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PREDLOG SKLEPA:

l. ObEinski svet Ob6ine PodEetrtek sprejme Odlok o zbiranju dololenih vrst komunalnih
odpadkov v obdinah RogaSka Slatina, Smarje pri Jel5ah, Podietrtek, Rogatec, Kozje
in Bistrica ob Sotli v l. obravnavi.

2. Vsebinske pripombe iz razprtve na sejah delovnih teles in razprave na obiinskem
svetu se prenesejo pripravljavcu odloke ter obiinam soustanoviteljicam javnega
podjetja in se pred pripravo gradiva za drugo obravnavo uskladijo med vsemi

obdinami, soustanoviteljicami javnega podjetja.

Peter Misj4 l. r.
ZupeN
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Tadeva: Gradivo za sejo Obiinskega sveta Ob6ine Pod6etrtek - predlog Odloka o
zbiranju doloEenih vrct komunalnih odpadkov v obeinah Rogaika Slatina,
Smarje pri JelSah, Pod6etrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

OBEINA ROGASKA SLATINA
OBdINA SUNRIC PRI JELSAH
oBEINA PODEETRTEK
OBEINA ROGATEC
OBEINA KOZJE
OBEINA BISTRICA OB SOTLI

Predlog sklepa:

Ob6inski svet Obcine Podietrtek sprejme pledlog Od-loka o zbiraniu dolodenih vrst
komunalnih odpadkov v obEinah iloda3fi Slatina, Smarje pri Jelsah, Poddetrtek,
Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli na 1. obravnavi

Pravne podlage:

' Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno predi5deno besedilo, 49/06

- ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNaCrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 -
ZPNairt-A, 48112, 571'12,92113, 56t15, 10?,15,30116,61117 - Gz,21l18 - ZNOrg in

84/18 - ZIURKOE)
. Zakon o lokalni samoupravi (zLS- UPB2, Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno predisdeno

besedilo, 76/08, 79/09, 51110, 40112 ZUJF, 14115- ZJUJFFO, 11118 - ZSPDSLS-1'
30118,61t20 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE)

. Zakon o preknikih (Uradni list RS, 5t. 29/11 - uradno predi5deno besedilo, 21113,

111t13,74t'14 - odl. US, 92114 - odl. US, 32116, 15117- odl. US in 7311 9 - odl. US)
. Zakon o gospodarskih javnih sluibah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZLPPO'

127 106 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 5711 1- ORZGJS40)
. Gradbeni zakon (Uradni list RS, 5t. 61117,72117 - popr. in 65/20)
. Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 77110 in 61/17 - ZAID)
. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS,5t.61/17)
. Statut ObEine Roga5ka Slatina (Uradni list RS, 5t. 67/17)
. Statut Ob6ine Smarje pri Jelsah (Uradni list RS, 5t. 57/17)
. Statut Obdine Pod6etrtek (Uradni list RS, 5t. 43/18 - uradno prediSdeno besedilo)
. Statut Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 29/18)
. Statut Ob6ine Kozje (Uradni list RS, 5t. 62/17)
. Statut Obdine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 5t. 82/16 - uradno predisceno besedilo

- uPBl)



l. Razlogi za sprejetje odloka

Zakon o varstvu okolja v 3. todki prvega odstavka 149. dlena doloea, da je zbiranje dolodenih
vrst komunalnih odpadkov obvezna obdinska gospodarska javna slu2ba in da obdina zagotovi
izvajanje navedene javne slu2be v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne sluibe.

Nadin in oblike izvajanja gospodarskih javnih slu2b dolo6a Zakon o gospodarskih javnih
sluibah, ki v 3. 6lenu doloda, da so gospodarske javne sluibe republi5ke in lokalne in so lahko
obvezne in izbirne.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi treUega odstavka 149.6lena Zakona o varstvu okolja
v letu 2017 izdala Uredbo o obvezni obdinski gospodarski javni slu2bi zbiranla komunalnih
odpadkov, s katero je dolodila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru obvezne obcinske
gospodarske javne sluibe zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov.

Sedmi 6len Zakona o gospodarskih javnih sluzbah doloda, da se z odlokom obdine za
posamezno gospodarsko javno slu2bo dolo6i:

- organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in Stevilu
izvajalcev,

- vrsto in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
- pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- vire financiranja gospodarskih javnih slu2b in na6in njihovega oblikovanja,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvqanje gospodarske javne sluZbe, ki

so lastnina lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga
u2iva,

- druge elemente pomembni za opravljanje in razvoi gospodarske javne slu2be.

lzvaianie obvezne obdinske gospodarske javne slu2be zbiranje dolocenih vrst komunalnih
odp€dkor kenutno ureja Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obdini Podcetrtek (Uradni
list RS, stev. 07 12010, 9812013)

Trenutno veljavni odlok je bil sprejet po sprejemu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
9!o]f.e_v gqyeznih obdinskih gospodarskih javnih stuib varstva okotja (Uiadni tist RS, st. 

-87112,

109112, 76117 in 78/19).

Med _naj?omembnejSimi razlogi za sprejem novega odloka je izvedena revizlja Radunskega
s-odiSda Republike stovenije v obdini Smarje pri Jet5ah. Radunsko sodis6e je dne r s. ;anua4a2018 izdalo revizijsko porodilo oblikovanje, dolocanje in nadziranje cen obveznih o'oeinsmn
gospodarskih javnih sluib varstva okotja v obdini Smarje pri Jelsah, al. 321-6t2017124 ter dne
20. julija 2018 porevizijsko porodito 5t. 321-6t2017t31. 

'

Radunsko sodiide je sicer izvedlo revizijo v obdini Smarje pri Jelsah, vendar pa ta obdina
zag-otavlia izvajanje gospodarske javne slu2be na enak nadin kot Obdina pod6etrtek. prav tako
ubcrna smarje pri Jetsah zagotavlja j3v3jltg zliranje dolodenih vrst komunatnih odpadkov
prek istega izvajalca, to je javnega pod.ietja oKp Rogaska slatina, d.o.o. ruaveoeno poiLo'ieno
pomeni, da mora tudi obdina poddetrtek sprejeti odtok, ki bo upoiteval naveaenega iipoioeilaRadunskega sodiSia.
Razlog za sprejetje odroka je iudi .aktuariziranje obstojedega odloka z novimi predpisi,
predvsem z Uredbo o obvezni ob-dinski g_ospodarski lavni stuzuiiuiranla r,orrnrrnir, oip"aro,(Uradni list RS, st. 33/'17 in 60/18), cradbenim zakonom in Zakonom b rrei*i, prostola-



2. Ocena stanja

Obdine v obstojedem odloku glede na ugotovitve Raeunskega sodi5da med drugim niso:
- zagotovile ustreznega normativnega okvira za oblikovanje cen obveznih obdinskih

gospodarskih javnih slu2b varstva okolja;
- dolodile nadina in postopka za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih slu2b;
- zagotovile preglednih finandnih odnosov z ianlalci gospodarskih javnih slu2b;
- zagotovile mehanizma za uravnavanje prihodkov in stroskov teh gospodarskih javnih

sluZb ter s tem preprecile tveganje za dodeljene nedovoljene driavne pomodi;
- uskladile nadina izvajanja in financiranja s predpisano metodologijo za oblikovanje cen

storitev gospodarskih javnih sluZb varstva okolja;
- ustrezno dolodale cen storitev gospodarskih javnih sluib;
- opredelile cenovne politike in postopka za nadzot financiranja in doloditev cen teh

gospodarskih javnih slu2b.

Z uveljavitvijo Gradbenega zakona v letu 2018 so izvajalci gospodarskih javnih slu2b postali
mnenjedajalci in ne ved soglasodajalci, kotje to veljalo po Zakonu o graditvi objektov. Ker se
javna pooblastila lahko dolo6ajo le z odlokom, je tudi zaradi tega obstoje6i odlok v tem delu
neskladen z veljavno zakonodajo.

Ker je bilo treba podro6je oblikovanja cen urediti precej bolj podrobno in obseZno, ker ie bila
sprejeta nova uredba, ki ureja javno slu2bo, kerje bilo keba spremenitijavna pooblastila, hkrati
pa bolj jasno uredili tudi nekatera druga pravila (doloditev uporabnikov/pladnikov, pooblastilo
za izvatadje investicij oziroma investicijskega vzdt2evanja itd.) je bilo smiselno pripraviti nov
osnutek odloka, ki bo vsebinsko usklajen z veljavno zakonodajo, upoiteval priporodila
Raiunskega sodiSda ter bo v enaki vsebini sprejet v vseh obdinah, kjer OKP RogaSka Slatina,
d.o.o. izvaja javno slu2bo zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov.

3. Cilji in naeela odloka

Namen predlaganega odloka je opredelitev vsebine in standardov javne slu2be, zagotavljanje
varnega in u6inkovitega izv{anla javne sluZbe, uskladitev s predpisi, ki se nana$ajo na

organiziranje in financiranje izvajanja javne sluZbe in varovanje okolja, doloditi obveznosti
obiin in izvajalcev javne slu2be pri izvajanju javne slu2be, doloditi pravice in obveznosti
uporabnikov pri korisdenju javne sluibe, urediti financiranje ter dolocanje in potrjevanje cen
javne sluZbe, zagotavljanje trajnostnega razvoja javne sluzbe, dolo6iti vrsto in obseg objektov
in naprav, potrebnih za 2vajanje javne sluZbe in zagotavljanie nadzora nad izvajanjem javne

sluibe.

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po odloku so:

- zagotoviti ucinkovito izvajanje javne sluzbe in uspesno doseganje standardov in ciljev
ravnanja z odpadki,

- omogoditi povzroditeljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne sluZbe,

- zagotoviti u.inkovit zajem in loceno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru
naitanka po sistemu )od vrat do vrat( in posledidno zmanj3anje kolieine odpadkov, ki

se odlagajo,

- zagotoviti vracanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo, recikliranje in predelavo,

- zagotoviti izlo6anje nevamih odpadkov in izlodanje bolo5ko razgradljivih odpadkov ter

ustrezno ravnanje z njimi,

- uveljaviti nadelo ,stroske plaCa povzroditelj komunalnih odpadkov(,

- preprecevati neorganizirano odlaganje odpadkov v okolje,

- zagotoviti oddajo mesanih komunalnih odpadkov v obdelavo, preden se jih odstrani z

z odlaganjem na odlagaliSdu komunalnih odpadkov,

- zagotoviti-spremljanje kolidine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov,



osve5dati in obve56ati uporabnike storitev javne sluibe o udinkovitem ravnanju
z odpadki, in
zagotoviti izdelavo programov in uvedbo u6inkovitih ukrepov na podrodju ravnanja s
komunalnimi odpadki.

Odlok vsebuje deset poglavij

l. sploSne doloibe

ll. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne sluZbe

V tem poglavju je doloden naein izvajanja javne sluibe ter podlaga za sprejem in okvirna
vsebina tehnidnega pravilnika.

lll. vrsta in obseg storitev javne sluibe ter njihova prostorska razporeditev

Dolodene so obvezne storitve zbiranja dolo6enih vrst komunalnih odpadkov, kijih mora izvajati
izvajalec javne slu2be (do vkljudno prevoza do RCERO Celje), obveznost vkljuditve v javno
sluibo, podrobneje so opredeljeni uporabniki in pladniki storitev javne slu2be. V poglavju je
podrobneje urejena obveznost sporoianja sprememb raznih podatkov izvajalcu s strani
uporabnikov, ki lahko kakorkoli vplivajo na uporabo ali obradun storitev javne sluibe (naslovi,
najemna razmerla, itd.). Odlok podrobneje dolo6a nadine zbiranja oziroma prevzemanja raznih
odpadkov (komunalni, kosovni, loceno zbrane frakcije, bioloSko razgradljivi odpadki, gradbeni
odpadki, odpadne gume, azbestni odpadki), sistem ))od vrat do vrat(, ekoloSke otoke,
premidne zbiralnice, barvo, velikost in Stevilo posod za odpadke, tipizirane vrede, zbirni center,
prevzemna mesta, zbirna mesta itd. V tem poglavju so urejene tudi obveznosti organizatorjev
javnih prireditev, taborov in izvajalcev gradbenih del, distilne akcije, divja odlagaliida,
ukrepanje v primeru nezakonito in nepravilno odloZenih odpadkov.

lV. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne sluibe

odlok podrobneje doloda pogoje obratovanja, ki jih mora zagotavljati izvajalec javne sluibe
(nabava in vzdrzevanje opreme, pranje vozil in zabojnikov ipd.), register oojemnitr mest, ki ga
mora voditi izvEalec javne sluzbe, javna pooblastila izvajalca, vodenje in na6in financiranja
katastra javne infrastruKure. v tem poglavju so urejena tudi pravila glede vzdr2evanja in
investicij/obnov javne infrastruKure, vkljuino s pooblastilom izvajalcu za izvajan)e
investicij/obnov, ter pravila obve5danja uporabnikov.

V. pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov stoitev javne stuZbe

v poglavju so podrobneje opredeljene pravice in obveznosti izvalalca in uporabnikov. poglavje
vsebuje tudi pomembnejSe prepovedi za uporabnike.

Odlok med drugim sledi na6elom obvezne uporabe storitev javne slu2be, udinkovitega zbiranja
odpadkov z namenom, da se odlaga 6im manj odpadkov, polnega pokrivanja upravicenih
stroskov izvajanja javne sluzbe in ostalih dejavnosti, zagotavljanju preglednosti med ob6inami
in izvajalcem javne sluzbe ler preprecevanju prekomernega financiranja izvajalca javne
sluZbe.

V splo5nih dolodbah so opredeljene vsebina, namen odloka, cilji ravnanja s komunalnimi
odpadki, uporaba predpisov, pomen izrazov, strokovno{ehni6ne naloge in subsidiarno
ukrepanje.



Vl. financiranje javne sluZbe

Odlok v tem poglavju ureja vire financiranja javne slu2be, pravila subvencioniranja tako, da se
prepre6i prekomemo financiranje ter vsa pravila v zvezi s cenami storitev javne sluibe
(obradunska obdobja, enotna cena, postopki oblikovanja, potrjevanja in nadzora cen storitev
javne slu2be, elementi cen javne sluZbe in javne infrastruKure, stro5ki izvqanta storitev in
infrastruKure, namenska poraba sredstev najemnine). Poglavje vsebuje tudi pravila za
obradun storitev javne sluZbe uporabnikom ter pravila za vodenje evidence o uporabnikih.

Vll. vrste objektov in opreme za izvajanje javne slulbe

Odlok podrobneje dolo6a, kajje javna infrastruKura lokalnega pomena in kaj oprema azvajalca
javne sluibe.

Vlll. nadzor nad izvajanjem odloka

Odlok doloca organe, pristojne za nadzor nad izvajanjem odloka

lX. kazenske doloibe

V tem poglav.ju so dolodene globe za storjene prekr5ke

lX. prehodne in konane dobAbe

V tem poglavju so dolodeni aKi, ki prenehajo veljati, ter zadetek veljavnosti odloka, ki je
predviden na petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. Ocena finaninih in drugih posledic, ki bi jih imelo sprejege odloka

Sprejetje odloka finandnih posledic za proradun ne bo imelo. Odlok postavlja boljjasna pravila
na podrodju oblikovanja, potrjevanja in nadziranja cen storitev javne slu2be, ki do sedaj niso
bila nikjer zapisana, pa bi skladno s priporoeili Radunskega sodigia morala biti, zato se bo

treba po novem driati rokov, ki bodo s tem odlokom potrjena.

OKP ROGASKA SLATINA, d.O.O.

Direktor:
mag. Bojan PIRS

Predlog Odloka o zbiranju dolodenih vrst komunalnih odpadkov v obdinah Roga5ka
Slatina, Smarje pri Jelsah, Podcetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli

Priloga



Na podlagi 149. dlena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, St. 39/06 - uradno
preaisaeno besedilo,49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNalft,57108 -ZFO-14, 70/08, 108/09,
108/09 - ZPNadrt-A, 48112, 57112, 92113, 56115, 102115, 30116,611't7 - GZ,21118 - ZNOrg in 84/18 -

zIURKOE), 29. clena zakona o lokalni samoupravi (ZLS- UP82, Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno
preaisaeno besedilo, 76108, 79109, 51110, 401'12 ZUJF,14115-ZJUJFFO, '11118 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 3. in 17.dlena Zakona o prekrskih (ZP-1 , Uradni list RS, 5t.

29111 - vadno preaisoeno besedilo, 21113, 111113,74114 - odl. U5.92114 - odl. US, 32116, '15117- odl.
US in 73/19 - odl. US), 3., 7., 59. in 60. elena zakona o gospodarskih javnih sluzbah (ZGJS; Uradni
list RS, 5t. 32193, 30/98 - ZZLPPO, 127106 - ZJZP,38110 - ZUKN in 57/1 1- ORZGJS4o), 30. in 31.

elena Gradbenega zakona (GZ; Uradni list RS, 5t. 61117,72117 - popr. in 65/20), 35. dlena Zakona o
geodetski dejavnosti (ZGeoD-1; Uradni list RS, St. 77110 in 61/17 - ZAID), 39. elena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, St. 61/17) so Obdinski svet Obdine Rogaska Slatina na podlagi 16.

Jelsah (Uradni li
Obdinski
st RS. 5t.

57l17)naSejidne-,obcinSkisvetob6inePoddetrteknapodla9i17,elenaStatuta
Obeine Podaetrtek (Uradni list RS, 5t. 43/'18 - uradno predisdeno besedilo) na seji dne

, Obiinski svet Obeine Rogatec na podlagi 16. Clena Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 29/18)
na seji dne Obeinski svet Obdine Kozje na podlagi 16. dlena Statuta Obeine Kozje
(Uradni list RS, 5t. 62117) na seji dne in Obdinski svet Obeine Bistrica ob Sotli na

ODLOK
o zbiraniu dolo6enih vrst komunalnih odpadkov v

obGinah Roga5ka Slatinar Smarie pri Jelsah,
Pod6etrtek, Rogatec, Kozie in Bistrica ob Sotli

r.sPLoSNE ooloe ge

1.6len
(vsebina)

clena Statuta Obaine Rogaska Slatina (Uradni list RS,5t.67/17) na seji dne
svet Obdine Smarje pri Jel5ah na podlagi 16. elena Statuta Obdine Smarje pri

(1) Ta odlok doloda nacin, predmet in pogoje izvajanja obvezne obainske gospodarske javne sluzbe
zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna sluzba) na celotnem
obmoaju obein Rogaska Slatina, Smarje pri Jelsah, Poddetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob
Sotli (v nadaljevanju: obaine) in vsebuje:
l. splosne dolodbe,
ll. organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja 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 javne sluzbe,
Vl. financiranje javne sluZbe,
Vll. vrsto objektov in opreme za izvajanje javne slu2be,
Vlll. nadzor nad izvajanjem tega odloka,
lX. kazenske doloebe,
X. prehodne in konene dolodbe.

