitev nedovoljenih plakatov, obvestil, ki so nameseena na zabojnikei
odrediti organizatorju prireditve zbiranje komunalnih odpadkov na naain, opredeljen v
tem odloku;
odrediti investitorju gradenj zbiranje komunalnih odpadkov na naein, opredeljen v
tem odloku;
odrediti izvaJalcu zbiranje in prevoz komunalnih in drugih odpadkov na nacin, opredellen v
tem odloku,
odrediti izvajalcu disdenje in vzdrzevanje zabojnikov;
odrediti izvajalcu prevzem neustrezno loeenih odpadkov glede na doloeila tega odloka;



izvesti postopke v skladu z zakonom, ki ureJa prekrske.
(1) Pristojni obcinski inspekcUski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, kiJih ie dol2an

voditi izvajalec, pri Cemer je dolzan spostovati doloeila zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.

(2) Nadzornad izvEanjem 2. in 4. odstavka 38. elena, 15. in '16. toeke '1. odstavka 56. Clena, 5., 7..
10., 11., 12.,13., 14. in 15. toeke 1. odstavka 57. elena ter 2. odstavka 57. Clena tega odloka
izvaja tudi obdinsko redarstvo, ki je tudi prekrskovni organ. Obeinsko redarstvo pri opravljanju
nadzora poleg pooblastil tega odloka izvaja tudi ukrepe in pooblastila iz zakona, ki ure.ja
obeinska redarstva.

74.dlen
(prekniki izvaialca iavne sluZbe)

(1) Z globo '1.400 evrov se kaznuje za prekrsek izvajalec javne sluzbe, ee:
1. ne zagotovi, da se v okviru javne sluzbe loceno zbirEo in prevzemajo loeene frakcUe

komunalnih odpadkov (1 .odstavek 17. dlena);
2. ne zagotovi, da se nevarne frakcije zbarAo loceno od drugih loeeno zbranih frakctj komunalnih

odpadkov (3. odstavek 17. alena);
3. ne zagotovi, da se na obmodjih, kjer je organizirano loeeno zbiranje biolosko razgradljivih

odpadkov, ti odpadki zbirajo v predpisanih zabojnikih ali posodah in prevazajo z vozili,
opremljenimi za prcvoz biolosko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne izpuS.ajo v
okolje in da ne povzroea.io emisije voniav (prva alineja g. odstavka 19. elena)l

4. ne prevzema biolosko razgradljivih odpadkov skladno z letnim urnikom zbiranja (druga alineja
L odstavka 19. dlena);

5. ne opremi prevzemno mesto s tipskim zabojnikom ustrezne barve in velikosti za zbiranje
bioloskih odpadkov (tretja alineja L odstavka 19. Ctena);

6. ne zamenja obstojeeega zabojnika za bioloske odpadke, ae Je zabojnik tako moono
poskodovan, unieen ali izrabljen, da lahko prepuscanje teh odpadkov povzroei tveganje za
okolje ali zdravje ljudi (eetrta alineja g. odstavka 'lg. atena);

7. ne izvede eiseenja an razkuzevanja predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje vsaj enkrat
letno (peta alineja L odstavka 19. elena)l

8. ne izvaja eiseenja in razkuzevanja vozil, s katerimi zagotavl.ia prevazanje biolosko razgradljivih
odpadkov (Sesta alineja g. odstavka 1g.elena);

9. ne zagotavlja loCenega zbiranja odpadkov iz prvega odstavka 21. elena v zbiralnicah, kadar
zbiranja teh odpadkov ne zagotavlja po sistemu Dod vrat do vrat(;

10. ne zagotovi prevzemanja nevarnih frakcU s premidno zbiralnico naJmanj enkrat letno in obvesti
uporabnikov (6. , 7. in 8. odstavek 23. alena),

1'1. ne prevzema mesanih komunalnlh odpadkov najmanj enkrat na dva tedna (S.odstavek 25.
6lena);

12. ne zagotovi zbirania loeenih frakcrl odpadkov v zbirnem centru (3. odstavek 32. 6lena);
13. ne vodi odjemnih mest na naein, kot je to doloceno v 49. Clenu tega odloka;
14. ne obvesca uporabnikov na nacin, kotje to doloeeno v 53. tega odloka;
15. ne prevzema komunalnih odpadkov (1. toaka '1. odstavka 54. dlena);
16. ne prevzema nenevarnih komunalnih odpadkov (2. toeka 1. odstavka 54.Clena);
'17. ne izu4a vizualnega pregleda odpadkov pred prevzemom (3. toeka 1. odstavka 54. alena);
'18. ne oddaja loeeno zbranih frakcrl pooblaSdenim zbiralcem oziroma predelovalcem ( 4. toeka I .