(2) Naein, predmet in pogoje za izvajanja gospodarske javne sluzbe obdelave doloeenih vrst
komunalnih odpadkov in gospodarske javne sluzbe odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov lz obain v Regionalnem centru za ravnanje s komunalnimi

odpadki Celj, doloeajo veljavni odloki o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne

podlagi 15. dlena Statuta Obeine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 5t. 82/16 - uradno preeiseeno besedilo

- UPBI) na seji dne _ na seji dne 

- 

sprejeli



4.alen
(uporaba predpisov)

3.ilen
(ciUi ravnanja s komunatnimi odpadki)

Cilji ravnan.ja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
zagotoviti ueinkovito izvajanje javne sluZbe in uspeSno doseganje standardov in ciljev ravnanja
z odpadki,

- omogoeiti povzrociteljem komunalnih odpadkov dostop do storitevjavne sluzbe,
- zagotoviti udinkovit zajem in lodeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka po

sistemu ,rod vrat do vrat( in posledidno zmanjsanje kolieine odpadkov, ki se odlagajo,
zagotoviti vraeanle koristnih odpadkov v ponovno uporabo, recikliranje in preOetavo,
zagotoviti izloeanje nevarnih odpadkov in izloeanje biolosko razgradljivih odpadkov ter ustrezno
ravnanje z njimi,
uveljaviti naCelo )stroSke placa povzroCitell komunalnih odpadkov(,
prepreCevanie neorganiziranega odlaganja odpadkov v okolje,

- zagotoviti oddajo mesanih komunalnih odpadkov v obdelavo, preden se jih odstrani
z odlaganjem na odlagaliSeu komunalnih odpadkov,
zagotoviti spreml.ianje kolieine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov,

- osveseati in obvesdati uporabnike storitev lavne sluZbe o ueinkovitem ravnanju z odpadki, tn- zagotoviti izdelavo programov in uvedbo ueinkovitih ukrepov na podiocju ravnanja s
komunalnimi odpadka.

(1) za vprasanja u zvezi z izvaianjem javne sru2be, ki niso posebe.l urejena s tem odlokom, se
uporabljajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi.

(2) ce je po uveljavitvi tega odtoka spre.iet zakon ati zakonit podzakonski akt, ki vsebuje doloebe,
ki so v nasprotju z dolodbami tega odloka, veljajo dotoebe kasne.ie sprejetih zakonov ati
zakonitih podzakonskih aktov.

5.ilen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazl uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. bioloiki odpadki so biorazgradljivi odpadki zvrtovin ii parkov, zivitski in kuhinjski odpadki iz

gospodinistev, restavracij, gostinske dejavnosti in trgovin na drobno ter primer'ljivi odpadki iz
obratov za predelavo hrane;

sluzbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v posameznih
obdinah

(3) Podrobnejsa tehnicna pravala ravnanja s komunalnimi odpadki so opredeljena v tehnicnem
pravilniku o zbiranju odpadkov na obmodju obdin (v nadaljevanju: Tehnicni pravilnik), ki ga
sprejme pristojni organ izvajalca.

2.eten

Namen odloka ie:
- opredelitev vsebine in standardov javne sluzbe,

zagotavljanje varnega in uainkovitega izvajanja javne sluzbe,
uskladitev s predpisi, ki se nanasajo na organiziranje in financiranje izvajanja javne sluzbe in
varovan.ie okolja,

- dolociti obveznosti obdin in izvajalcev javne sluzbe pri izvajanju javne slu2be,
doloeiti pravice in obveznosti uporabnikov pri korisoenju javne sluZbe,
ureditev financiranja ter doloaanja in potrjevanja cen javne sluZbe,
zagotavljanje trajnostnega razvola javne sluzbe,
doloCiti vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluzbe,
zagotavljanje nadzora nad izvajaniem lavne sluZbe.



2. embalaaa so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to,
ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali dZUo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja,
rokovanja z n.iim, njegove dostave ali prestavitve na poti od proizvajalca do konanega
uporabnika. Embalaza so tudi:

izdelki, za katere se da oditno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih (npr.
konfekcioniranle) azdelana embalaza, uporabl.iena za namene lz te toeke,
nevraoljivi predmeti, uporabljeni za namene iz prve alineje tega odstavka, in pomozna
sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanJe ali povezovan.ie blaga, zlasti za
pakiranje, nepreduSno zapiranje, pripravo za odpremo in oznaeevanje blaga, in
predmeti, ki ustrezajo merilom iz uredbe, ki ureja ravnanje z embalazo;

3. gradbeni odpadki po tem odloku so odpadki, ki nastajajo pri manjsih vzdrzevalnih delih v
stanovanJska enoti (npr. obnova kopalnice,...). Za veaja gradbena dela velja predpis, ki urga
ravnanje 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 zabojnik za hisno kompostiranje v skladu z uredbo, ki ureJa ravnanje z
biolosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom. Je konstrukcUa
namenjena loeenemu zbiran.iu in kompostiranju biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov ter
zelenega vrtnega odpada v lastnem vrtu. Raba tako pridobuenega komposta je omejena na
vrt, ki pripada dolocenemu gospodinjstvu;

5. imetnik odpadkov je povzroditel.i odpadkov ali pravna ali frzidna oseba, ki ima odpadke v
posestil

6. izvajalec .iavne sluzbe (v nadal.levanju: izvalalec ali izvajalec javne sluzbe) je izvaialec, ki ima
pravico in obveznost po tem odloku izvajati javno sluzbo;

7. komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po narava ali sestavi
podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti terjavnega sektorja
in je uvrsden v skupino odpadkov s Stevilko 20 - Komunalni odpadki s klasifikacUskega
seznama odpadkov in podskupino s Stevilko 15 01 - Embalaza s klasifikactlskega seznama
odpadkov, dolodenega v predpisu o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek
ali komunalni odpadek);

8. kosovni odpadki so odpadki iz podskupine )Drugi komunalni odpadki( s klasifikacijsko
gtevilko 20 03 07 s klasiflkacijskega seznama odpadkov, dolocenega v predpisu o ravnanju z

odpadki, vkljueno s pohistvom in vzmetnicami. ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teze naso

primerni za prepuscanje v zabojnikih, posodah ali vredah za odpadke;
9. lodene frakciie komunalnih odpadkoy (v nadaljnjem besedilu: loeene frakcije) so nenevarni

in nevarni komunalni odpadki, ki se zbirajo loaeno od mesanih komunalnih odpadkov;
10. mesani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z

odpadki. uvrseajo med odpadke s Stevilko 20 03 0'l iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
razen looenih frakcij, odpadkov s trznic in odpadkov iz eiscenja cest, blata iz greznic in
odpadkov rz CiSdenja kanalizacije,

'l 1. nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki so zaradi ene ali vec nevarnih lastnosti
s predpisom uvrsceni med nevarne odpadke;

12. objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov, v ali na katerem se opravlja proizvodna ali
storitvena dejavnost ali je v.iavni rabi, ki povzroda nastajanie komunalnih odpadkov,

13. oddaja odpadkoy je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidendnim listom;
'14. odpadna embalaia, kije komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali skupinska embalaza,

ki nastaja kot loceno zbrana frakcua v gospodinjswih, 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, izloeena pri obdelavi mesanih komunalnih

odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlagaliSea odpadkov;
'15. odpadna embalaia, ki ni komunalni odpadek, je odpadna embalaza, ki nastaja pri

opiavljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribiStvu in prometu;

16. povzroditelj odpadkov Je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroea naslajanje
odpadkov (izvirni povzroditelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mesanie ali druge
postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov;

17. premi6na zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremlleno za lo6eno zbiranje

nevarnih frakcij, ki s postanki po dolocenem urniku na naseljenih obmoejih omogoea, da izvirni

povzroditelj komunalnih odpadkov iz gospodinistva doloden krajsi eas prepusda te frakcije



6.6len
(st.okovno-tehniine naloge javne sluibe)

(1) strokovno{ehniene, organizacijske in razvojne naloge javne sluzbe, ki niso prenesene na
izvajalca, opravlja obeinska uprava.

(2) obdinske uprave obein ustanovitel.iic izvajalca skrbijo za koordinacro med obeinami in
izvajalcem.

(3) strokovno tehnicne, organizacijske in razvojne naloge, kijih obeina lahko prenese na azva.ialca
so:
- strokovne, tehnicne in organizacrske naroge v zvezi z naartovanjem razvoja javne sruzbe

in izvedbo nadrtovanih infrastrukturnih ureditev,
- zagotavljanje strokovnih podrag v zvezi z nadrtovanjem komunarne opremrjenosti

predvidenega poselitvenega obmooja,
zagotavl.lanje strokovnih podrag, ki jih obdina potrebuje za izvajanje upravnih narog pri
urelanju javne sluZbe,

izvajalcu. Premaena zbiralnica nevarnih frakcq je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se
ga za dolocen krajsi eas zacasno uredi in opremi za prepuseanje in loeeno zbiranje teh frakctl,

18. prepuseanje odpadkov Je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidencnega las6,
kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z doloeeno vrsto
odpadka;

19. prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec prevzame komunalne odpadke, ka mu jih
uporabniki prepustro po sistemu od vrat do vrat. Je vnaprej doloeen prostor, praviloma na
javni povrsana, kjer uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali tipiziranih
vreeah za odpadke prepuseajo te odpadke izvajalcu. prepusdanje poteka po vnaprel
doloeenem urniku, kl ie objavljen na spletni strani izvajalca. v primeru loeenega zbiranja
komunalnih odpadkov v vecstanovanjskem objektu, je lahko prevzemno mesto ludi zbirno
mesto,

20. sistem od vrat do vrat je sistem prepuseania doloeenih komunalnih odpadkov, pri kateremje prevzemno mesto za prepuscanje teh odpadkov namenjeno doloeenim znanim
uporabnikom,

21. stavba je objekt po predpisih o graditvi obJektov, v katerem stalno ali zaeasno prebiva ena ali
vec oseb.

22. uporabnik storitev javne sluzbe zbiranja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) ie izvirni
povzroeitelj odpadkov, de v tem odloku ni drugace doloceno;

23. zbiralnica lodenah frakcij ali Eekoloski otok( je objekt gospodarske javne infrastrukture v
skladu z zakonom, ki ureja prostorsko nacrtovanje, kije urelen in opremljen za loeeno zbiran.ie
nekaterih nenevarnih frakcij, kjer izvirni povzroditelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstva ie
frakcije prepuSdajo izvajalcu;

24. zbiralnica nevarnih frakcU ie pokrit prostor, opremljen za lodeno zbiranje in zaeasno
skladisaenje nevarnih frakcu, kjer povzroeitelji komunalnih odpadkov izvajjlcu te frakcije
oddajajo;

25. zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, vkl.lueno z njihovim predhodnim sortiranjem in
predhodnim skladiacenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo oopaotov. pri
predhodnem sortiranju odpadkov se Stevilka odpadka, ki jo mora odpadku dodeliti povzroeitelJ
odpadkov, razen v primeru prepuseanja odpadka, ko mujo mora dodeliti zbiralec, ki odpadek
prevzame, ne spremeni;

26. zbirni center je ob.iekt gospodarske javne infrastrukture, ureJen in opremljen za prevzemanje
odpadkov, vkljucno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim sklaoisdenlem ia
namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov, za loeeno zbiranje in zaeasno hranjenje
vseh vrst locenih frakci.i, kjer izvirni povzroeitelji komunalnih odpadkov iz SirSe okolice izvajal6u
prepusaa.io te frakoje in kosovne odpadke. zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot
zbaralnica nevarnih frakcij;

27. zbimo mesto je prostor, praviloma na zasebni povrsini ali v zasebnih prostorih, kjer imajo
povzroditelji odpadkov namesdene predpisane namenske posode ali zabo.inike zi toeeno
zbiranje in zaeasno hranjenje komunalnih odpadkov v 6asu do prevzema odpadkov;

(2) Vsi ostali izrazi, ki niso dolodeni v pre.isniem odstavku, imajo enak pomen, kot je dolodeno v
vsakokrat veljavnih zakonitih dr2avnih predpisih.



pospesevanje uvajanla informatiziranih procesov za potrebe javne sluzbe,
izvajanJe trajnostno naravnanih aktivnosti in projektov ter zasledovanje ciljev teh projektov,
vkliueno z analiziranjem, porodanJem in informiranjem v zvezi s temi proJekti.

(4) lzvajalcu se podelUo naslednje naloge:
uporaba zbiralnic loeenih frakcij in zbirnih centrov za namene izva.ianja javne sluZbe,
upravljanje, izkorisdanje in vzdZevanje objektov in naprav potrebne za izv{anje jayne
sluZbe,
vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje javne sluzbe potrebne, skladno z veljavnimi

PredPisi,
podajanje predlogov za investicrjske posege v objekte in naprave, potrebne za izvajanje
javne sluZbe.

(5) Obeinska uptava izvaja nadzor nad izvajanjem javne sluzbe skladno s predpisi in dogovor.,enim
nadrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.

7.Clen
(subsidiarno ukrepanje)

(1) Obeina zagotavlja:
izvajanje vseh storitev, doloeenih v veljavnih predpisih ;

financiranje javne sluzbe in gospodarske javne infrastrukture v taksni visini, da je mozno
trajnostno zagotavljati ustrezen in predpisan obseg in kakovost storitev ter vzddevanje
objektov, naprav in opreme izvajalca in gospodarske javne infrastrukture tako, da se
ohranja njihova vrednost;
sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogocanja ali omejevanja izu4anja storitev javne
sluZbe;
sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaseenih izvajalcev, ki izvajajo storitve.iavne sluZbe
na podrodju obcine,

- pisno obvescanje izva.ialca o morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov.
(2) Obeina skrbi za odpravo posledic Cezmerne obremenitve okolJa zaradi ravnanja s komunalnimi

odpadki in krUe stroske odprave teh posledic, ee jih ni mogoce naloziti dolocenim ali dolocljivim
izvirnim povzroeiteliem ali ee ni pravne podlage za nalozitev obveznosti povzrooitelju
obremenitve ali posledic ni mogoce drugaee odpraviti.

(3) lzvajalec je v primeru iz pre.lSnjega odstavka dolzan na raCun obaine zagotoviti zbiranie
komunalnih odpadkov, ki povzrooa.io Cezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v
obdelavo.

(4) Ce se v primeru iz drugega odstavka tega dlena povzroditelj ugotovi kasneje, ima obdina pravico
in dolznost izterjati vraoilo stroSkov iz pre,Snjih odstavkov.

(5) Sredstva za pokrivanje stroskov iz drugega in tretjega odstavka tega elena se zagotavljajo v
obeinskem proraeunu.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUZBE

8.elen
(obmo6je in oblika izvaianja javne sluZbe)

(1) Obdine zagotavljajo izvajanje javne sluzbe z ustanovitvijo javnega podjetja na celotnem

obmodju obein v skladu z veljavnimi predpisi tako, da so storitve javne sluzbe dostopne vsem
povzroaiteljem odpadkov, uporaba storitev javne sluzbe pa je za vse povzroeitelje odpadkov

obvezna.
(2) lzvaialec lavne sluzbe ter upravljavec gospodarske .iavne infrastrukture na celotnem obmoe.iu

obdin Rogagka Slatina, Smarje priJelSah, Podeetrtek, Rogatec, Kozie in Bistrica ob Sotlije OKP
javno podjetje za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o., CelJska cesta 12, Rogaska Slatina
jv nadatlevanlu: izvajalec ali upravljavec), ustanovl.ien na podlagi Odloka o ustanovitvi OKP

iavnega podjetja za komunalne storitve Rogaska Slatina d.o.o. (Uradni list RS, st. 89/2012)



9.6len
(tehniani pravilnik)

(1) Pristojni organ izvajalca sprejme Tehnicni pravilnik, ki vsebuje:
- opredelitev tehnologije zbiranja odpadkov;

tehnologijo, pogoje in nadin looenega zbiranja odpadkov;
tapizacijo predpisanih posod za odpadke, vkljueno z merill za dolocanje izhodisene
prostornine posod za posamezne kategoriJe uporabnikov;
tipizaci.jo namenskih predpisanih vrec za odpadke in pogoJe njlhove uporabe;
minimalne standarde za doloditev prevzemnih mest in zbiralnic;
podrobnejse pogoje prepuSdanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih;
podrobnejSo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za zbianle
odpadkov skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne sluZbe.

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

10.aten
(vrsta in obseg storitev iavne slu:be)

(1) Javna sluzba po tem odloku obsega storitve zbiranla dolocenih vrst komunalnih odpadkov in
sicer:
- storitve prevzemanja doloeenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,

zbiralnicah locenih frakcij, zbirnih centrih in premienih zbiratnicah,
storive prevoza prevzetih komunalnih odpadkov, zaradi oddaje v nadal.lnjo obdelavo in/ali
odlaganja ali odstranjevania (prevoz do regijskega centra za obdelavo odpadkov RCERO
CeUe).

(2) storitve iz prejsnjega odstavka so v okviru opravljanja javne sluzbe kot javne dobrine
zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoja. Uporaba storitev javne sluZbe je v obsegu, ki ga
doloeajo zakoni in predpisi o nacinu izva.ianja javnih sluzb, za povzroeitelje odpadkov 6bvezria.

1 1.alen
(naloge javne slu2be)

(1) lzvajalec v okviru javne slu2be zbiranja komunalnih odpadkov an oddajanja v nadaljnje ravnanje
zagotavlja:

zbiranje komunalnah odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
- zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
- zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premicnih zbiralnicah,

zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
predhodno r2zvrsdanje in predhodno skladiseenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,

- izvajanje sortirne analize mesanih komunalnih odpadkov,
oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
ozaveseanje in obvesdanje uporabnikov.

(2) lzvajalec prevzema komunalne odpadke, ki jlh zbia, brez evidencnega lista iz predpisa, ki
ureia odpadke.

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

(4) lmetniki odpadkov prepusdajo komunalne odpadke izvajalcu skladno s tem odlokom in navodili
izvajalca.

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



12.ebn
(obveznost vkljueitve v javno sluibo)

(1) V sistem @vnanja z odpadki sose dolzni vkljueiti vsi izvirni povzroditelji odpadkov
na obmoeju obeine, ne glede na njihovo stalno ali zaeasno prebivalisae oziroma sedez

(2) Povzroeitelji odpadkov iz prelsnjega odstavka so obvezni uporabniki storltev javne sluzbe
ravnania s komunalnimi odpadki.

(3) Loeeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno za vse povzroCitelje odpadkov.

13.e len
(uporabniki storitev javne sluibe)

(1) Uporabniki in plaoniki storitev javne sluzbe (v nadaljevanju: uporabniki) so lastniki obJektov iz
obmocja obdin, kjer se izvaja Javna sluzba na nadin, dolocen v velJavnih predpisih.

(2) Uporabniki in plaeniki storitev javne sluzbe iz prvega odstavka tega dlena so fizidne osebe,
fizidne osebe, ki opravljajo de.iavnost, samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe, vse
druge pravno-organizacrske oblake. ter drugi subjekti, povzroeitelji odpadkov in imajo
sposobnost biti stranka. Fizidne osebe, ki opravljajo dejavnost, samostojni podietniki
posamezniki in pravne osebe morEo v tridesetih dneh od zaeetka opravljanja dejavnosti z
izvajalcem skleniti pogodbo, v kateri se dogovori nadin zbta ia in prevoza
komunalnih odpadkov.

(3) Ce je tako doloeeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko
uporabnik in placnik storitev .iavne sluzbe tudi posestnik objekta, pri eemer morajo lastnak,
posestnik in izvajalec podpisati medsebojni dogovor, v katerem se zapisnisko uredi datum
spremembe uporabnika, lokaci.ia prevzema, stevilo namesaenih posod za loeeno zbiranie, drugi
pogojizbaranja In subsidiarna odgovornost lastnika za morebitna neplaCila ter.latev. Ne glede na
prejsnji stavek za spremembo uporabnika zadosda pisno obvestilo, poslano izva.ialcu s strani
novega ali starega uporabnika, pri eemer mora biti tisti, ki je obvestilo poslal, to sposoben
dokazati. V tem primeru se upostevajo podatki, ki so bili sporoeeni v taksnem obvestilu, izvajalec
pa ima pravico posredovane podatke preveriti pri novem ali starem uporabniku ter z ogledom
na terenu.