odstavka g.e lena )
19. ne zagotavlja predhodnega skladiscenja odpadkov (5. toaka 'l . odstavka 54. elena);
20. ne obraduna storitev javnih sluzb njihovim uporabnikom (6. toeka 1. odstavka 54. dlena);
2'1. ne vodi evidenc o odpadkih (7. toeka'1. odstavka 54. elena);
22. ne vodi katastra (8. to6ka 1 . odstavka 54. Clena);
23. ne izdela nadrtov ravnanja z odpadki (9. toCka '1. odstavka 54. dlena);
24. ne zagotavlja podatkov, poroaanja pristojnim organom ter objavljanja podatkov (10. todka 1 .

odstavka 54. elena);
25. neredno in nepravoeasno obvesea uporabnike o posameznih aktivnostih izvajanja javnih

sluzb (1 l. toeka 1. odstavka 54. elena)

IX .KAZENSKE DOLOEBE



26. p(i zataeunavanju opravljenih storitev javne sluzbe ne uposteva cen storitev, ki jih doloei
obeinski svet skladno s 60. elenom tega odloka.

Z globo 400 evrov se za prekrsek iz prvega odstavka tega 6lena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.

75.Clen
(prekr5ki uporabnikov)

(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekrgek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, njena odgovorna oseba pa z
globo 400 evrov, ee:

1. ne obvesti izvalalca lavne sluzbe o pridobitvl statusa uporabnika in/ali ne vkljuei v sistem
ravnanja z odpadki (1. odstavek'12. dlena);

2. uporabnik bioloskih odpadkov ne kompostira oziroma jih odlaga v zabojnike za meSane
komunalne odpadke (7. odstavek 19. elena);

3. v posodo za zbianje bioloskih odpadkov odlaga nepravilno locene odpadke, ki jih ni mogoee
predati v koneno oskrbo (10. odstavek 19. Clena),

4. na zahtevo izvajalca lavne sluzbe ne nabavi ali vzdrzuje posode ali zabojnika (5. odstavek 26.
Clena);

5. ne omogoai, da so zabojniki na zbirnih mestih uporabnikov veestanovanjskih stavb (bloki,
veestanovanjske hise) ali poslovnih stavb, kjer odpadke povzroea vec razlicnih povzrocitelji
odpadkov, stalno zaprti (4. odstavek 27. Clena);

6. ne zagotovi zbirania odpadkov na zbimem mestu tako, da se prepreei nastanek emisij vonjav
in onesnazenje okolice (1. odstavek 31. elena)i

7. brska po zabojnikih, odnasa odpadke izven zbirnega centra in de odlaga odpadke pred ali v
neposredno blizini zbirnega centra (1 I . in 12. odstavek 33. alena)l

8. ne obvesti pisno izvajalca zbiranja o spremembah, ki vplivajo na obraeun cene storitev .iavne
sluzbe najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe (prvi odstavek 14. dlena in 19. toeka 1.

odstavka 56. clena),
L ne uporablja storitve izvajalca javne sluzbe v skladu z doloeili tega odloka in drugih predpisov,

ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (1. toeka 1. odstavka 56. elena);
10. pri ravnanju z odpadki ne uposteva zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo podroeje

ravnanja z odpadki, dolodbe tega odloka ter navodila izuajalca (2. toaka 1 . odstavka 56. dlena);
1 1. objekta ne opremi z ustreznimi zabojniki/tipiziranimi vreeami pred prvo uporabo

objekta/nepremicnine (3. todka 'l . odstavka 56. elena);
12. ne uredi oddaje odpadkov z izvdalcem javne sluzbe v roku 8 dni do prve uporabe objekta

oziroma nepremianine, de s tem odlokom ni drugaee doloeeno (4. todka 1. odstavka 56.dlena);
13. iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov, ki jih povzroeajo, ne izloeijo in

loeeno prepustijo izvajalcu eim vec lodenih frakcij (5. toeka 1. odstavka 56. Clena);
14. nastale komunalne odpadke ne zbira in locuje na izvoru njihovega nastajanja terjih ne odlaga