(4) V primeru izvajanla javne slu2be gospodinjstvom, v razmerju do izvajalca kot uporabnik in

plaenik storitev.javne slu2be nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski

enoti), ki podpise tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali alanl gospodinistva so
subsidiarno odgovorni na smiselno enak naain, kot.ie dolocen v petem odstavku tega elena. Ce
dlani gospodin.istva ne podpisejo dogovora iz tega odstavka, se kot uporabnik Steje kateri koli

dlan gospodinjstva. lzvajalec lahko v primeru iz prejSn.iega stavka izstavlja radune kateremu koli

6lanu gospodinjswa, ki nastopa kot pla6nik. V primeru iz predprejgniega in prejsniega stavka so

ostali 6lani gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplaaane terjatve na nadin iz petega

odstavka tega 6lena.
(S) Ce je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti uporabnikov javne slu2be

prevzame eden od solastnikov, de je med njlmi dosezen plsni dogovor. obveznosti solastnik iz
prejsnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalca o sklenjenem

dogovoru in mu predlozi izvod dogovora. solastnik, kije prevzel obveznosti, mora z izvajalcem
poapisati poseben dogovor, v ka,terem se opredeli odjemno mesto ter ostale pravice in

obveznosti solastnika in izvaialca. Ce solastnik, ki Je prevzel obveznosti do izvajalca, dolga po

prvem opominu ne poravna, se steje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse

zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz

preJsnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celote, vkljucno s

itr,igfi ii zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s pladilom ene ali vec teriatev s strani

solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalca v smislu prvega stavka tega odstavka, lahko

izvajalec zaene izstavljati racune kateremu koli izmed solastnikov.

16) V v6dstanovanjskih siavbah (stanovanjske, poslovno-stanovaniske) obveznosti uporabnjkov

izvrsuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroskov med lastniki delov stavbe v skladu

s preipisom, ki ureja upravfanje veestanovan.iskih stavb. Pladniki storitev so lastniki ali

goipoOlnlstua v skla-du s tem eienom, razen 6e upravnik in izvajalec skleneta pogodbo o



poravnavanju obveznosti, pri eemer upravnik nastopa za .aeun lastnikov oziroma
gospodinjstev. Lahko pa se izvajalec dogovoriz upravnikom stavbe, da mu mesecno zagotavlja
podatke o Stevilu oseb in druge pokebne podatke, ki so osnova za porazdelitev stroskov.
Obradun storitev ter izstavitev ra6unov posameznim uporabnikom pa izvede izvajalec.

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

(8) V primeru, ko povzroiitell odpadkov le-te povzroca z vee obtikami delovanja ali dejavnostmi, je
dolzan storitue javne sluzbe urediti in plaeevati posebej za vsako obliko delovanja ali
de.Javnosti, s katero se povzrodajo odpadki.

(9) lmetniki odpadkov, ki na podlagi preJsnlih odstavkov izpotn.iujejo pogoje za pridobitev statusa
uporabnika glede vee nepremidnin na obmoeju obeine, so za vsako nepremidnino posebej
do12ni uporabljati storitve javne sluZbe po tem odloku.

(1o)Za objekte, na katerih je posest opuseena, na obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je
na slrani lastnika, ki neuporabo objekta dokazule, da.ie ukinjen vodovodni prikljuaek, elektrieni
prikljuoek ipd.

('11)Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo
de.javnost, moraJo z izvajalcem skleniti pogodbo, v kateri se dogovorijo o nadinu zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov. Navedene osebe moralo pogodbo skleniti najkasneje v roku
30 dni od zaaetka opravl.ianja dejavnosti.

l4.Clen
(obveznost sporoEanja sprememb)

(1) Uporabnik mora izvajalca pisno obvestiti v roku 15 dni od nastanka naslednjih sprememb:
naslova,
lastniStva,
najemnih razmer.j,

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

(2) V primerih iz 2. do 5. alineje prvega odstavka tega 6lena je sprememba moZna pod pogojem,
da dosedanji uporabnik izvajalcu posreduje pisni dogovor, sklenjen med dosedanjim in-n6vim
uporabnikom in so poravnane vse obveznosti dosedanjega uporabnika oziromi na podlagi
obvestila v skladu s tretjim odstavkom 13. Clena tega odloka.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega alena se v primeru smrti uporabnaka zaradunava.jo lastnikom.
razen v primeru dogovora med solastniki.

(4) Novi uporabnik in izvajalec se dogovorita o lokacqi prevzemnega mesta, stevilu namesdenih
posod za loeeno zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov ter drugih pogojih za zaeetek
izvajanja storitev zbiranJa. lzvajalec novega uporabnika vpise v seznam nameteenih posod pri
povzroditeljih odpadkov. Novi uporabnik mora izvajalcu zbiranja sporoeiti podatke o stevilu
povzrociteljev odpadkov iz gospodinjstva oziroma stevilu zaposlenih, ee .ie povzroditelj
odpadkov pravna ali flziCna oseba, ki izvaja deJavnost.

15.6len
(zbiranje odpadkov)

(1) lzvajalec.le dolzan lodeno zbrane odpadke iz i 1. elena (naloge javne sluzbe) oddajati shemam,
zbiralcem in prederovarcem, skradno s predpisi, pri eemer tinio mesane t<omunatne oop"o[e
predeluje le s strani obeine potrjen izvajalec gospodarskih javnih sluzb obdelave in odlaganja
mesanih komunalnih odpadkov, kateremu je obdina skladno z odlokom iz drugega odstav:ki 'i.
elena tega odloka podelila koncesijo.

(2) lzvajalec je dolzan zagotavljati loeeno zbiranje komunalnih odpadkov po nacelu zbirania )od
vrat do vrat( za odpadke doloeene v 20. Clenu tega odloka.

(3) Uporabnik odpadke zbira v zaprti opremi za zbiran.ie na svojem zbirnem mestu. uporabnak morapred predvidenim easom prevzemanja komunalnih odpadkov, to je najkasneje dd o ure n" oinzbiranja po urniku, zagotoviti, da se zabojnik in tipizirana vreca presiavi rz zbunega r""i" n,



prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov s strani izvajalca pa opremo v najkrajsem moznem
easu, to je Se isti dan, vrniti nazaj na zbirno mesto. Uporabnik za objekt, v katerem nihoe nima
urejenega stalnega ali zaaasnega bivalisea (npr. pooitniski objekt) in je v Casu prevzemanja
komunalnih odpadkov odsoten, lahko tipizirane vreee odda na prevzemno mesto naivec sedem
dni pred dnem zblranja po urniku.

(4) Za uporabnake na obmoejih, ki so nedostopna za komunalna vozila ali dostop do njih zaradi
redke poselitve pomeni nesolazmerne stroske izvajanja javne sluzbe, izvajalec dolodi
skupno prevzemno mesto, ki so ga uporabniki dolzni uporabljati skladno s tretjim odstavkom
tega clena.

(51 Za uporabnike na zadasno nedostopnih obmocjih, izvajalec doloci
skupno prevzemno mesto, o katerem obvesti uporabnike preko spleta ali sredstev
javnega obvesoanja ali pisno.

(5) Nacrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovan.,skih in poslovnih objektov,
sosesk in naselij, ter pri prenovi zgradb in delov nasel!, poleg splosnih normativov in

standardov upogtevati tudi dolodbe tega odloka, ter obstojeao tehnologijo zbiranja
in odvazanja odpadkov, vkljueno z opremo izvajalca. V novih zazidljivih obmoejih je treba s
prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi mesta za zbiralnice in prevzemna mesta
za odpadke.

16.alen
(urnik zbiranja odpadkov)

(1) lzva.ialec prevzema:
mesane komunalne odpadke najmanj enkrat na 14 dni,
odpadno embalazo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov na.lmanj enkrat na 14 dnl,
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 tekstil, belo tehniko in elektronsko opremo najmanj dvakrat letno,
nevarne odpadke enkrat letno,
kosovne odpadke enkrat letno na podlagi naroeilnice.

(2) lzvajalec z namenom optimizacije prevoznih poti in znizanja stroskov pripravi
Urnike odvoza odpadkov, ki morajo vsebovati podatke o dnevu odvoza posameznih
vrst odpadkov po obcinah in naseljih ali ulicah. Urnike odvoza odpadkov za tekoee leto Je
izvajalec dolzan objaviti na svo.li spletni strani. lnformacijo o prevzemu kosovnih odpadkov
in o delovnem casu zbirnah centrov.ie izvajalec dolzan objaviti na svoji spletni strani.

(3) lzvajalec sme pri prevzemanju odpadkov odstopiti od urnika odvozov odpadkov zgolj v primeru

visje sile, kot so neprimerne vremenske razme.e, zaeasna neprevoznost poti do prevzemnih

mest in nenadne okvare posebnih vozil.
(4) Cas prevzemanja odpadkov za pogodbene uporabnike izva.ialec zagotovi na podlagi pogodbe,

skladno s Tehnicnim pravilnikom.

(1) lzvajalec .iavne sluzbe je dolzan zagotoviti, da se v okviru javne slu2be beeno zbiraio in

prevzemajo naslednje loeene frakclje komunalnih odpadkov:
lodene frakcrle iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama odpadkov,
kosovni odpadki,

- odpadki z vrtov, parkov in pokopalige,
odpadki s trznic,

- odpadki iz cisaenja cest,
mesani komunalni odpadki in

izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ,avnaie z izrabljenimi gumami'

(2) Ne glede na pre.lsnji odstavek se v okviru javne sluzbe ne zbirajo:
-oapaOna' 

emOitaza, ki v skladu s predpisom, ki urela ravnanle z embala2o in odpadno

embala2o, nastaja kot odpadna embala2a, ki ni komunalni odpadek,

17.Elen
(loeeno zbiranje komunalnih odpadkov)



odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzroeiteljev, ki so izvirni povzrocitelja iz dejavnosti v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biotosko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in
zelenim vrtnim odpadom,
biolosko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih povzroaiteljev, ki so izvirni povzrocitelJi
kuhiniskih odpadkov iz gostinstva v skladu s predpisom, ki urela ravnanje z biolosko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,

- odpadna iedilna olja od izvirnih povzrociteljev, ki so povzroeitelji odpadnih jedilnih olj iz
gostinswa v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi iedilnimi olji in mastmi.

(3) lzvajalec mora zagotoviti, da se nevarne frakcr.le zbirajo loeeno od drugih loceno zbranih frako,
komunalnih odpadkov.

(4) ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo loeeno na podlagi prejsnjih odstavkov, se zbirajo
kot mesani komunalni odpadki.

(5) lmetniki odpadkov prepuscajo komunalne odpadke izvajalcu javne sluZbe z oddalo:
v tipizirane in oznaeene zabojnike ali izjemoma v tipizirane vreee, postavljene na
prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat,
v tipiziranih in oznadenih skupnih zabo.inikih in izjemoma v tipiziranih vredah na skupnih
zbirnih mestih,
v zbiralnicah locenih frakcij (ekotoski otok),
v zbirnih centrih ali
v premidnih zbiralnicah, pod pogoji in na nadin, ki so doloceni s tem odlokom.

(6) lzvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za posamezno vrsto odpadka
doloeeni z letnim urnikom odvozov in ga objavi najkasneje do3i.decembra za nasiednje
leto na svoji internetni strani.

(7) V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim
urnikom odvozov, zaradi visie slle, kot so neprimerne vremenske razmere ali zaeasna
neprevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o vzrokih izpada
teronovih terminih pravocasno (vsaj en dan prej ali na isti dan oziroma odvisno od
dogodka) obvestiti povzrocitelje najmanj z objavo na svoti spletni strani. pri tem mora
uporabnike obvestiti o nadomestnem terminu izvedbe storitve.

(8) v primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omogoea dovoza za specialna vozila
izvaialca, si mora uporabnik v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustrezno Stevilo vre6 za zbiranje
posameznih vrst odpadkov terjih na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.

(9) lzvajalec ni dolzan prevzemati odpadkov iz neoriginalne in neoznacene posode oziroma
zabojnika, ce je odlozena poleg ali na ze napolnjen zabojnik, kiga povzroditeljem nudi izvajalec.
za viske odpadkov, ki pri povzrooiteljih odpadkov nastajajo ob.asno in presegajo volumen
namescene posode oziroma zabojnika, si je povzrocitelj dolzan zagotoviti oriroma kupiti
namensko oznadene vredke pri izvajalcu. V primeru nepravilnega odlaganja odpadkov na
prevzemnem mestu, mora izvajalec krSitel.ia prraviti pristojnemu inSpektoratu.

18.6len
(preyzemanje loeeno zbranih frakcij)

(1) Storitve prevzemanja locenih frakcij obsegajo:
prevzemanje zbrane odpadne embalaze po sistemu od vrat do vrat v skladu s Tehnianim
pravilnikom,
prevzemanje loeenih frakc, v zbiralnicah lodenih frakcrj, 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
- zbiranje kosovnih odpadkov od uporabnika na njegov poziv.

(2) Storitue prevzemanja nevarnih frakcU obsegajo:
prevzemanje nevarnih frakctj v zbiralnicah nevarnih frakctl,

- prevzemanje nevarnih frakcr,.ki jih povzroditelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem
centru ali premidnih zbiralnicah nevarnih frakcij.

(3) Podrobneje se obseg in vsebina 
_storitev ter _nadin rodenega zbiranja odpadkov iz prvega in

drugega odstavka tega Clena doloeita v Tehnicnem pravilnik--u.



19.alen
(biol05ko razgradUivi odpadki)

(1) Baolosko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzrociteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati
po sistemu ,od vrat do vrat( loieno od drugih loeeno zbranih frakcU komunalnih odpadkov, v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biolosko razgradlJivimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom, ee ni v tem Clenu drugaee dolodeno. Prevzemno mesto za lodeno zbrane bioloSko
razgradljive odpadke je isto kot za mesane komunalne odpadke.

(2) Za biolosko razgradljive odpadke je treba zagotoviti lodeno zbiranje in prevzemanje pri
povzroCiteljih odpadkov na obmoeju mestnega .iedra ali veejega stanovanjskega naselja.

(3) Uporabnik na obmodju katerega izvajalec uredi javno zbiranje bioloskih odpadkov
po sistemu od vrat do vrat, svojo odloeitev o uporabi javne storitve ravnanja z
bioloskimi odpadki pisno sporodi izvajalcu. V primeru, da uporabnik bioloske odpadke na
tem obmodju aeli higno kompostirati, mora o tem podati pisno izjavo in izvajati
hisno kompostiranje. V primeru, da izvajalec ugotovi, da uporabnik tega ne izvaja v celoti, ga

izvajalec vkljuei v sistem zbianja. Za uporabnike v objektih, kjer ni moznosti za
hisno kompostiranje, je uporaba storitev javne sluzbe ravnanja z bioloskimi odpadki obvezna.

(4) Na obmoejih, kjer izvajalec ne zagotavl.ja rednega zbiranla biolosko razgradljivih odpadkov po

sistemu Dod vrat do vrat(, mora povzroditelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih
biolosko razgradljivih odpadkov v hiSnem kompostniku, tockovno na enem mestu na lastnih
zemljiicih na nadin in kolidinah, da se pri tem ne povzroea obremenitev okolja z emisijami
vonjav.

(5) Zbiranje bioloSkih odpadkov po sistemu )od vrat do vrak( je obvezno za stanovalce
veestanovanjskih stavb.

(6) lzvajalec spodbuja povzroeitelje odpadkov, da lastne biolosko razgradljive odpadke
kompostirajo v hisnih kompostnikih tudi na obmoojih z organiziranim rednim prevzemanjem
biolosko razgradljivih odpadkov, ae imajo za tako kompostiranje na razpolago vrt in pri tem
uposteva.io ustrezne postopke predelave bioloiko razgradljivih odpadkov, tako da pri tem ne
povzroeajo obremenitev okolja z emisi.iami vonjav.

(7) Pri uporabnlku lahko izvaja nadzor zbiranja 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) Hisno kompostiranje mora biti pravlloma 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 obmoejih, kjer je organizirano lodeno zbiranje biolo5ko razgradliivih odpadkov, ti
odpadki zbirajo v predpisanih zabojnikih ali posodah in prevaaaio z vozili, opremljenimi za
prevoz biolosko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne izpugdajo v okolje in da ne
povzroeajo emisle von.iav;
prevzemanje biolosko razgradliivih odpadkov skladno z letnim urnikom zbiranja,
da prevzemno mesto opremi s tipskim zabojnikom ustrezne barve in velikosti za zbtanie
bioloSkih odpadkov;
da zamenja obstojeei zabojnik za bioloske odpadke, 6e je zabojnik tako mocno poskodovan'

unicen 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;

disoenje in razku2evanie vozil, s katerimi zagotavl.ia Wevazanle biolosko razgradljivih
odpadkov.

(10)Ce povzroeitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje biolosko razgradljivih odpadkov

nepravilno locene odpadke, kijih ni mogoee predati v kondno oskrbo, izvajalec takih odpadkov

na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temvee jih prevzame na dan odvoza mesanih

odpadkov. Pri tem povzroditelj odpadkov izvajalcu plaea strosek prihoda (zbiranje in odvoz),

dodatni strosek zbiranja in odvoza ter predpisano dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu

na dan odvoza ostankov odpadkov. lzvajalec to ugotovitev posreduje prekrskovnemu organu.
(11) Povzroeitelji kuhinjskih odpadkov iz gostanstva morajo oddajati kuhinjske odpadke

specializiranemu zbialc! 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 urnika 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 naslednJih odpadkov:
odpadni papir,
stekleno embala2o,

- 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 odlozUo na prevzemno mesto oziroma ga oddajo na obsto.,edih ekoloskih otokih ali
v zbirnem centru.

(4) Zabojniki ali vrede za zbiranje odpadkov po sistemu )od vrat do vrat< morajo biti oznaeeni tako,
da uporabnik zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabo.jnjk ali vreeo.

(5) lzvajalec ni dolzan prevzemati odpadkov iz neoriginalne in neoznaCene posode oziroma
zabojnika, de je odlozena poleg ali na Ze napolnjen zabojnik, ki ga povzroeiteljem nudi izvajalec
.iavne sluZbe.

(6) Za viSke odpadkov, ki pri povzrociteljih odpadkov nastajajo obdasno in presegajo volumen
namescene posode oziroma zabojnika, si je povzrooitelj dol2an zagotoviti oziroma kupiti
namensko oznadene vreee pri azvajalcu.

(7) lzvajalec mora vse prevzete odpadke iz prvega in drugega odstavka tega elena stehtati pred
predhodnim skladisdenJem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v
nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnatitako, daje mogoea njihova obdelava v skladu s hierarhro
ravnanja z odpadki.

(8) V primeru krsitve, mora izvajalec krsila pnlaviti pristolnemu inspektoratu.

21.alen
(zbiralnice lodenih frakcij - ekoloiki otoki)

(1) lzvajalec v zbiralnici zbira:
- odpadni papir in karton,

odpadno embalazo iz papiia 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 prejsnja odstavek izvajalcu v zbiralnici ni treba zagotoviti locenega zbtan)a za
odpadke iz prejsnjega odstavka, kadarjih zbira po sistemu od vrat do vrat.

(3) Zbiralnica je namenjena za prepusaanje odpadkov vsem izvirnim povzroaiteljem komunalnih
odpadkov.

(4) zbiralnica.ie namenjena tudi za prepusdanje odpadne embalaze, ki ni komunalni odpadek, ki
nast+ pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzroeiteljem teh
odpadkov, ki se o tem dogovorUo z izvajalcem.

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

(6) Zbiralnice moralo biti praviloma urejene v stanovanjskih obmoejih, vec.iih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenih domovih, bolnisnicah, Solah, vrtcih in drugih ustanovah.

(7) Ne glede na prejsnji odstavek mora biti v mestih in soseskah z vec vedstanovanjskimi objekti
zbiralnica urelena na vsakih 400 prebivalcev, ee se na zbiralnici prepuscajo odpadni pipir,
karton, odpadna embalaza iz paptja in kartona ter odpadna embalaza iz stekl;. zbi;alnica mora
biti urgena na vsakih 300 prebivalcev, ee je opremljena tudi z zabojnikom za prepusdanje
odpadne embalaze iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.

(8) Kadar azvajalecjavne sluzbe zagotavlja loeeno zbiranje odpadkov iz prvega odstavka tega elena
po sistemu >od vrat do vrat(, lahko obsto.ieCe zbiralnice brez predhodnih obvestil tudi u-kine, ee
bi se ugotovile veekratne krsitve nepravilno loeenih odpadkov (ztasti nepravilno odloieni
odpadki, odlaganje poleg zabojnikov ipd.).



22.e|€n
(ureianje in vzdrzevanje zbiralnic lodenih frakcij - ekoloskih otokov

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih povrsinah, ki so dostopne za transportna vozila, Ce se s tem
ne ogroza njihova splosna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrozena splosna
raba javne povrsine, obeina ali vagka oziroma trska skupnost zagotovi
drugo primerno javno povrsino. Ce zbiralnice ni mogoee urediti najavni povrsini, se lahko uredr
tudi na zasebnem zemljiSeu, ki je dostopno za transportna vozila, ee lastnik zemljisea poda
pisno soglasje k postavitvi zbiralnice na njegovem zemljiSeu.

(21 Zbtalnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojUo na utrjeni ali tlakovani povrsini, in je
opremljena z:

zabojnikom za prepusoanje odpadnega papirja, kartona in odpadne embalaze iz papirja in

kartona,
zabojnikom za prepuSdanje odpadne embalaze iz plastike, kovin in sestavljenih materialov
ter
zabojnikom za prepuSCanie odpadne embalaze iz stekla.

(3) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrzevana tako, da:
izvirni povzrocitelj lahko prepusti odpadke iz prejsnjega odstavka na preprost naein in brez
dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost za elovekovo zdrav.ie,
se zaradi prepusaanja odpadkov z njimi ne onesnazujeta zbiralnica in njena okolica ter ni

Cezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(4) Zabojniki iz drugega odstavka tega elena moraJo biti oznadeniz navedbo vrst odpadkov, katerim

so namenjeni.
(5) lzvajalec prazni zabojnika iz 1 . in 2. todke drugega odstavka tega elena vsaj enkrat na 14 dni,

zabojnik iz 3. tocke drugega odstavka tega elena pa vsaj enkrat meseano, na podlagi obvestila
o posameznem polno nalo2enem zabojniku iz drugega odstavka tega elena pa tudi pogosteje.

(6) lzvajalec mora na podlagi obvestila o posameznem polno nalozenem zabojniku zabojnik
iz$aznili najkasneje v 48 urah od prelema obvestila.

(71 lzvajalec mora vse prevzete odpadke iz prvega odstavka tega elena stehtati pred predhodnim
skladisdenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje ravnan.ie. Do oddaje
v nadaljnie ravnan.ie mora z njimi ravnati tako, da je mogoea njihova obdelava v skladu s
hierarhro ravnania z odpadki.

23.dlen
(premi6ne zbiralnice)

(1) lzvaJalec v premieni zbiralnici zbira:
nevarne in nenevarne komunalne odpadke iz gospodin.istev v skladu z uredbo, ki ureja javno
sluZbo.

- zelo majhno OEEO v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno elektridno in

elektronsko opremo.
(2) Premicna zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzroditeljem komunalnih odpadkov.
(3) tzvajalec mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali vea, zagotoviti prevzemanie odpadkov iz

prvega odstavka tega alena najmanj enkrat letno. Ceje gostota poselitve v takem naselju hkrati
veeja od 500 prebivalcev na km'?, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.

l4l lzvqalec mora najmanj Stiranajst dni pred loeenim zbiranjem odpadkov v premiani zbiralnici na

svoJi spletni strani objaviti obvestilo o kraju in easu prevzema odpadkov, izvirnim povzroditeljem

iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis
odpadkov, kijih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepusdanje.

(5) Prevzem odpadkov v premicni zbtralnlci mora na posameznem krqu traati vsaj 60 minut, pri

demer se Stevilo krajev prevzemanja doloai tako, da je prepuSdanje odpadkov omogoeeno vsem
izvirnim povzroditeljem teh odpadkov na obmodju obeine.

(6) lzvajalec mora zagotoviti prevzemanje nevarnih frakcij v skladu z podzakonskim predpisom, ki

ure.ia ravnanie z loceno zbranimi frakcrami pri opravljanju javne sluZbe ravnanja s komunalnimi
odpadki.

(7) Loeeno zbiranje nevarnih frakcij se zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premieno

zbiralnico nevarnih frakcU po vnaprej dolooenem urniku, ki ga doloei izvajalec.



(8) lzvalalec mora povzrocitelje komunalnih odpadkov najmanj stirinajst dni pred prevzemom
nevarnih frakcij obvestiti o casu in naeinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih
javnega obveseanja, na spletni strani izvajalca in na drug krajevno obieajen naein.

(9) Prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev izvajalec izvda tudi v zbirnih centrih.
Prevzemno mesto nevarnih odpadkov je opremljeno s tipiziranimi ln oznaeenima posodami ala
zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Ko je zbrana primerna
kolieina nevarnih odpadkov,.iih izvajalec odda pooblaS6enim
prevzemnikom ozjroma odstranjevalcem, skladno s podzakonskim predpisom, kl urela
ravnanje z odpadki.

24.e|en
(urejanje in yzdZevanie premi6nih zbiralnic)

(1) Premidna zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki, posodami ali vrecami za lodeno zbiran.ie
komunalnih odpadkov iz prvega odstavka 23. elena tega odloka. zabojniki, posode ali vreee pa
moajo biti oznadene s Stevilkami odpadkov.

(2) Premidna zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urelajo prevoz nevarnega blaga.
(3) Premidna zbiralnica mora biti urejena in vzdZevana tako, da:

je onemogoeen dostop nepooblaseenim osebam do vsebine zabojnikov in
- se zaradi prepuscanja odpadkov z njimi ne onesnazujeta premidna zbiralnica in njena

okolica ter ni Cezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi voniavami.
(4) v premidni zbiralnici mora odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobliena po

programu izobrazevanJa o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz
predpisa, ki ureja odpadke.

(5) lzvajalec.mola vse prevzete odpadke iz prvega odstavka prejsnjega dlena stehtati pred
predhodnim skladiscenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odladrov v nadatlnje ravninje.
q9 oddaje v nadaljnje ravnanie mora z njimi ravnati tako, da je mogoda niihovi 

-obdelavj 
v

skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
(6) lzvaialec mora prepuseene lo0ene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno

prevzemati in jih v zacasno skladiscenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako
opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroca prasenja in povzroca
eim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

25.6len
(zbiranje me$anih komunalnih odpadkov)

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

l2l zbtarye mesanih komunalnih odpadkov se opravl.ia na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki
dolzni po vnapreJ dotocenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu v tipiziianih posodah s
proslornino 120 l,240 I in 1 100 t.

(3) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vreee za prepusdanle mesanih komunalnih odpadkov, ki
lih doloda pravilnik iz g. elena tega odloka, se lahko uporab4o samo, ee iz objektivno opravie ljivih
razlogov (na ptimet zatadi nedostopnosli ali velike oddaljenosti od previemnega' mesti ali
izrednega poveeanja koricane odpadkov) ni mogoce uporabiii posode aiizaoojnikaiz pre.isnjega
odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke prilebi.

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

(5) lzvajalec prevzema meSane komunalne odpadke najmanj enkrat na dva tedna.
(6) Ne glede na pre.lsnji odstavek lahko izvajalec pri upoiabniku, ki je izvirni povzroditeti teh

odpadkov iz dejavnosti, prevzema mesane komunalne odpadka pogosteJe, ee se'taio
dogovorita.

(7) lzvajalec mora zamen.iati obstojeda zabojnik za mesane komunalne odpadke, ae prostornina
zabojnika ne ustreza potrebam uporabnika ali ce je zabojnik tako modno poskodovan, unicen
ali izrabljen, da lahko prepuseanje teh odpadkov povzroei tveganje za okolje ali zdravle ljudi



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

(1) Povzroeitelji odpadkov zbirajo odpadke na izvoru v tipizirane namenske posode za komunalne
odpadke, ka imalo ce(ifikat, da so narelene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah
za odpadke ( EN- 840-1 do 6).

(2) Standardne velikosti posod za zbi.aqe frakcu odpadkov po sistemu >od vrat do vrat< po
skupinah uporabnikov so:'l v stanovanjskih hiSah: 120 1,240 I in 1.100 l,

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

3. za dejavnosti (pravne osebe, samostojni pod.ietniki posamezniki in fizidne osebe, ki opravljajo
dejavnost) - 120 l, 240 I in 1 .100 I posode.

Za velle koliaine odpadkov pri velikih uporabnikih pravnih osebah, samostojnih podjetnikih
posameznikih in fizacnih osebah, ki opravljajo dejavnost, se uporabljajo 5 do I m3 zabojniki, ter
zabojniki s stiskalno napravo (pres), kapacitete 7 do 10 m".

(3) Velikost in Stevilo obveznah posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike storitev
doloeita skupaj izvajalec in povzrocitelj odpadkov. Glede na pogostost prevzemanja odpadkov
iz 25. Clena tega odloka se Stevilo obveznih posod ali zabo.inikov in njihovo velikost doloei z
upostevan.iem predvidene najmanjse kolioine prepuseenih odpadkov in Stevila povzroaiteljev
odpadkov skladno z merili, doloeenimi s Tehnianim pravilnikom.

(4) Kadar zaradi prostorskih ali tehnienih razlogov ni mogoee zagotoviti zadostnega stevila
prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mesanih
komunalnih odpadkov doloauo skupne posode ali zabojniki, katerih stevilo in velikost doloei
izvajalec skladno z merili, dolodenimi v Tehnidnem pravilniku.

(5) Uporabniki so dolzni na svoje stroske zagotoviti nabavo in vzdZevanje tipiziranih posod,
zabojnikov ali vrec za prepusCanje mesanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestah.

Stroski zamenjave in vzdrzevanja se doloeijo v tarifnem pravilniku.
(6) Ce imajo uporabniki obeasno vee odpadkov, kot to dopusca njihova posoda za zbiranie

odpadkov, Jih morajo odloziti v namensko predpisano vredo za zbiranje odpadkov z logotipom
izvajalca (zelena vreea), ter jo postaviti poleg predpisane posode za zbiranJe odpadkov ali pa

prepustiti v zbirnem centru, ee ta omogoca n.iihovo prevzemanje.
(7) Ce kolieina prepuseenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke,

lahko izvajalec dolodi ustrezno poveeanje prostornine posode ali zabojnika oziroma povecanie
Stevila posod ali zabojnikov.

27 .elen
( vzdrievanje zabojnikov)

(1) Uporabnika so dolzni vzdrzevati zabojnike, poskodovane popraviti, dotrajane pa nadomestiti z
novimi.

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

(3) CisCenje zabojnikov ni vkljuceno v osnovni obseg storitev zbiranja komunalnih odpadkov, raz en
enkrat letno Cisaenje rjavih zabojnikov za biolosko razgradljive odpadke. Ostala eisdenja
zabojnikov, kijih naroci uporabnik se placalo v skladu s cenikom izv4alca.

(4) Zabojniki na zbimih mestih uporabnikov veestanovanjskih stavb (bloki, vecstanovanjske hise)

ali poslovnih stavb, kjer odpadke povzroea vee razlidnih povzroditelji odpadkov, moralo biti

vedno zaprti, kar zagotavlja upravnik stavbe (vsaka posoda posebej ali v skupnem prostoru).

28.ilen
(barve posod za odpadke)

(1) Zabojniki za .azlilne odpadke se med seboj locijo po barvah oziroma po barvah pokrovov, in
sicer:

zelen zabojnik za me$ane komunalne odpadke,

- zelen zabolnik z rumenim pokrovom za mesano embalazo,



zelen zabojnik z modrim pokrovom za papir,
zelen zabojnik z rjavo nalepko z napisom, da se v zabojniku zbira karton,
zelen zabo.inik z rdecim pokrovom za stekleno embalazo,
rjav zabojnik za bioloske odpadke,
zelen zabojnik z rdecim pokrovom in z nalepko z napisom, da se v zabojniku zbirajo
odpadne svece.

l2l z.at'sir:,1y lahko izjemoma tipizira tudi nalepka, iz katere je razvidno, katera frakcija odpadkov se
zbira v zabojniku.

29.elen
(tipizirane vrede)

(1) Oddaja odpadkov v tipiziranih vreeah je lahko skladnoz dolodili tega odloka statna ali obcasna.
(2) lzvajalec doloci letno stevilo tipiziranih vrec za redno oddajo odpadkov s Tehnicnim

pravilnikom.
(3) V primeru obdasnega poveaanja kolicine odpadkov, so uporabniki le-te dolzni zbrati in oddati

na prevzemno mesto v tipiziranih vreeah.
(41 zapfte ripiztane vredke se smejo postaviti le na prevzemno mesto, in sicer v dasu zbiranja

komunalnih odpadkov po tem odloku. uporaba drugih vre6 za oddajo odpadkov ni oovotllna.
(5) Z nakupom dodatne tipizirane vrecke je plaeana tudi storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.
(6) uporabniki, ki uporabtiajo skupne posode dobijo ob namestitvi teh posod kljuee za posode in

rumene vrece brezplaano. Za uporabo skupnih posod pladujejo najem. Teh posod ni mozno
odkupiti in so last izvajalca. pri naslednjih delitvah se zaiaduna stroslk posiljanja vre6 po posti,
ce uporabnik zahteva, da se mu vrede posrjejo. vsi uporabniki rmalo hoznost aviga'vrJc ni
upravi podjetia ali v skladiscu med delovnim dasom izvajalca.

30.alen
(prevzemna mesta)

(r) 
l]."-u,.-"M -esta se praviroma dorodrjo na javnih povrsinah, ee se s tem ne ogroza njihova
sprosna raba. ce prevzemnega mesta ni mogoee doroeiti najavni povrSini, se previemno mesto
lahko doloci tudi na zasebnem zemtjiscu, ae lastnik zemtjisda poda pisno sirgtasle t oobliwi
prevzemnega mesta na njegovem zemrjisdu in pisno soglasje rastnikov zemlBd, potrebnih za
dostop s smetarskim vozilom izv4alca zbi.?nja.

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

(3) uporabnik mora zagotoviti, da se zabojnik ari namenska vreaa prestavi z zbirnega mesta naprevzemno mesto do 6.00 ure zjutraj glede na predviden dan odvoza, po prerreri, odpadkovpa.ptazni zabojnik eimprej, najkasneje pa do konca dne, ko je bil prevoz oprarqen, ,in- na
zbirno mesto.

(4) Prevzemno mesto soglasno doloeita povzroeiterj odpadkov in izvajarec. ce do sograsja ne pride,
doloci prevzemno mesto na predrog katere kori stranke obdinsti inspercilski orgln. '(5) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunarne odpadke ne sme imeti stop-nic, robnikov ari
drugih ovir in mora biti urejena. tako, da je omogoSen neposreden in nemoten dostop s
specialnimi komunarnimi voziri v dnevnem eisu, v vseh vremenskih razmerah in mora prenEsti
osne obremenitve specialnega komunalnega vozila.

(6) Povzrocitelj odpadkov je dolzan.v zimskem easu zagotoviti neoviran dostop do prevzemnega
mesta. Prav tako mora odstraniti zapadli sneg s pokiovov posod za toeeno'zuiranle oorocenit
vrst komunalnih odpadkov.

(7) Lastniki zemrjisc morajo zagotoviti, da veje dreves ari drugih rasflin ne ovirajo prehoda
specialnega komunarnega vozira. ce tega na poziv izva)arca ne slorijo, na njihove stroske obrez
vej opravi izvajalec.

(8) v dasu popolne ari derne zapore ceste, ki speciarnim komunarnim vozirom izvajarca onemogoeadostop do prevzemnih mest na obmodju zapore, mora investitor , ;6 p"t ;;;-i,;;;
nacrtovano zaporo ceste obvestiti izvayarca in se z njim dogovoriti o zaeasnem' previemiem
mestu.

(9) Dovozna pot do prevzemnega mesta mora biti urejena tako, da:



je omogocen neposreden an 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 nalmanjsa Sirina dovozne poti za specialno vozilo do prevzemnega mesta odpadkov in
za prevoz odpadkov 3 m, svetla visina pa 4 m,
mora imeti slepa cesta zakljudek z obracaliseem. Obraealisee mora biti izvedeno v obliki
erke T z najmanjsim zunanjim radUem 6,6 m. Obraealisee.ie lahko urejeno tudi na drug
nacin, ee vozila na njem obraeajo enako varno. Notranji najmanjsi radij dovozne poti
do prevzemnega mesta za odpadke v kriziseu ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri
dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjsi radij 3 m in je zagotovljena preglednost
krlZiSda,

(10) lzvajalec na obmoojih, ki so kajno ali zaeasno nedostopna za specialna komunalna vozila, v
dogovoru s povzrocitel.ii odpadkov doloei skupno zbirno mesto, ki je hkrati tudi
prevzemno mesto in ustrezno embalazo za zbiranje doloeenih vrst komunalnih odpadkov
(tipske posode, zabojniki, tipske vreae). Ce je navedeno zbirno mesto zaeasnega znaeaja,
se opusti in sanira takoj, ko prenehajo .€zlogi, zandi katerih je bilo doloeeno.

(11)Ce je zaradi popolne ali delne zapore obcinske ceste izvajalcu onemogoeen odvoz odpadkov
z obmoe.ia zapore, se morata izvaialec in investitor dogovoriti o naeinu zaeasnega
prepuseanja odpadkov s strani povzroeiteljev odpadkov. lnvestitor mora na svo.ie stroske
zagotoviti lodeno zbiranje odpadkov na primernem zacasnem prevzemnem mestu, ter o tem
obvestiti izvajalca in povzrocitelje odpadkov.

(12) Nacrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov,
sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij poleg splosnih normativov in standardov
upostevati tudi dolodbe tega odloka ter obstojeeo tehnologijo zbiranja odpadkov,
vkljudno z opremo izvEalca.

31.dlen
(zbirna mesta)

(1) V easu do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadkizbirajo v zaprtih posodah
ali zabo.inikih, ki so nameseeni na zasebnih povrsinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih
(zbirna mesta). Uporabniki mora.lo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na naein, kl ne povzroca

emisUe voniav in onesna2evanja okolice.
(2) Uporabnaki so dolrni po odlozitvi loceno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnike, poskrbeti,

da so pokrovi zabojnikov zaprti, tipizirane vrece pa zavezane.
(31 Za vzddevanje, urelenost in eistoeo zbirnega in prevzemnega mesta ter dovozne poti do mesta

prevzema skrbi uporabnik.
(4) Ce s tem soglasa izvajalec, so lahko zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.
(5) Za zbirna mesta povzroeltel.iev iz vecstanovanjskih stavb (bloki, vecstanovanjske hise),

poslovno-stanovanjskih ali poslovnih stavb, kjer odpadke povzroea vea razlidnih povzroeiteljev

odpadkov, za katere je na podlagi posebnih predpisov doloden upravnik take stavbe, je za

izvaianie doloob iz prvega do tretjega odstavka tega 6lena in ostalih doloeb tega odloka dol2an
skrbeti upravnik stavbe.