v posode za zbiranje (6. toekal. odstavka 56. elena);
15. ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler.jih ne prepusti izvaJalcu, varno in neskodljivo za

ljudi in okolje (7. toeka 1. odstavka 56. alena);
16. ne prepusca odpadke izvajalcu na prevzemnem mestu v posodi ali brez nje, ee je

tako prepuSaanje dovoljeno (8. tocka l.odstavka 56.atena);
17. ne prepusca lodene frakcije v zbiralnicah lodenih frakcij ter zbirnem centru, v Casu

njegovega obratovanja (9. todka 1. odstavka 56. elena),
18. ne prepusca nevarne frakcUe pri obaasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premieni zbtralnici

nevarnih frakcij in v zbirnem centru, v easu njegovega obratovanja (10. tocka 1. odstavka 56.
Clena);

'19. ne prepusea kosovne odpadke v skladu z doloeili tega odloka (1 1. todka '1 . odstavka 56. elena);
20. ne zagotovi, da so posode, zabojniki ali tipizirane vrece na dan prevzema varno namesaeni na

prevzemnem mestu do 6. ure zjutra.l (12. toeka l.odstavka 56. elena);
21. ne zagotovi, da se po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike se isti dan namesti nazaj na

zbirno mesto, ce zbirno mesto in prevzemno mesto nista na istem kralu (13. todkal.odstavka
56. elena);

22. ne zagotov.i, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti in tipizirane vrede
zavezane (14. tooka 1. odstavka 56. Clena);



23. ne vzdduje eistode na zbirnih in prevzemnih mestih (15. toeka .l .odstavka 06. e lena)i
24. ne zagotovi izvajalcu javne sluzbe neoviran dostop do prevzemnega mesta (16. todka 1.

odstavka 56. elena);
25. ne zagotova, da je odstranjen sneg ob zabojnikih ter da so pokrovi zabojnikov oaiseeni ('17. todka

1 .odstavka 56. alena);
26. ne dopusti izvedbe nadzora po tem odloku (18. tocka j. odstavka 56. Clena);
27. namegda posode ali zaboJnike za odpadke zuna.i predvidenega prevzemnega mesta (6. toeka

1. odstavka 57.elena);
28. prepusea odpadke v vreckah, ki niso tipizirane vrecke (zelena, rumena) kot so doloeene v

Tehnicnem pravilniku izvajalca (8. tocka 1. odstavka 57. elena);
29. prepusea odpadke v zabojnikih, ki niso vkljudeni v sistem zbiranja (9. to6ka 1. odstavka 57.

elena);
30. samovoljno premika zabojnike za lodeno zbiranje odpadkov iz doloeene lokacle na drugo

lokacijo (10. toeka 1. odstavka 57. elena),
31. brska po posodah ali zabojnikih, razmetava odpadke ter drugace onesnazi prevzemna mesta

(11. toeka 1. odstavka 57. Ctena);
32. odnasa zbrane odpadke iz prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov (12. toaka j. odstavka

57. Clena);
33. onesnazi okolico zbiralnic, skupnih zabojnikov, premiene zbiralnice nevarnih odpadkov ali

zbirnih centrov (13. toeka 1. odstavka 57. elena),
34. poskoduje opremo, objekte in naprave za izvalan)e javne sluZbe (14. tocka 1. odstavka 57.

dlena);
35. pise na posode ali zabo.lnike za locene frakcije ter lepi plakate nanje (15. to6ka l. odstavka 52.

Clena);
36. ee prepusca komunalne odpadke nepooblasdenim izvajalcem ( 16. todka 1. odstavka 57.dlena

);
37. opusti uporabo storitev javne sluzbe, de kopiei odpadke in jih odtaga v obiektih ali na zemljiscih,

ki zato niso namenjeni ( 3.odstavek 57. dlena);
38. povzroditelj, ki odpadke kopiei ali jih odlozi izven mesta, kije namenjeno zbiranju teh odpadkov,

na svoje stroske ne zagotovi predelave ali odstranitve teh odpadkov skladno z zakonskimi in
podzakonskimi predpisi o .avnafilu z odpadki ( 4. odstavek SZ. elena);

(2) z globo 400 evrov se za prekrsek iz prvega odstavka tega ctena kaznuje fizicna oseba, 6e ravna
v nasprotju z doloeili iz prvega odstavka tega 6lena.