(6) lzva.ialec je dolzan izprazniti le zabojnike, ki so vkljueeni v sistem zbiran.ia oziroma odpeljati le' ' 
tipizirane'vrede. Praznjenje zabojnikov mora izvesti varno, da ne ovira prometa vea, kot je

nujno potrebno za opravljanje deiavnosti, da ne onesnazi prevzemnega mesta, ter ne

poit<oOule zabojnikov ali okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da izvajalec onesna2i
prevzemno mesto, ga je dolzan odistiti.

32.6len
(zbirni center)

(1) Obdina zagotavlja loceno zbiranje odpadkov v zbirnem centru.

(2) Obdina mora zagotoviti, da je zbirni center na lokacui, ki omogoea nemoten dostop

povzro6iteljem za irepus6anje posameznih vrst odpadkov, prav tako pa tudi dostop specialnim

komunalnim vozilom izvajalca za njihovo zbiranje in prevoz.

(3) V zbirnih centrih izvalalec zbira.



nevarne komunalne odpadke v skladu z uredbo, ki ureja javno sluzbo,
nenevarne komunalne odpadke v skladu z uredbo, ki ureja javno sluzbo,
odpadno elektricno in erektronsko 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 koliCine odpadne folUe silaZnih bal proti pladilu stroSkov kondne oskrbe po veljavnem
ceniku izva.ialca, kot posebno sloritev izvajalca.

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

manjse kolieine gradbenih odpadkov proti pladilu stroskov konane oskrbe po vel.iavnem
ceniku izvajalca,
manjse kolidine odpadkov, ki vsebujejo vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in proti
pladilu stroskov kondne oskrbe po vel.javnem ceniku izvajalca in

- odpadno foluo silaznih bal (tudi veeJe kolieine) proti placilu stroskov kondne oskrbe po
veljavnem ceniku izv alalca.

(5) Zbirni . center.. je namenjen vsem povzroditeljem, ki so vkrjudeni v sistem rednega
zbiranja odpadkov na obmodju obein za katere vel.ia ta odlok.

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

(7) lzvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v obratovalnem easu zbirnega centra, o katerem
. povzroaitelje obvesti na kra.jevno obidajen nadin in objavi na svoji spletni st=rani.
(8) v vsaki obeini se uredi vsa.i en zbirni center, razen ee ni v tem odloku drugade dolodeno.
(9) Ne glede na osmi odstavek tega dlena, zbirnega centra ni treba urediti ni obmodju obdine, ki

ima manj kot 3.000 prebivalcev ali de je v okviiu javne sluzbe zbiranja zagotovljeno, oa tanro
izvirni povzrocitelji komunalnih odpadkov prepusdajo odpadke v zbiinem-centru na obmoeiu
druge obcine ter

javno sluzbo zbiranla v obeh obdinah izvaja isti izvajalec.iavne slu2be in
se obeini dogovorita o skupni uporabi tega zbirnega centra ali je ta zbirni center skupna
infrastruktura lokalnega pomena obeh oboin.

33.6len
(ureditev an vzdrievanje zbirnega centra)

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

prevzem odpadkov iz tretjega odstavka 32. elena,- prevzem odpadkov, kilih izvajarec zbiranja zbere po sistemu od vrat do vrat, v zbirarnicah
in s premieno zbiralnico in jih ne odda neposredno v nadalinje ravnanje,
tehtanje prevzetih, predhodno skladisCenih in oddanih oOpidXov ter '

. . predhodno razvrseanje in predhodno skladiseenje prevzeiih odpadkov.
(4) Ne glede na prej5nji odstavek zbirnega cenlra ni treta urediti in opremiti za tehtanje prevzetih,

predhodno skradisdenih in oddanih odpadkov, ae izvajarec zagotovi tehtanje 6opadkov izsedmega odstavka tega arena v drugem zbirnem ceniru, ki g-a kot i.r"iri=" 
-r-6r*ir' 

n"geografsko zaokrozenem obmocju, ali pred oddajo odpadkov v niOatlnle ravnanle.
(5) Zbirni center mora biti urejen in vzdrZevan tako, da:

uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost nacin in brez dodatnega ravnanja z njimi, kibi lahko pomenilo nevarnost za dlovekovo zdravje in
se zaradi prepuSeanja odpadkov z. njimi ne oneinaZuje okor.ie v zbirnem centru ari njegovi

.-. . . .okolici 
ter ni Cezmernega obremenjevanja s hrupom in neprlltnimi vonjavami.

(6) v zbirnem centru mora nevarne komunarne in kosovne odpadke od uporabnikov prevzemati
oseba, ki je usposobr.lena po programu izobtazevaqa o nevarnih rastnostih odp"oto, ,

. ravnanju z nevarnimr odpadkt rz predplsa. ki ureja odpaike.
(71 lzv4alec mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru, in vse odpadke, ki jihodda v nadarjnje ravnanle Do oddaje v r]adarjnje ravnanje mora z njimi ravnati taxo. oa 1emogoea njihova obdelava v skladu s hrerarhijo 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
ptiorauo 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.

(10)lzvajalec mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v zacasno
skladisdenie, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje
in razkladanje odpadkov ne povzroea prasen.ia in povzroea eim manj hrupa, med prevozom pa
ne prihaja do raztresanja odpadkov.

(11)Na obmoeju zbirnega centra je nepristojnim osebam prepovedano brskati po zabojnikih in
drugih posodah ter odnasati locene frakcUe in druge odpadke izven zbirnega centra.

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

34.elen
(uporaba zbirnega centra)

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

(2) Uporabnik mora odpadke pred oddajo v zbirnem centru ustrezno loeiti. Tekoca odpadki
moralo biti 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 vkljuden v sistem ravnanja z odpadki.
Dokazilo je lahko potrdilo o poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za pretekli
mesec ali drug ustrezni dokument. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacro, pooblasceni
delavec odpadkov ni dolzan sprejeti. PovzroCitelj 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 doplaeila. Obraaun mesanih komunalnih se
po oddanih kolieinah azvede skladno z veljavnim cenikom izv4alca.

(5) V zbirnem centru lahko posamezne odpadke (stevilke skupin odpadkov 15 in 20) oddajo tudi
uporabniki, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki

samosto.ino opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obracuna skladno z
veljavnim cenikom izva.jalca. Ti uporabniki so do12ni za odpadke pred oddajo izroeiti naroeilnico,
ki mora biti podpisana in iz katere moralo biti nedvoumno razvidni vsi podatki o pravni osebi,
samostojnem podjetniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost. V primeru, da
uporabnik ne predloZi narocilnice, pooblaSdeni delavec odpadkov ni dolZan sprejeti.

(5) Kdor odlozi odpadke izven zbirnega centra, jih je dolzan na svoje stroske odstraniti in prepeljati

v zbirni center.

(1) lzvajalec mora kosovne odpadke prevzeti od uporabnika najmanj enkrat v koledarskem letu na

njegov poziv, uporabniki pa lahko v delovnem dasu zbirnih centrov kosovne odpadke
predajo na zbirnih centrih.

(2) Narodila terminsko niso omejena, ima pa izvaJalec, zaradi organizacue odvozov, pravico do 3-
tedenskega odzivnega easa. Na podlagi prejetega izpolnjenega narodila, se o natanenem
terminu prevzema kosovnlh odpadkov, izvajalec dogovori z vsakim uporabnikom posebej.

PredpogoJ za brezplacen odvoz kosovnih odpadkov, so poravnane vse zapadle obveznosti
uporabnika do izvajalca.

(3) Zbiranje kosovnih odpadkov ,e namen.ieno vsem uporabnikom, ki so vkljueeni v sistem rednega
odvoza odpadkov v okviru .lavne sluZbe.

(4) Kosovni odpadki so komunalni odpadki s Stevilko odpadka 20 03 07, vkljueno s pohistvom in

vzmetnicami, ki zaradi svole velikosti, oblike ali teze niso primerni za prepusCanje v zabojnikih
ali vreeah za druge komunalne odpadke, kot so npr. vzmetnice, pohiStvo, sanitarni elementi,

35.6len
(zbaranje kosovnih odpadkov)



36.6len
(prevzemanje gradbenih odpadkov in odpadnih gum)

preproge, odpadni kovinski deli, odpadna etektricna in elektronska oprema in ostali odpadki, ki
jth zarcdi velikosti ni mozno odlagati v posode za odpadke.

(5) lzvajalec mora imeti na svoja spletni strani objavljeno obvestilo o mo2nostih, nacinu in easu
prevzema kosovnih odpadkov, uporabnike, ki so gospodinjstva pa o tem enkrat
letno tudi obvestiti. obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis kbsovnih odpadkov, ki jih
lahko uporabniki prepustuo kot kosovne odpadke, in navodila za njihovo prepusbanje.

(6) lzvajalec vodi evidenco uporabnikov, ki so v koledarskem letu Le narodiri
kosovni odvoz odpadkov. Ce uporabnik vec kot enkrat v koledarskem letu naroci odvoz
kosovnih odpadkov, mora plaeati stroske po ceniku izvajalca.

(7) Ce odlozi uporabnik v zabolnik odpadke, ki vanj ne sodUo, ga izvajalec pozove, da .,ih
ustrezno sortira, sicer to opravi izva,jalec na stroske uporabnika.

(8) Povzrocitelj odpadkov namesti kosovne odpadke na prevzemno mesto na dan
predvidenega odvoza in ne pre.,.

(9) fmetniki kosovnih odpadkov morajo, preden prepustr.lo te odpadke izvlalcu, zagotoviti, da se
kosovni odpadek vecjih dimenzij razstavi na vec kosov tako, da poiameznl-kos odpadka
vsebu.ie pretezno eno loceno frakcuo in ni pretezak ali prevelik za rodno nakladanje na vozilo
za prevoz kosovnih odpadkov. Uporabniki lahko zbiralcu prepustijo tudi odpadno ilektricno in
elektronsko opremo.

(lo)lzvajalec prevzete kosovne odpadke v zbirnem centru presortara na uporabne sekundarne
surovine (les, kovina, plastika, odpadna elektriena in elektronska oprema), razdre sestavljene
voluminozne materiale (vzmetnice,oblazinjenopohistvo), sekundaine surovineodda
pooblaseenim druzbam za promet in predelavo sekundarnih surovin, preostanek pa odpelje
v obdelavo in ostanek v kondno ravnanje na odlagalisce nenevarnih odpadkov.

(11)ce je povzroeiterj odpadkov pravna oseba, samostojni pod.ietnik ali posameznik, ki
samoslojno opravl.ia dejavnost, se odvoz kosovnih odpadkov iivrsi na podlagi posebne
pog_odbe, sklenjene med povzrociteljem odpadkov in izvajalcem ali na podiagi nfrodilnice in
plaeila po predraeunu. Povzroeitelj odpadkov lahko kosovne odpadke tudi oddi proti plaeilu v
zbirni center, ka ga upravlja izvajalec zbtanja.

(12)lzvajalec ni dolzan brezplaeno prevzemati kosovnih komunalnih odpadkov iz dejavnosti.
Storitev se opravlja proti plaeilu po ceniku izvajalca iavne sluzbe.

(1) uporabniki morajo z azbestnimi odpadki (stevilka odpadka 17 06 0s) ravnati v sktadu spredpisom o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.
(2) uporabniki azbestno cementne odpadke predajo izkljuano v zbirnem centru Tuncovec proti

plaeilu. stroske prevoza, embariranja, oznacevanja, odlaganja ter s tem por"r"n" .ir6si"
izvajalca plada povzroeitelj odpadka.

. ... _Gradbele odpadke iz gospodinlstev kot iz dejavnosti in odpadne gume, izvajalec prevzema
izkljueno na zbirnem

- centru Tuncovec ln proti plaeilu v skladu s cenikom izvajalca. V ostalih zbirnih centrih, kjer ni
moznosti tehtanja,

gradbenah odpadkov in odpadnih gum izvajalec ne prevzema.

37.6len
(prevzemanje azbestnih odpadkov)



38.e len
(obveznosti organizatorjev javnih prireditev, taborov in izvajalcev gradbenih del)

(1) Organizatorji javnih prireditev na prostem morajo pred zadetkom prireditve z izvajalcem skleniti
dogovor s katerim se podrobneje dolooi vrsta in obseg storitve glede na
priaakovano Stevilo udelezencev, ter nacin odvoza odpadkov in pokrivanja stroskov.

(2) lzvajalec mora za eas tra.ianJa javne prireditve na prostem, na kateri se prieakuje vee kot '1.000

udeleZencev, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsa.j:

odpadni papir in karton, vkljuano z odpadno embalazo iz paptja 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 elena na mestu javne prireditve. Velikost

in Stevilo ustrezno oznaeenih zabojnikov alivreek, dolooi in zagotovi izvajalec izkustveno, glede
na vrsto prireditve in na prieakovano Stevilo udelezencev, pri Cemer pa noben od zabojnikov iz
drugega odstavka tega alena ne sme biti manisi od 240 litrov.

(4) Organizator mora po kondani prireditvi poskrbeti, da se prireditveni prostor v najkrajsem
moznem Casu, vendar ne kasneje kot v 12 wan, ustrezno oeisti. Prvi delovni dan po prireditvi
se odpadki prepustijo izvajalcu zbirania na dogovorjenem zaaasnem prevzemnem mestu.

(5) Stroske Gvnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vkljueno z najemom, postavitvijo in
uporabo zabojnikov ali vree, nosi organizator.

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

(7) Podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve.lavne sluzbe organizator prireditve in izvajalec s
Pogodbo.

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

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

(10)lnvestitorji in izvajalci gradbenih in drugih del na gradbisCih, pri katerah

nastajajo komunalni odpadki in odpadna mesana embalaza, fiotajo z izvajalcem skleniti
dogovor o nadinu zbiranja in oddaje odpadkov najkasneje v roku 8 dni pred zaaetkom izvajanja
del.

39-Clen
(6istilne akcije)

(1) Divja odlagalisda komunalnih odpadkov se sanioo v skladu z doloaili predpisa, ki ureJa

varstvo okolja.
(2) Odlaganje komunalnih odpadkov in embalaZe izven s tem odlokom dolocenih mest je

prepovedano.

Organizatorji Cistilnih akclJ morajo najmani en mesec pred naeftovano akcijo, z izvajalcem skleniti
dogovor o poteku akcre, nacinu obdelave in odstranjevanJa odpadkov ter predvidenih stroskih in

plaeniku storitev. Stroski eistilne akcije ne smejo bremeniti stroskov rednega programa ravnanja

z odpadki iz gospodinjstev in dejavnosti.

40.Clen
(divja odlagaliSCa)



(1) Ce so na zeml.iiseu v lasti obcine ali dzave nezakonito odlozeni komunalni odpadki, odredi
obdinski inspektor izvajalcu njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o
ravnanju z odpadki na raeun tastnika zemljisca, v primeru, da izv4a posest nad zemljiscem
druga oseba, pa na raeun osebe, ki izvaja posest.

(2) Ce se kasneje odkrue povzroeitelja nezakonito odlozenih odpadkov, ima obcina pravico in
dol2nost od njega izterjati vraeilo stroekov iz pre.isnjega odstavka.

(3) Ce so odpadki nezakonito odlozeni na zeml.lisdu v lasti osebe zasebnega prava, odredi
odstranitev komunalnih odpadkov obeinski inspektor n lastniku ali drugemu posestniku
zemljiSCa.

(41 lzv4alec izvaja kontrolo pravilnosti locenega zbiranja >od vrat do vrat( pri posameznem
povzroditelju odpadkov. V primeru, da povzrocitelj odpadkov odlaga v tipske posode, kt
so namenjene toeno dolodeni vrsti komunalnih odpadkov, odpadke, ki tja ne soduo, ga izvaialec
pisno opozori. Ce se nepravilno lodevanje ponovi, posreduje ' izvajale6 

'lristojnemu

inspekcr.iskemu organu predlog za kaznovanje povzroaitelja odpadkov v skladu s kazenskimi
dolodbami tega odloka.

(ukrepanje v primeru n"."konitnJ'ienl"J"pravitno odtozenih odpadkov)

42.Llen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih sluZb in velikih uporabnikov)

43.ilen
(posebne storitve)

(1) lzvajalec trajno, zaeasno ali obeasno prevzema odpadke od drugih izvajalcev javnih sluzb, ee
jih le-ti na podlagi drugih predpisov zbirajo v okviru drugih obveznih ati izbirnitr gospodarskih
Javnih sluZb, in sicer:

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

(2) lzvajalec tra.lno, za6asno ali obeasno prevzema tudi odpadke od drugih velikih uporabnikov.
(3) odpadki iz prvega odstavka tega clena in od drugih velikih uporabnikov se prevzemajo pod

pogoji, ki se doloe1o v pogodbi med izva.lalcem in posameznim uporabnikom.

(1) Posebne storitve izvaialca so storitve, ki .iih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno
infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanijo pii izvalanlu dejavnosti, in niso
obvezne storitve javne sluZbe.

(2) lzvajalec lahko:
zbira odpadno embara2o iz prastike, kovin in sestavrjenih materiarov, ki ni
komunalni odpadek, ki nastaja pri opravllan.iu trgovinske ali siorituene delavnosii, od tisriir
izvirnih povzroditerjev teh odp.adkov, s katerimi se dogovori o takem nacinu zoirinja v
terminih, za katere se dogovorita;
nameni zbiralnico tudi za prepuscanje odpadne embala2e, ki ni komunalni odpadek, ki
nastala pri opravrjanju trgovinske ari storitvene deiavnosti, tistim izvirnim por.ioclt"q",
teh odpadkov, ki se o tem dogovorro z izvajalcem,
Zbirni center Tuncovec nameni tudi za prepuscanje odpadne embalaze, ki ni
komunarni odpadek, ki nastaja pri opravrjanju trgovinske ari sioritvene delavnosii, tistim
izvirnim povzroeiterjem teh odpadkov, ki si: o'tem-dogovorijo z izvajarcem j"rn" 

"rrzu". 

'
(3) lzvajalec lahko izvaja tudi naslednje posebne storitve:

razvrsda loeeno zbrano odpadno embalazo,



prodaja lo6eno zbrane odpadke,
prodaja kompost.

(4) Storitve iz prvega tretjega odstavka tega elena so posebne storitve, ki jih izvalalec lahko izvaja,
de so izpoln.ieni naslednji pogoli:

izvajalec pri izvalanju posebnih storitev ne ustvarja negativne razlike med prihodki in
odhodki, ki izvitEo iz tega naslova,
razmere na javni infrastrukturi dopuseajo tako izvajanje in ni ogrozeno izvalanje javne
sluZbe,
prihodki posebnih storitev se upostevajo tako, da se zmanjsa lastna cena javne sluzbe, pri

eemer prihodki posebnih storitev, ki jih izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov ustvari na
podlagi opravl.ianja posebnih storitev, prednostno znizujejo stroske zbiranja loeenih frakcU
komunalnih odpadkov.

(5) Obdine, na obmoe.iu katerih velja ta odlok, soglasajo z izvajaniem posebnih storitev navedenih
v tem elenu in pooblaseajo izvajalca za izvajanje teh storitev na celotnem obmocju obain.

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

r+4.alen
(obdelava bioloSko razgradllivih odpadkov)

lzvajalec v mali kompostarni na zbirnem centru Tuncovec kot posebno storitev izva.ia obdelavo bioloSko
razgradljivih odpadkov, ki jih zbira v okviru javne sluzbe. V okviru teh storitev zagotavlia:

predelavo odpadnega lesa v sekance (izkljueno za potrebe delovanla male kompostarne),
storitue obdelave biolosko razgradljivih odpadkov v kompostarni.

45.ilen
(razvrseanje komunalnih odpadkov)

V okviru.iavne sluzbe se z izvornim razvrSdaniem s strani uporabnika pred oddajo komunalnih odpadkov
zagotavl.ia predhodno looevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcijel

- odpadna komunalna embalaza (vse frakcije),
biolosko razgradljivi in kuhinjski odpadki,

- kosovni odpadki in
- nevarni odpadki.

46.6len
(tehtanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne sluzbe se znotraj Zbarnega centra Tuncovec zagotavljaio storitve tehtanja:
mesanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
odpadne embalaze po vrstah, katero mora izvajalec skladno s predpisi oddati dru2bi za

ravnanje z odpadno embalazo,
locenih frakcij, ki gredo v predelavo,
vsake posilike odpadnih jedilnih oli, ki se oddajo v predelavo,

- nevarnih frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,

- drugih odpadkov, kadarJe to doloceno s predpisi, ki ureJajo ravnanje z odpadki.

47.elen
(predhodno skladiSdenie)

V okviru javne sluzbe se zagotavlja skladiscenje odpadkov pri izvaialcu v zbirnih centrih z namenom in

za eas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravi.lo za preuoz do osebe, ki skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.



IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUZBE

48.alen
(pogoji obratovanja)

(1) lzvajalec mora pri izvajanju javne stuzbe zagotoviti:
- nabavo in vzdrzevanie opreme za izvajanje javne sluzbe;

redno higiensko vzdrlevanje opreme iz prejsnje alineje, vkljucno z rednim razkuzevanjem
in pranjem;
urejanje in vzdrlevaqe prostorov, v katerih je namescena oprema zbiralnic in zbirnih
centrov ter premienih zbiralnic;
redni prevzem frakc{ komunalnih odpadkov brez povzro0anja prekomerne emisije prahu,
eezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
zagotavljanje podatkov ter sporoeanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s
predpisi, ki urejajo ravnania z odpadki,
evidentiranje Stevila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po
posameznem imetniku odpadkov.

(21 lzvajalec mora z odpadki ravnati tako, da ni ogrozeno dlovekovo zdravje in brez uporabe
postopkov in metod, ki bi aezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzrodili:

eezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
Cezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
bistueno poslabsanje 2ivljenjskih pogojev Zivala in rasflin, ali
Skodljive vplive na krajino ali obmoCja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in
predpisih o varstvu kulturne dedisaine.

(3) lzvajalec mora zagotavljati eiscenje in vzdrzevanje vozil, s katerimi se prevazajo odpadki in
posod za zbiranie odpadkov, tako da ni ogrozeno elovekovo zdravje in da ni Skoiiliivih vplivov
na okolje.

(4) lzvajalec redno pere posode za loceno zbiranje mesanih komunalnih odpadkov,
mesane odpadne embalaze, biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in posode nameseene
v okviru zbiralnic locenih frakcrj. 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 izy4enjem
lavne sluzbe namensko ali iz malomarnosti povzrocuo pri nlem zaposteni 

' 
[uO1epovzrociteljem odpadkov ali tretjim osebam.

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

zbiralnicah loCenih frakcU. Seznam namesdenih posod vsebuje naslednje podatke:
ime in priimek nosilca povzrooitelja odpadkov iz gospodin.istva,
davano Stevilko nosilca povzroeitel.ia odpadkov,

- lokacUo namesdenih posod (naslov),
- Stevilo oseb, ki pripada gospodinjstvu povzroditelja odpadkov iz gospodinjstva,
- vrsto, velikost in Stevilo posod oziroma delez na skupni posodi, ki pripada gospodinjstvu

povzroeitelja odpadkov iz gospodinJstva.
(3) vsebinski podatki iz drugega odstavka tega clena se smiselno uporabljajo tudi za

identifikacuo pravnih oseb, nameseenih posod na zbiralnicah loeenih frakc, in nimesdenih
skupnih posod.

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

(5) Obcina ie dolzna v okviru svojih izvirnih pristojnosti omogociti izvajalcu pridobitev potrebnih
podatkov o povzrocitelJih odpadkov D gospodinjstva za potrebe izvedbe obraduna storitev
zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov. potrebni podatki so:

stevilo oseb s stalnim in za6asnim prebivaliscem po naslovu bivanja na obmodju obaine,

49.6len
(register odlemnih mest)



podatki o nosilcu posameznega gospodinjstva.
(6) Podatki v registru uporabnikov se lahko spremenijo na podlagi:

pisnega sporodila uporabnika skladno s tem odlokom,
ugotovitev izvajalca glede na uradni vir podatkov iz centralnega registra prebivalstva (CRP)
in glede na ugotovlJeno stanje pri posameznem povzroditelju,
ugotovitev pristolnega ali inSpekcijskega organa.

l7l lzv4alec ob vsaki spremembi podatkov v registru uporabnikov na vlogo uporabnika oziroma
ugotovitev iz druge in ketje alineje Sestega odstavka tega Clena, potrdi uporabniku vpis teh
sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obradun storitev.iavne sluzbe s spremembami
najkasneje v roku 30 dni po vpisu spremembe v register uporabnikov.

50.6len
(lavna pooblastila izvajalca iavne sluzbe)

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

urejajo graditev objektov in urejanje prostora. Za izdajo smernic in mnenJ mora vlagatelj
predloziti dokumentacijo, kijo doloaajo predpisi, ki urejajo graditev objektov in urelanje prostora.

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

(3) Stroski za izvalanje pooblastil iz tega elena zajemajo neposredne in pripadajoei del posrednih

stroskov in jih izvajalec evidentira na posebnem stroskovnem mestu. Stroski se azvajalcu krijejo
iz proradunskih sredstev obcine na podlagi potrjenih cen s strani Sveta ustanovitel.iev in

sklenjene pogodbe med izvajalcem in obdino.

51.6len
(kataster javne infrastrukture)

(1) VodenJe katastra komunalnih naprav oboina s tem odlokom na podlagi zakona, ki ureja
geodetsko delavnost, podeli izvajalcu. Kataster je izvajalec dolZan voditi in stalno dopolnjevati
v skladu s predpisi ter standardi in normativi geografskega informacijskega sistema v obliki
digitalne baze podatkov. Stroski vodenja katastra se krije.jo iz proradunskih sredstev obdine na
podlagi sklenjene pogodbe. Stroski vodenja katastra vkljuaujejo neposredne in pripadajodi del
posrednih stroskov. Stroski se dolodijo v planu poslovanja, ki ga potrdi Svet ustanoviteljev.

(2) lzvajalec je dolZan posredovati informacile iz katastra osebam, ki za lo izkazeio upraviaen
interes, in sicer v obsegu izkazanega upravieenega interesa.

(3) Skladno z doloaili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega znaaaja, je izvaialec prosilcem

dolzan posredovati vse informaci.ie iz katastra, razen tistih informacij, za katere zakon doloea,
da prosilcem ne smejo biti posredovane. lnformac[e javnega znaeaja, ki se nana5ajo na
prosilca, je izvajalec slednjemu dolzan posredovati brezpladno, za posredovanje ostalih
informacij javnega znaeala pa je izvajalec prosilcem upraviden zaradunati stroske skladno s

predpisi.

52.6len
(vzdrievanje in izvajanje investiciirobnov)

(1) Za izvedbo vzdrzevalnih del na objektih in napravah, ki se uporabljajo za izvajanje javne sluzbe,

skrbi izvajalec. Stroski za vzdZevalna dela se knlejo iz cene storitve javne sluZbe ali subvencij.
(2) lnvestitorji v obnovo javne infrastrukture so obdine. Obdine Rogaska Slatina, Smarje pri Jeliah,

poddetrtak, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli s tem odlokom poobla5aajo izvajalca OKP javno

podjetje za komunalne storiwe Rogaska Slatina d.o.o. za izvedbo in nadzor obnovitvenih

investicij v visini letne najemnine, pobtane za infrastrukturo. Obeine podeljujejo izvajalcu

indirektno pooblastilo (izvajalec nastopa v svojem imenu in za radun obein). Plan obnovitvenih

investicij izvajalec predlaga Svetu ustanoviteljev v potrditev

(3) lnvestitor v novogradnjo infrastrukture je obeina, ki pa lahko izvajalca s pogodbo pooblasti za

vodenje, izvajanje in nadzor investicue.



(4) ce investicijskih del ne izvaja izvajalec, ampak tretJa oseb a, mora izvEalec zagotoviti strokovni
nadzot pri posegih na javni infrastrukturi, izvajalec del pa mora tak nadzor ombgoeiti in placati
stroske nadzora

53.6len
(obvesdanje uporabnikov)

(1) lzva.lalec mora uporabnike obveseati o pravilnem locevan.iu odpadkov in nujnosti locevanja
odpadkov na izvoru. Oblike obvesdanja so naslednie:

navodila za loeevanje odpadkov z brosurami in na spletni strani izvajalca javne sluzbe,
obvestila in navodila o nacrnih prepuscanja odpadkov, lahko tudi s prakticnimi prikazi pri
uporabnikih,
ozaveseevalne aktivnostr v Solah in vrtcih.

(2) lzvajalec mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat letno na krajevno
obicajen naCin obveseati o:

lokacUah zbirnih centrov in terminih, v katerih je mogoce prepusdati odpadke,
vrstah odpadkov, ki se prepugaajo po sistemu od vrat do vrat, v zbiralnicah, premicnih
zbiralnicah in zbirnih centrih,
vrstah odpadkov, ki se prepuSa4o kot kosovni odpadki,
prepusdanju odpadne elektridne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja
odpadno elektrieno in elektronsko opremo,
prevzemanju odpadkov s premieno zbiralnico,
drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.

(3) lzva.lalec mora z informacijami na svojih spletnih straneh uporabnike seznanjati:
z loaenim zbiranjem odpadkov v skladu z uredbo, zlasti o ciljih, prednostih in koristih takega
naeina zbiranja,
s hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na naein, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje
l.luda ali okolje, pred nlihovim prepuseanjem,
s pravilnim prepuscanjem odpadkov v zbiralnicah, premieni zbiralnici in zbirnem centru,
z naeinom prepuseanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom ure.ieno
na poseben nadin, in
s tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnazeniz nevarnimi odpadki ali snovmi,
prepuSdajo kot nevarni komunalni odpadki.

V. PRA.VICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV JAVNE
SLUZBE

54.6len
(obveznosti izvajalca)

(1 ) lzvaialec mora zagotavljati
prevzem komunalnih odpadkov,
prevzem nenevarnih komunalnih odpadkov,
vizualni pregled odpadkov pred prevzemom,
oddajo looeno zbranih frakclJ pooblaSeenim zbiralcem oziroma predelovalcem,
predhodno skladisoenje odpadkov,
obradun storitev javne sluZbe uporabnikom,
vodenje evidenc o odpadkih,
vodenje katastra,
izdelava nadrtov ravnanja z odpadki,

'10. zagotavljanJe podatkov, porocanje pristojnim organom ter objavljanje podatkov,
'11. redno in pravocasno obveseanje uporabnikov o posameznih inlvriostin izvayanja javnih

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

(2) lzvajalec Je dol2an vsako leto pripraviti predlog letnega plana za prihodnje leto in ga predloziti v
obravnavo nadzornemu svetu.in v potrditev svetu uslanoviterlev. Letni pLn sprelrie Sr"i 

-- "
ustanoviterjev do zadnjega derovnega dne v novembru za prrhodnje reti:. retrii pLn ri"or;"
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predvsem:
obseg predvidenih anvesticij v sredstva izvajalca in javne infrastrukture,

- obseg predvidenega rednega izvajanja iavne sluzbe,
ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo,
planske kalkulacaje cen.

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

podatke o izvaianju investicij,
- podatke o kolicinskem obsegu izvajanja javne sluzbe v primeriavi s planiranim

izkaze poslovnih izidov posameznih javnih sluzbah.
Nadzorni svet mora obravnavati poroeilo o polletnem poslovanju najkasneje do 30. septembra. V
primeru izrednih rczmet ali visje sile se v dogovoru z upravo lahko ta rok podal,Sa.

55.6len
(pravice uporabnikov)

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

jih doloaa ta odlok, enako dostopna vsem uporabnikom na obmoaju obdine po posameznih
kategorijah uporabnakov,

2. uporabe tipskih posod za loeeno zbiranje odpadkov,
3. upostevanja sporodene spremembe, ki vpliva na izvajanje ter obradun storitev, ob predlozitvi

ustreznih dokazil. Spremembe sporoeene do 20. v mesecu, se, ee ni v tem odloku doloeeno
drugace, upostevajo v tekoCem obraeunskem obdobju,

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

(2) lzvajalec odobri zmanjsanje velikosti in/ali Stevila posod oziroma zabojnikov za odpadke na
podlagi zahteve uporabnika iz sedme to6ke pre.lsniega odstavka tega Clena pod pogojem, da:

1. prostornina obstqeee posode ali zabojnika ni manJsa od prostornine najmanjse kolieine
komunalnih odpadkov, dolodene na podlagi Tehnienega pravilnika oziroma 6e Stevilo posod

ni manjse od Stevila posod, doloCenega na podlagi istega pravilnika, in ee
2. ugotovi, da so se v obdobju zadnjih Sestih mesecih komunalni odpadki prepuseali na

prevzemnem mestu te stavbe v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.

56.Clen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznosti:
1. uporabl.iatl storitve lzvajalca v skladu z dolocili tega odloka in drugih predpisov, ki

urqajo ravnanie s komunalnimi odpadki;
2. pri ravnanju z odpadki upostevati zakonske in podzakonske predpise, ki ureJajo podrocje

ravnanja z odpadka, doloabe tega odloka ter navodila izvaialca,
3. ob,ekt opremiti z ustreznimi zabojniki/tipiziranimi vreeami pred prvo uporabo

oblekta/nepremieni ne;
4. urediti oddajo odpadkov z izva.ialcem v roku I dni do prve uporabe obiekta oziroma

nepremicnine, Ce s tem odlokom ni drugaoe dolodeno;
5. da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov, ki jih povzrodajo, azloelJo in

lodeno prepusti.io izvajalcu dim vec loeenih frakcil, saj s tem povzrodajo nastanek cim manl

mesanih komunalnih odpadkovl
6. nastale komunalne odpadke zbirati in loeevati na izvoru njihovega nastajanja terjih odlagati v

posode za zbiranje, v skladu z letnim urnikom izvajalca;
7. irraniti odpadke nazbirnem mestu vsedoklerjih ne prepustuo izvajalcu, varno in neskodljivo za

ljudi in okolje:
8. prepuSeati odpadke izva.ialcu na prevzemnem mestu v posodi ali brez nje, ee je

tako prepuscanje dovoljeno, v skladu z urnikom odvoza;



9. prepusdati lodene frakcije v zbirarnicah roeenih frakcu ter zbirnem centru, v easu
njegovega obratovanja;

l0 prepusdati nevarne frakcije pri obdasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premieni zbiralnici
. nevarnih frakcu in v zbirnem centru, v 6asu njegovega obratovan.ia;
11. prepuscati kosovne odpadke v skladu z doloeilitega odloka,
12. zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreee na dan prevzema varno namesdeni na

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

zbirno mesto, de zbirno mesto in prevzemno mesto nista na istem kraju;
14. zagotovitj, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih;aprti in tipizirane vrede

zavezane,
15. vzdrZevati aistoeo na zbirnih in prevzemnih mestihl
16. zagotoviti izvajalcu neoviran dostop do prevzemnega mesta;
17. zagotoviti, da je odstranjen sneg ob zabojnikih ter da so pokrovi zabojnikov odiscenl;
18. dopustiti izvedbo nadzora po tem odloku,
19. pisno obvestiti izvajalca zbiranja o spremembah, ki vplivajo na obraeun cene storitev javne

sluzbe skladno s tem odrokom. v primeru, ko uporabnik sporooi napaane podatie in
posledidno izvEalec zbianja zaradi napacnih podatkov utrpi skodo, mu je uporabnik dolzan
povrniti stroske.

20. redno pladevati storitve javne sluZbe.

57.6len
(prepovedi)

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

odpadkom;
2. mesati nevarne frakcije z lodenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mesati posamezne

nevarne frakcije med sebo1;
3. prepuseati odpadne prenosne baterue in akumuratorje kot mesani komunarni odpadek;4. prepuseati odpadno erektrieno in erektronsko opremo kot mesani t<omunalni oojaoli; '

5. sezigati odpadke;
6. odlagati odpadkev objektih ali na zemljisdih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih

odpadkov;
nameseati.posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta,
odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;
prepusdati odpadke v vredah, ki niso tipizirane vreee (zerena, rumena) kot so dolodene v
Tehnidnem pravilniku;

7
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10. prepusdati odpadke v zabojnikih, ki niso vkljudeni v sistem zbiranja;
11. samovoljno premikati zabojnike za roeeno zbiranje odpadkov iz doro6ene lokacue na drugo

lokacrjo;
12. brskati po posodah ari zabojnikih, razmetavati odpadke ter drugaee onesnaziti prevzemna

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

zbirnih centrov;
'15. poskodovati opremo, objekte in naprave za izvajanjejavne sluZbe;
16. pisati na posode ali zabojnike za lodene frakcije-tei lepiti plakate nanle;

.-17 prepuseati komunalne odpadke nepooblaSdenim izvajalcem 
;(2) Prep€vedano je prepusdati -v posodah nevarne frikcrle, stranske zivalske proizvode,

gradbene odpadke, bornisniane odpadke iz zdravswenih in veterinariritr- i;i;;;;i
tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke v tekodem stanju, gosde in ,.",i1in", n"glede na vrsto odpadkov oziroma vse tiste odpadke, ki po svoji u."bini"ne sooilo v-namerisloposodo.

(3) Prepovedano je opustiti uporabo. storitev javne sruZbe, kopidenje odpadkov in odlaganje v
. objektih ali na zemljiseih, ki zato niso namenleni.

(4) Povzroeitelj, kr odpadke kopiei ari jih odrozi izven mesta, ki je namenjeno zbiranju teh odpadkov,je dotzan na svoje stroske zagotoviti prederavo ari odstianitev ten oopaor<ov ir<1ii;;; i;;;i"i



(5) Ce povzroeitelj iz eetrtega odstavka tega 6lena ne zagotovi predelave ali odstraniwe odpadkov,
to na njegove stroike izvede izv4alec.

(6) Ce povzrocitelja iz eetrtega odstavka tega Clena ni mogoee ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev odpadkov izvajalec na stroske lastnika zemljiSda

VI.FINANCIRANJE JAVNE SLUZBE

Javna sluzba se financira iz:
1. cene storitev javne sluzbe,
2. proradunskih sredstev, in
3. drugih virov.

59.elen
(proraiunska sredstva obain)

(1) Ce se ob potrditvi cene pristojni obeinski organ odloei, da potriena cena storitve javne sluzbe
ne pokriva celotnih stroskov Javne Infrastrukture in/ali ee ne pokriva vseh upravieenih stroskov
izyajanja javne sluzbe, mota za ,azllko obdina oblikovati subvencijo iz proracuna obeine, o
demer odloei obainski svet posamezne obaine s sklepom.