(3) Z globo 400 evrov se za prekrsek ka2nuje tudi organazator kulturnih, Sportnih in drugih prireditev
na prostem, organizator tabora in izvajalec aradbenih del, Ce se z izvajalcem ne dogovon
za oddajo odpadkov ali odpadkov ne zbira loeeno ali odpadke kuri aliiih ne odda izvajalcu javne
sluzbe skladno z dogovorom ('1., 8. in 10. odstavek 38.dlen).

(4) Z globo 200 evrov se za prekrsek pre.isnJega odstavka tega dlena kaznuje odgovorna oseba
organizatorja oziroma izva.jalca gradbenih del.

(5) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoJno opravlja svoio
deJavnost, se kaznuje z globo:

- 400 evrov, Ce ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, Cetrto, peto ali sedmo toeko prvega
odstavka 57. dlena ter z drugim odstavkom 57. elena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200 evrov (kolieina do 0.5 m3);

- 800 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, eetrto, peto ali sedmo tocko prvega
odstavka 57. alena ter z drugim odstavkom 57. Clena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 400 evrov (kolieina nad 0.5 do 1 m3),

- 1.500 evrov, 6e ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, eetrto, peto ali sedmo todko
prvega odstavka 57. elena ter z drugim odstavkom 57. alena, njihova odgovorna oseba
pa z globo 800 evrov (kolidina nad 1 do 5 m3),

- 2.500 evrov, de ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, Cetrto, peto ali sedmo todko
prvega odstavka 57. elena ter z drugim odstavkom 57. dlena, njihova odgovorna oseba
pa z globo '1.400 evrov (kolieina nad 5 m3);

- 1.500 evrov, ae ravna v nasprotju s peto toeko prvega odstavka 57. elena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 800 evrov.

(6) Uporabnik - fiziena oseba, se kaznuje z globo



200 evrov, de ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, Cetrto, peto ali sedmo toako prvega
odstavka 57. elena ter z drugim odstavkom 57. Clena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200 evrov (kolieina do 0.5 m3),
400 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, Cetrto, peto ali sedmo toeko prvega
odstavka 57. Clena ter z drugim odstavkom 57. elena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 400 evrov (kolieina nad 0.5 do 1 m3),
800 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo. drugo, tretjo, eetrto, peto alisedmo toeko prvega
odstavka 57. Clena ter z drugim odstavkom 57. Clena, njihova odgovoma oseba pa z
globo 800 evrov (kolieina nad 1 do 5 m3).

1.400 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, Cetrto, peto ali sedmo toeko
prvega odstavka 57. dlena terz drugim odstavkom 57. dlena, n.iihova odgovorna oseba
pa z globo 'l.400 evrov (kolieina nad 5 m3);

600 evrov, de ravna v nasprotju s peto tooko prvega odstavka 57. clena.

X.PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

76.Clen
(uskladitev predpisov na podlagi odloka)

(1) Tehnidni pravihik o ravnanju z odpadki izvajalec uskladi z dolodili tega odloka v roku Sestih
mesecev po sprejemu odloka in ga objavi na spletni strani izvajalca.

(1) Uskladitev pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki iz osmega odstavka 60. Clena
pripravi izvajalec najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

77.alen
(prenehanje veliavnosti)

(1.) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obeini Rogaska Slatina (Uradni list RS, St. 91/09,
94/13),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obeini Smarje pri Jelsah (Uradni list RS, St.

96/09, 93/13),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obeini Podaetrtek (Uradni list RS, St.7/10,
98/13);
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob6ini Rogatec (Uradni list RS, st. 98/09, 95/13),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obeini Kozje (Uradni list RS, st. 95/09, 98/13),
in
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obdini Bistrica ob Sotli(Uradni list RS, St. 100/09,
99x 3).



78.elen
(zaietek veljavnosti)

Ta odlok zaene vel,ati 1 5 dan po obJavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

RogaSka Slatina, dne

OBCINA RoGASKA SLATINA

Zupan: mag. Branko KIDRIC

OBCINA SMARJE PRI JELSAH

2upan: Matr.la CAKS, dr.vet. med., spec. bujatrike

OBCINA PoDCETRTEK

Zupan: Peter MISJA

OBCINA ROGATEC

Zupan : Martin MlKOL|C,univ.dipl.inS.str

OBCINA KOZJE

Zupanja: Milenca KRAJNC, univ. dipt.inz. kmet.

OBCINA BISTRICA OB SOTLI

2ugan. Franjo DEBELAK