(2) Subvencla je razlika med potrjeno in zaraeunano ceno in bremeni proraeun obcine, ki je
sprejela sklep iz prvega odstavka tega elena.

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

(4) Oboina lahko prizna subvencijo iz prejsnjega odstavka v izraeunu cen storitev javnih sluzb za
uporabnike, ki so gospodinJStua ali nepridobitni uporabniki.

(5) Nepridobitni uporabniki iz prejsnjega odstavka so pravne osebe, ustanovljene za izuqanie
upravnih, sodnih in drugih oblastnih nalog ter pravne osebe, ki so ustanovl.iene za izvqanje
nepridobitnih dejavnosti (kar mora biti razvidno iz ustreznih registrov).

50.ilen
(cena storitev javne sluibe)

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

(2) Cena storitve.iavne sluZbe je sestavljena iz cene.iavne infrastrukture in cene, ki se nanasa na

opravljanje storitev .iavne sluZbe.
(3) Na potrjene cene se obraduna 5e DDV v skladu s predpisi.
(4) Regulativno obradunsko obdob.je za.iavno sluzbo je tri koledarska leta, ae ni s tem odlokom

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

sloritev.
(6) Za namene zagotavl.ianja trajnostnega razvoja in varnosti izvajanja javne sluzbe se v okviru

upravidenih cen storitev.iavne sluzbe zagotovi donos na vlozena poslovno potrebna osnovna

sredstva izvajalca do 5 % nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev' ki jih

izvajalec potrebuje za izvajanie le iavne 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 dokazl.iivo povzrodajo razlidne stroSke. Stro5ki dostopa do
storitve ne smejo bitl razlog diferenciacije.

(8) Podrobneje se naein oblikovanja cen za obraeun storitev javne sluzbe doloai s Tarifnim
pravrlnikom, ki ga sprejme obeinski svet na predlog Zupana.

58.ilen
(viri financiranja storitev javne sluZbe)



62.dlen
(postopki na podrodju oblikovanja cen)

(1) ceno storitve javne sluzbe za prihodnje regulativno obradunsko obdobje v skladu s predpisi, ki
ure.Jajo metodologi.,o za oblikovanje cen javne sluzbe in tem odlokom za obmocje vseh sestih
obein ustanovitelJic javnega podjetja, predlaga izv+alec z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne sluzbe (v nadaljnjem besedilu: elaborat). Elaborat in ceno iivajalec
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 obradunsko
obdobje.

(2) ugotovljena razlika med potrjeno in obraeunsko ceno glede na dejansko kolidino opravljenih
storitev v preteklem obradunskem obdobju se v elaboratu upoSteva pri izradunu predradunske
cene za prihodnje obdobje.

(3) lzvaialec v elaboratu iz prvega odstavka tega alena opredeli in vsebinsko argumentira
upravieene stroske izvajanja javne slu2be po veljavnlh standardih. obdine elaborat piegledajo,
ga posredujejo komunalnim odborom v pregled in obravnavo na seji, na kateri je sodeiuje tudi
izvaialec, ki poda komunalnemu odboru morebitna dodatna pojainila in po potrebi pripravi
dopolnitve ali spremembe elaborata.

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

(5) obeine morajo cene na podlagi elaborata iz prvega do tretjega odstavka tega 6lena potrditi

_^. najkasneje do 31 . 12. tekoeega leta za prihodnje regulativno obradunsko obdolje.
(6) ce posamezna obdrna ne potrdi€laborata do roka iz prejsnjega odstavka, se za das do potrditve

elaborata najemnina za javno infrastrukturo dolodi v visini, kijo v omreznini zaradunava izvajalec
uporabnikom.

(7) Ne glede na regulativno obdobje iz eetrtega odstavka 60. elena tega odloka lahko v primeru
vedjih sprememb prihodkov ali stroskov, ki pomembno vplivajo poviianje ali zniZanje cene
storitve javne sluzbe ali v primeru spremembe predpisov in diugih utemeljenih okolisdin, na
predlog izvajalca, ki ga poda z elaboratom, svet ustanovitelj;v s sklepom dolodi krajse
obradunsko obdobje. lzvajalec elaborat posreduje tudi obdinskim svetom.

(8) Ne glede na prvi in sedmi odstavek tega elena mora izvajalec enkrat letno pripraviti elaborat ,6e
razlika iz drugega odstavka tega crena presega deset odstotkov od potrjene cene, mora eraborat
poslati pristojnemu obdinskemu organu, ki mora zadeti postopek poirjevanja cene. S sprejemom
cene se spremeni obraaunsko obdobje. lzvajalec predlaga, da se v tem'primeru lahko'izvede
enkraten poradun v razmerju do uporabnikov do vkrjudno konca meseca marca, o demer odloei
obdinski svet.

(9) Pri izraeunu cene se poleg upravidenih stroskov in donosa po tem odloku upostevajo prihodki:
od prodaje loaenih frakcij, sposobnih za predelavo;
iz dotacij, donacij in subvencij za opravljanje storitev javne sluZbe;
iz proraduna obeine.

(1o)stroske storitev gospodarskih javnih sluzb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganla
preo€tanka komunalnih odpadkov izvajalec prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalce-v teh
storitev.

61.dlen
(enotna potrjena cena)

. Oteine doloeajo enako potrjeno ceno, ki se nanasa na opravljanje storitev javne sluzbe za
obmodje vseh obe in in

enako potrjeno ceno javne infrastrukture.



63.alen
(elementi cene javne sluZbe)

(1) Pri javni sluzbi se lodeno oblikujeJo cene za zbiran.ie doloeenah vrst komunalnih odpadkov, ki
vkljueuje zbiranJe

lodenih frakcij doloeenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen loeeno zbrane
odpadne embalaze ter biologko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
loeeno zbrane odpadne embalaze,
biolosko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
mesanih komunalnih odpadkov;

Na raeunu se loceno prikaze zaraeunana cena storitve posamezne javne sluzbe:
cena storitev iz prve, druge in eetrte todke preJsnjega odstavka,
cena storitev iz tretje toeke prejsnjega odstavka.

Cena posamezne storitve javne sluzbe iz prvega odstavka tega dlena je sestavljena iz cene

iavne inflastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne sluzbe ravnan.ia s
komunalnimi odpadki.
Stroski amortizacrje se izraeunavajo po metodi dasovnega amortiziranja, glede na stopnjo
izkoriscenosti zmogljivosti infrastrukture javne sluzbe in ob upostevanju Zivlenjske dobe,
skladno s predpisi o oblikovan.iu cen.

(4)

64.alen
(stro5ki izvajanja storitev)

(1) Cena opravl.ianja posamezne storitve javne sluzbe vkljueuje 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 stroske,
4. splosne (posredne) proizvajalne stroske, ki vkljueujejo stroske materiala, amortizacr.le

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

potrebnih osnovnlh sredstev, storitev in dela,
6. splosne stroske uprave, ki vkljueuje.io stroske materiala, amortizacije poslovno potrebnih

osnovnih sredstev, storitev in dela,
7. obresti zaradi financiranja opravljania 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, sponzorstva in donacije, ki iih plada izvaialec,
2. skoski dela plae zaposlenih na poslovno-izidni enoti, ki izvajajo javno sluzbo, ki presegajo

sistem nagrajevanja po vellavni kolektivni pogodbi, nagrade zaposlenim, ki jih dolocajo
zakonodaja in veljavne kolektivne pogodbe.

65.ilen
(stroska infrastrukture)

Stroski.iavne infrastrukture vkl.lucujejo stroske iavne infrastrukture na obmoeju obain, ki je potrebna za
izvajanje javne sluZbe, in vklluCujelo.

- stroske amortizacije ali na.lema te lavne infrastrukture,

- stroske zavarovanja javne infrastrukture,
- stroske odskodnin, ki so stroski odskodnin za sluznost in povzroeeno skodo, povezano z

gradnjo, obnovo in vzdrzevanjem javne infrastrukture,
finanena Jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagaliscih in

predvideni strogki zapiranja odlagaligaa ler stroski za izvedbo ukrepov varstva okolja po

zapi)u za obdoble najmanj 30 let,

2
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(2)

(3)



odhodke financiranja, ki so stroski obresti in drugi stroski, povezaniz dolzniSkim financiraniem
gradnje ali obnove infrastrukture .iavne sluzbe, pri aemer se uposteva visina stroskov na
podlagi podpisanih pogodb.

66.alen
(namenska poraba sredstev)

(1) Stroske Gvnanja z odpadki so dolzni plaeevati vsi povzroCitelli, za katere je organizirano
ravnanje z odpadki. Obveznost placila stroskov za ravnanje z odpadka nastane z dnem, ko
zadne izvajalec opravljati dejavnost na obmoeju obdine ali se povzroeitel.,i vseli.io v stanovanje,
pricnejo uporabliati poslovne prostore ali stavbo, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev.

(2) Uporabniki so dolzni izvajalcu pladevati stroske izva.ianja storitev po ceni, ki se oblikuje v skladu
z doloeili vel.iavnih predpisov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih sluzb
varstva okolja in tem odlokom.

(3) Vsaka pravna oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na obmodju obdine je dolZna
pred zadetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu datum zaaetka azvajanja de.iavnosti in
skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadka.

(4) Pravne osebe, samostojni podJetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja svojo
dejavnost, katerih dejavnost je taksna, da generira.io samo komunalnim odpadkom podobne
odpadke, zbirajo te odpadke v tipskih zabojnikih. potrebno Stevilo posod in volumen
posameznih vrst posod doloeita skupaj izvajalec in povzroditelj odpadkov. podlago za izraeun
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 veo povzroCiteljev iz tega odstavka
uporablja isto posodo, se za razdelitev stroskov med povzroeitelji uporablla kvadratura
poslovnih ali proizvodnih povrsin ali stevilo povzroditeljev, pri aemer je najmanJsi obraeunski
volumen 120 I pomnozen z najmanJso frekvenco odvozov skladno z razporedom odvoza, ki ga
spre.lme izvaJalec. za poslovne jn proizvodne povrsine se stejejo vsi pokriti in nepokriti prosto;i,
ka sluZr.lo za izvajanje poslovne oziroma proizvodne dejavnosti.

(5) v primeru veestanovaniskih objektov, ko si vee uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev
uporablja Stevilo dlanov v gospodinjstvu. potreben volumen posode dolodita skupaj izvajalec in
v imenu povzroeitel.iev odpadkov, upravnik, oziroma ae tega ni, predstavnit< etaznjrr laitnikov.
Najmanjsi obraaunski volumen na osebo v veestanovanjskem objektu za mesane komunalne
odpadke in za biolosko razgradljive odpadke je enak obraeunskemu volumnu za eno osebo v
individualnih gospodinJstvih.

(6) za individualno postavitev posod pri fizianih osebah - gospodinjstvih je najmanjsi skupni
volumen posode za mesane komunalne odpadke 120 litrov. Uporabniki iz dejdvnosti, ki
imajo registrirano dejavnost, tudi sobodajalstvo, ali kmecki turizem na istem ;aslovu kot
gospodinjstvo, lahko na podlagi pisne zahteve, za zbiranje odpadkov iz dejavnosti
uporabijo iste posode kot za gospodinjstvo. v tem primeru, ko se v stanovanjskem objektu
izvaja tudi dejavnost, soboda.Jalstvo, kme0ki turizem ipd., je najmanjSi skupni vo'iumen poiode
za mesane komunalne odpadke 240 l. obraaunski volumen se v taksnih primeri obracuna tako,
da se za gospodinjstvo uposteva najmanjsi moznavolumen 120 I in Stevilo oseb terza dejavnost
soboda.ialstvo, kmedki turizem ipd. najmanjsi mozni obraeunski volumen je 120 l. pri obradunu
se uposteva tudi frekvenca odvozov v skladu z razporedom odvoza, ki ga sprejme izva.ialec.

(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek obdine in se namensko
uporablja za investicije ali investicijska vzdrZevalna dela na javni infrastrukturi, ki se uporablja
za .javno slu2bo po tem odloku.

(2) V primeru, da znesek zaraeunane najemnine presega potrebni znesek za investictje ali
investicrjska vzdrzevalna dela na javni infrastrukturi, ki se uporablja za.iavno sluzbo po tem
odloku, se lahko uporabi za investicUe ali investicijska vzdrzevalna dela na drugi .iavni
infrastrukturi, ki se uporablja za izvajanje obveznih obCinskih gospodarskah javnih sluZb varstva
okolla.

67.6len
(obradun storitev javne slu2be)



(7) Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika,
se za porazdelitev kolieine opravljenih storitev javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki
upostevata najmanj ena tretjina najmanjse velikosti zabojnlka in najmanjsa pogostost odvoza.

(8) Za poeitniske kapacitete (stanovanje, apartman ipd.), ki se oddajajo v najem, se obraeunava
storitev ravnanja z odpadki v visini najmanjsega obradunskega volumna, ki je doloeen za
povzroeatelje odpadkov, ki izvalajo dejavnost, to je 120 I z upostevan.iem frekvence odvoza v
skladu z razporedom odvoza, ki ga spre.lme izvajalec javne sluzbe.

(9) Vsi povzroeitelji odpadkov morajo poleg posod za mesane komunalne odpadke uporabljati
najmanj tudi posode za loceno zbiranje odpadne embalaze. Embalaza, ki nastaja pri izvajaniu
dejavnosti ni komunalni odpadek in se povzrociteljem zaraeuna skladno s cenikom izvajalca.

(10) Uporabniku, ki ni vkljueen v sistem zbiranja bioloskih odpadkov, izvajalec obraouna zeleni
vrtni obrez in ostale bioloske odpadke, ki jih uporabnik lahko dostavi le v zbirni center
Tuncovec, v skladu z veljavnim cenlkom objavl.ienim na spletni strani izvajalca.

(11)Ce izvajalec ugotovi, da mu je povzroeitel.i odpadkov posredoval netoene oziroma lazne
podatke ter dokazila o vkljuditvi ali spremembi, lahko izvajalec povzroditelju odpadkov
zaraeuna razliko med zaracunano stontvijo in storitvi.io, ki bi mu jo zaraeunal, ee bi
povzroeitelj odpadkov posredoval pravilne podatke, vkljueno z zakonskiml zamudnimi obrestmi.
To velja tudi v primeru, ae povzroditelj odpadkov podatkov o vkljuoitvi oziroma spremembi ne
poslje oziroma jih posl.Je nepravoeasno. Prav tako izvajalec ni dolzan vraaati prevea zara6unane
storitve zbiranja, Ce mu povzroaitelj odpadkov ni pravocasno sporodil nastale spremembe.

(12)Obdasna uporaba oziroma zadasni izostanek uporabe objekta oziroma izvalanja dejavnosti
povzrocitelja odpadkov ne odvezuje plaeila stroskov zbitanja dolocenih vrst
komunalnih odpadkov, razen v izjemnih primerih kot so:

Solanje v tujinr,
opravljanje dela ali bivanje v tujini,

- dolgotrEnozdravlienje,
- bivanje v domu upokojencev,

prestajanje zaporne kazni ipd.
Zgoral navedene izjeme se uposteva.lo 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) Dijaka in Studenti, ki imajo stalno prebivalisce v obeinah Upravne enote Smarje pri JelSah,
zaeasno pa prebivajo izven obmocja obeine, so v tekodem Solskem letu (od
septembra oziroma oktobra do vkllucno junija) oprosceni placila stroskov za storltve zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov, ob predlozitvi potrdila o Solanju in potrdila o zaaasnem
prebivaliseu, najemni pogodbi ali potrdila o bivanje v dijaskem/Studentskem domu. Oprostitev
plaeila stopi v veljavo naslednji mesec po predlozitvi zahtevanih potrdil, preostali Cas v letu
so dijaki in Studenti vkljuoeni v obstojeei sistem zbiranja doloeenih vrst komunalnih odpadkov.

(14) Sobodajalcem, izvajalcem dopolnilne delavnosti kmeekega turizma na kmetijah, ki se
ukvarjaio s sezonsko dejavnostjo, se storifue zataeunav4o za vse mesece, v katerih se je
dejavnost opravljala. Ce uporabnik svojega izvajanja dejavnosti izva.ialcu pravoeasno ne
sporodi in podpre s pisnimi dokazili pristojnih organov, se mu storiwe lahko obraeunajo tudi
kasneje. V ta namen izvajalec pripravi letna poracun storitev na osnova podatkov iz razlienih
drugih evidenc (npr. noeitve po mesecih).

(15) Povzroeitelja komunalnih odpadkov je iz.iemoma mozno oprostiti plaeila stroskov Gvnanja z
odpadki na prosnjo povzroeitelja iz socialnih razlogov. O oprostitvi plaeila stroskov iz prvega
odstavka tega clena odloaa pristojni organ obeine na podlagi predlozene odloebe o denarni
socialni pomodi po zakonu, ki urela socialno varnost. Stroski ravnanja s komunalnimi odpadki
se v tem primeru poravna.jo iz proraeuna obcine.

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

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

(18) Neposredovanje opreme za zbianje ali drugi neupravicena razlogi na strani uporabnaka,
niso razlog, da se storitve ne bi obradunale. V primeru, ko zaradi vis.ie 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



(1) Novi povzrocitelj komunalnih odpadkov mora izvajalcu pisno prijaviti zaeetek uporabe
nepremienine ali drugo obliko pridetka povzroeanja odpadkov na.ikasneje g dni pred zacetkom
uporabe nepremienine oziroma prieetkom povzroeanja odpadkov in se z izva.ialcem
dogovoriti o kraju prevzemnega mesta ter drugih pogojih za zaaetek izvajanja storitev javne
sluZbe.

(2) Do zaeetka uporabe nepremicnine ali druge oblike povzrocanja odpadkov mora bododi
uporabnik oziroma lastnik ob.lekta (obJekt se oddaja v najem) odjemno mesto opremiti z
zabojniki oziroma tipiziranimi vrecami in izvajalca o tem obvestil

(3) lzvajalec povzroditelja vpise v evidenco uporabnikov, povzroeitelj tako postane uporabnik.
(4) lzvajalec podatke o uporabniku pridobi od lastnika objekta ozroma iz uradnih evidenc.
(5) Novi uporabniki morajo izva.ialcu posredovati vse zahtevane podatke, ki so po tem odloku

potrebni za doloaitev velikosti zabojnikov in obraeuna storitev.
(6) uporabnik je dolzan obvestiti izvajalca o vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na izvajanje

in obradun storitev.iavne sluzbe, v skladu s tem odlokom.
(7) ce se ugotovi, da je uporabnik izvajalca oskodoval s posredovanjem netocne oziroma lazne

navedbe podatkov iz prejsniega odstavka, lahko izvajalec uporabniku oziroma lastniku objekta
zaral,una razliko med zaraeunano storitvl.|o javne sluzbe in storitvro javne slu2be, ki bi mu
jo zaraeunal, 6e bi povzroditell odpadkov posredoval pravilne podatke, vkljuano z zakonskimr
zamudnimi obrestmi. Navedeno velja tudi, ee podatki o spremembi sploh niso poslani oziroma
niso poslana pravoeasno. Prav tako izvajalec ni dolzan vradati prevea zaraeunane storitve javne
sluZbe, ee mu uporabnik odpadkov ni pravocasno sporoeil nastale spremembe.

(8) Obveznost pla6ila storitev javne sluzbe nastane za uporabnike z dnem, ko za6ne
izvajalec opravljati storitve na njihovem obmoeju ali ko uporabnikl prienejo uporabljatr
nepremicnino ali na njei povzrooati nastanek odpadkov, ki so predmet tega odloka.

(9) obdasna neuporaba oziroma zaeasni izostanek od uporabe nepremicnine, uporabnika
ne odvezuje pladila stroskov storitev izvajanja javne sluZbe.

(10)v primeru, da uporabnik v skladu s tem odlokom ni lastnik, mora taksne objekte z opremo za
zbiranje opremiti lastnik objekta oziroma nepremienine, ee se z izvajalaem drugace ne
dogovori.

68.a len
(novi uporabniki in spremembe na strani uporabnika)

69.llen
(plaailo storitev)

(1)

(21

(3)

(4)

stroske storitev javne sluzbe so dolzni placevati vsi uporabniki, za katere so organizirane
storitve javne sluZbe.
uporabniki so dolzni redno placevati raeune, ki jih izdaja izvajalec. uporabnik mora raeun
plaeati v roku, navedenem na racunu.
za nepravocasna plaeila raaunov, izv4alec zaaauna zakonske zamudne obresti. lzvlalec
zaraeunava tudi stroske opomina po ceniku izvajalca.
uporabnrku, ki zamudi rok za plaeilo radunov, izvajalec poslje pisni opomin in mu postavi rok za
plaeilo. ce uporabnik kljub opominu zapadlih radunov in stroskov opominjan.ia v postavljenem
roku ne placa, izvajalec zaene s postopkom prisilne izterjave dolga.
Uporabnik lahko poda pisni ugovor na izdani racun v 8 dneh od dneva prelema raeuna. vlozeni
ugovor ne vpliva na zapadlost raduna. v primeru, de izvajalec v postopku resevanja ugovora
ugotovi, da.ie le-ta utemeljen, izstavi uporabniku dobropis v znesku, ki predstavlji vr6dnost
utemel.ienega ugovora.
ce uporabnik ne plada raeuna in ne vrozi ugovora na radun, mu izvajarec izda opomin. ce
uporabnik ne plaea raauna niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, izva.ialec ravna v skladu
z zakonom, ki urela izvrsbo in zavarovanje.

(s)

(6)

oziroma so ovire odstran.iene, lahko tudi v naslednjem mesecu, to ni razlog, da se storitve ne bi
obraeunale.



(7) Ce povzroeitelj odpadkov, ki ni hkrati lastnik nepremicnine, ne poravna raeuna, ki mu 9a
za opravlieno storitev izda izvajalec, za placilo na podlagi petega odstavka 13. Clena tega
odloka subsidiarno odgovarja lastnik nepremi6nine.

(1) lzvajalec je dol2an voditi evidenco o uporabnikih po tem odloku.
(2) Uporabniki so dolzni izva.ialcu v rokih po tem odloku posredovati toene podatke o dejstvih, ki

vplivajo na pravilen obraeun storitev javne sluzbe.
(3) Uporabniki so dolzni izvajalca sproti obveseati o vseh spremembah podatkov, navedenih v

prejSnjem odstavku.
(4) Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojnika za odpadke ter njihovi lokaciji skrbi

izvajalec.

VII.VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE

71.e len
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti obdine)

72.6len
(oprema izvaialca iavne sluzbe)

Oprema, ki ie potrebna za izvajanie.iavne sluzbe, v lasti izvajalca, so:
vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,

- delovni stroji,
premidne zbiralnice nevarnih frakcu,

- posode in zabojniki za prepuseanje locenih frakcij v zbiralnicah,

- oprema za obeasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
vozila in nag?ve za pranje in vzdZevanje posod in zaboinikov

VIII.NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

73.elen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajan.iem dolocil tega odloka izvaja pristojni obdinski inspekcijski organ v skladu

z zakonom, ki uieja in5pekcijski nadzor (v nadal;evanju: MIR). Pristojni obeinski in5pekcijski

organ je tudi prekrskovni organ za prekrske iz tega odloka. Strokovni

nadzor opravlJajo zaposleni pri izvajalcu posamezne javne sluZbe

(2) pri izvajanju nadzora lahko pristojni obcinski inspekci.iski organ izdaja odloebe ter odre.ia druge' ' 
ukrepe, kaierih namen je zagotoviti izvr3evanje dolodb tega odloka. V primeru, dase uporabnik

70.dlen
(evidenca o uporabnikih)

(1) Gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena (javna infraslruktura), ki .ie potrebna za
izvajanje.iavne slu2be, v lasti obeine so:

zemljiSCa in objekti zbiralnic,
zemljigca in objekti zbirnih centrov,
zemljisca in objekta prevzemnih mest na javnih povrsinah,
druga infrastruktura, kije namenjena izvajanju Javne sluzbe.

(2) Uporaba objektov in naprav iz prejsnjega odstavka je obvezna na vseh obmoeiih, kjer se izvaja
dejavnost.iavne sluzbe.

(3) lzvajalec mora z obcinami lastnicamijavne infrastrukture skleniti pogodbo o poslovnem najemu
infrastrukture. V pogodbi o najemu infrastrukture se doloetjo medsebojna .azmetia Y zvezi z
najemom infrastrukture in nacinom obraeuna in plaaila najemnine Z dodatkom k pogodbi se
vsakoletno usklajuje viSina najema javne infrastrukture.



IX .KAZENSKE DOLOEBE

74.6len
(prekraki izvajalca javne slu2be)

(1) Z globo 1 .400 evrov se kaznuje za prekrsek izvajalec javne sluzbe, ae:
1. ne zagotovi, da se v okviru javne sluzbe loceno zbiralo in prevzemajo lodene frakcije

komunalnih odpadkov (l.odstavek 17. elena);
2. ne zagotovi, da se nevarne frakcije zbira.io lodeno od drugih loeeno zbranih frakcij komunalnih

odpadkov (3. odstavek 17. elena);
3. ne zagotovi, 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 ptevoz biolosko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne izpusdajo v
okolle in da ne povzrodajo emisrle vonjav (prva alineja g. odstavka 19. elena);4. ne prevzema biolosko razgradljivih odpadkov skladno z letnim urnikom zbiranja (druga alineja
L odstavka 19. Clena)i

5. ne opremi prevzemno mesto s tapskim zaboinikom ustrezne barve in velikosti za zbtanje
bioloskih odpadkov (tretja alineja 9. odstavka 19. elena);

6. ne-zamenja obstojeeega zabojnika za bioloske odpadke, ee je zabojnik tako mo6no
poskodovan, uniden ali izrabljen, da lahko prepusaanje teh odpadkov pov,rodi tveganje za
okolje ali zdravje ljudi (Cetrta alineja g. odstavka 19. dtena);

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

8 ne izvala CisCenja in razkuzevanja vozil, s katerimizagotavlja prevazanje biolosko razgradljivih
odpadkov (Sesta alineja 9. odstavka 19.Clena);

9. ne zagotavlja lodenega zbiranja odpadkov iz prvega odstavka 21. edna v zbiralnicah, kadar
zbaranja teh odpadkov ne zagotavlja po sistemu )od vrat do vrat(;

'10. ne zagotovi prevzemanja nevarnih frakcij s premiano zbiralnico najmanj enkrat letno in obvesti
uporabnikov (6. , 7. in 8. odstavek 23. dlena);

'l 1. ne prevzema mesanih komunalnih odpadkov najmanj enkrat na dva tedna (5.odstavek 2s.
elena);

1.2. ne zagotovi zbiranja rocenih frakcu odpadkov v zbirnem centru (3. odstavek 32. crena);
13. ne vodi odjemnih mest na nacin, kot.ie to doloaeno v 49. dlenu tega odloka,

ne vkljuei v obvezni sistem lodenega zbiranja odpadkov, MIR taksno vkljueitev odredi,
izvrsljiva odloeba pa je podlaga izvajalcu za izvedbo te storiteve.

(3) lnspekcijski nadzor izvaja oboinski inspekctlski organ, ki ima v primeru ugotovljenih
nepravilnosti pravico in dol2nost:

odrediti povzroditelju odpadkov vkljueitev v sistem zbiranja komunalnih odpadkov;
- odrediti povzrocitelju odpadkov zbiranje in odlaganje komunatnih odpadkov na nadin,

doloeen s tem odlokom;
odrediti odstranitev nedovol.jenih plakatov, obvestil, ki so nameseena na zabojnike;
odredtti organizatorju prireditve zbiranje komunalnih odpadkov na naein, opredeljen v
tem odlokul

- odrediti investitorju gradenj zbiranje komunalnih odpadkov na nacin, opredeljen v
tem odloku;

- odrediti izvajalcu zbiran.ie in prevoz komunalnih in drugih odpadkov na na6in, opredeljen v
tem odloku,

- odrediti izvajalcu diseenje an vzdZevanje zabojnikov,
odrediti izvajalcu prevzem neustrezno lodenih odpadkov glede na doloeila tega odloka;
izvesti postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrske.

(1) Pristojni obcinski inspekcUski organ ima pravico kadarkoli vpogtedati v evidence, kijih je dotzan
voditi izvajalec, pri aemer.ie dolzan spostovati doloaila zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.

(2) Nadzornad izvajanjem 2. in 4. odstavka 38. alena, 15.in'l6.tocke1.odstavka56.elena,5.,7.,
10., 11., 12., 13.,14. in 15. toCke 1. odstavka 57. elena ter 2. odstavka 57. dlena tega odloka
izvaja tudi obdinsko redarswo, ki je tudi prekrskovni organ. Obdinsko redarstvo pri opravl.lanju
nadzora poleg pooblastil tega odloka izvaja tudi ukrepe in pooblastila iz zakona, ki ureja
obeinska redarsfua.



14. ne obveSda uporabnakov na nacin, kot je to dolodeno v 53. tega odloka;
15. ne prevzema komunalnih odpadkov (1. todka 1. odstavka 54. Clena),
16. ne prevzema nenevarnih komunalnih odpadkov (2. toaka 1. odstavka s4.Clena);
17. ne izvaja vizualnega pregleda odpadkov pred prevzemom (3. toeka 1. odstavka 54. Clena);
18. ne odda.ia lodeno zbranih frakci.i pooblagCenim zbiralcem oziroma predelovalcem (4. toeka 1.

odstavka 54.elena )
19. ne zagotavlja predhodnega skladisaenja odpadkov (5. tocka 1. odstavka 54. elena);
20. ne obraeuna storitev javnih sluzb njihovim uporabnikom (6. toeka 1. odstavka 54. Clena);

21. ne vodi evidenc o odpadkih (7. toeka 1. odstavka 54. dlena);
22. ne vodi katastra (8. tocka 1. odstavka 54. elena);
23. ne izdela naertov ravnania z odpadki (9. toeka 1. odstavka 54. elena);
24. ne zagolavlla podatkov, poroeanja pristojnim organom ter objavl.ianja podatkov (10. toeka 1.

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

sluZb (1 1 . toeka l. odstavka 54. Clena)
26. pi zataeunavanju opravljenih storitev.iavne sluzbe ne uposteva cen storitev, ki jih doloci

obdinski svet skladno s 60. dlenom tega odloka.

Z globo 400 evrov se za prekrsek iz prvega odstavka tega clena kaznuje odgovorna oseba pravne

osebe.

75.elen
(prekrski uporabnikov)

(1) Zglobo 1.400 evrov se kaznuje za prekrsek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravl.ia svojo dejavnost, njena odgovorna oseba pa z
globo 400 evrov, de:

1. ne obvesti izvajalca javne sluzbe o pridobitvi statusa uporabnika in/ali ne vkl,uai v sistem
@vnanja z odpadki (1. odstavek 12. Clena),

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

3. v posodo za zbtanje bioloskih odpadkov odlaga nepravilno loCene odpadke, ki jih ni mogoee
predati v koneno oskrbo (10. odstavek 19. elena);

4. na zahtevo izvajalca Javne sluzbe ne nabavl ali vzdrzuje posode ali zabojnika (5. odstavek 26.

elena),
5. ne omogoei, da so zabojniki na zbirnih mestih uporabnikov vedstanovanjskih stavb (bloki,

veastanovanjske hise) ali poslovnih stavb, kjer odpadke povzroca vea razlienih povzroditelja

odpadkov, stalno zaprti (4. odstavek 27. Clena),
6. ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreci nastanek emisij vonJav

in onesnazenje okolice (1. odstavek 31 . Clena);
7. brska po zaboinikih, odnasa odpadke izven zbirnega centra in ee odlaga odpadke pred ali v

neposredno blizini zbirnega centra (11. in 12. odstavek 33. clena);
8. ne obvesti pisno izvajalca zbiaoja o spremembah, ki vplivajo na obracun cene storitev javne

sluzbe najkasne.ie v 15dneh po nastanku spremembe (prvi odstavek 14. dlena in 19. todka 1.

odstavka 56. elena);
g. ne uporablja storitve izva.ialca javne sluzbe v skladu z doloaili tega odloka in drugih predpisov,

ki ure.iajo ravnanje s komunalnimi odpadki (1. toeka 1. odstavka 56. dlena);

t0. pri ravnanju z odpadki ne uposteva zakonske an podzakonske predpise, ki urgajo podroeje

iavnanja zodpadki, dolo6be tega odloka ter navodila izvaialca (2. toeka '1. odstavka 56. Clena);

11. oblekta ne opremi z ustreznimi zabojniki/tipiziranimi vreeami pred prvo uporabo

objekta/nepremicnine (3. toeka '1. odstavka 56. dlena);
12. ns uredi oddale odpadkov z izveilalcem javne sluzbe v roku 8 dni do prve uporabe objekta

oziroma nepremienine, ee s tem odlokom ni drugace doloceno (4. to6ka 1. odstavka 56 dlena);

13. iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov, ki jih povzrodajo, ne izloelo in

lodeno prepustijo izvajalcu eim vee lodenih frakcu (5. toeka l odstavka 56 elena);

14. nastale komunilne odpadke ne zbira in loeuje na izvoru niihovega nastajanja terJih ne odlaga

v posode za zbiranje (6. toakal. odstavka 56. clena),
15. ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepusti izvajalcu, varno in neskodljivo za

ljudi in okolje (7. tocka 1. odstavka 56. dlena);



16. ne prepusda odpadke izvajalcu na prevzemnem mestu v posodi ala brez nje, de je
tako prepuSCanje dovoljeno (8. tooka l.odstavka 56.6lena);

'17. ne prepusea locene frakcije v zbiralnicah lodenih frakcij ter zbirnem centru, v aasu
njegovega obratovanja (9. todka 1. odstavka 56. Clena);

18. ne prepusea nevarne frakcije pri obcasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premieni zbiralnici
nevarnih frakcij in v zbirnem centru, v dasu njegovega obratovanja (10. tocka 1. odstavka 56.
Clena);

19. ne prepusea kosovne odpadke v skladu zdolocili tega odloka(11. tocka 1. odstavka 56. alena);
20. ne zagotovi, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreae na dan prevzema varno nameseeni na

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

zbirno mesto, ee zbirno mesto in prevzemno mesto nista na istem kraju (13. to6kal.odstavka
56. elena);

22. ne zagotovi, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti in tipizirane vreae
zavezane (14. tocka 1. odstavka 56. Clena);

23. ne vzdZuje Cistoce na zbirnih in prevzemnih mestih (1S. toeka l.odstavka 56. dlena);
24. ne zagotovi izvajalcu javne sluzbe neoviran dostop do prevzemnega mesta (16. toaka 1.

odstavka 56. elena);
25. ne zagotovi, da .ie odstranjen sneg ob zabojnikih ter da so pokrovi zabojnikov ocisdeni (17. toeka

l.odstavka 56. Clena);
26. ne dopusti izvedbe nadzora po tem odloku (18. tocka 1. odstavka 56. elena);
27. namesca posode ali zabojnike za odpadke zunal predvidenega prevzemnega mesta (6. todka

1. odstavka s7.Clena);
28. prepusea odpadke v vreekah, ki niso tipizirane vreeke (zelena, rumena) kot so doloeene v

Tehnidnem pravilniku izvalalca (8. to6ka '1. odstavka 57. alena);
29. prepusda odpadke v zabolnikih, ki niso vkljueeni v sistem zbiranja (9. toeka 1. odstavka 57.

Clena);
30. samovoljno premika zabojnike za loceno zbiranie odpadkov iz dolocene lokaclje na drugo

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

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

57. elena);
33. onesnaZi okolico zbiralnic, skupnih zabojnikov, premiene zbiralnice nevarnih odpadkov ali

zbirnih centrov (13. toeka 1. odstavka 57. Clena);
34. poskoduje opremo, objekte in naprave za izv4anje Javne sluzbe (14. toeka l. odstavka 57.

elena);
35. pise na posode ali zabojnike za locene frakci.ie ter lepi plakate nanje (15. tocka 1. odstavka 57.

dlena);
36. de prepusda komunalne odpadke nepooblascenim izvajalcem ( 16. todka 1. odstavka s7.alena

);
37. opusti uporabo storitev javne sluzbe, ee kopiai odpadke in jih odlaga v objektih ali na zemljiseih,

ki zato niso namenjeni ( 3.odstavek 57. elena);
38. povzroeitelj, ka odpadke kopiei ati jih odtozi izven mesta, ki je namenjeno zbiranju teh odpadkov,

na svoje stroske ne zagotovi predelave ali odstranitve teh odpadkov skladnoz zakonskimi in
podzakonskimi predpisi o ravnanju z odpadki (4. odstavek 57. dlena);

(2) z globo 400 evrov se za prekrsek iz prvega odstavka tega clena kaznu.ie fizicna oseba, de ravna
v nasprotju z doloCili iz prvega odstavka tega Clena.

(3) Z globo 400 evrov se za prekrsek kaznuje tudi organizator kulturnih, sportnih in drugih prireditev
na prostem, organizator tabora in izvajalec gradbenih del, ee se z izvajalcem 

-ne 
dogovori

za odda.lo odpadkov ali odpadkov-ne zbira loeeno ali odpadke kuri ali.iih ne ;dda izvajalculavne
sluzbe skladno z dogovorom (.1., 8. in 10. odstavek 38.6len).

(a) z globo 200 evrov se za prekrsek prejsnjega odstavka tega elena kaznuje odgovorna oseba
organizatorJa ozlroma izvajalca gradbenih del.

(5) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja svo.io
dejavnost, se kaznu.je z globo:

- 400 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, eetrto, peto ari sedmo toeko prvega
odstavka 57. crena ter z drugim odstavkom 57. trena, njihova odgovorna oseba piz
globo 200 evrov (koliaina do 0.5 m3),



800 evrov, Ce ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, Cetrto, peto ali sedmo toeko prvega
odstavka 57. olena ter z drugim odstavkom 57. dlena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 400 evrov (koliaina nad 0.5 do 1 m3),
1.500 evrov, 6e ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretlo, detrto, peto ali sedmo todko
prvega odstavka 57. elena ter z drugim odstavkom 57. elena, njihova odgovorna oseba
pa z globo 800 evrov (kolieina nad I do 5 m3),

2.500 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, detrto, peto ali sedmo toeko
prvega odstavka 57. elena ter z drugim odstavkom 57. elena, njihova odgovorna oseba
pa z globo 1.400 evrov (kolieina nad 5 m3),

1.500 evrov, de ravna v nasprotju s peto toeko prvega odstavka 57. clena, njihova
odgovorna oseba pa z giobo 800 evrov.

(6) Uporabnik - fiziena oseba, se kaznuje z globo:
- 200 evrov, Ce ravna v nasprotju s prvo, drugo, ketjo, eetrto, peto ali sedmo toeko prvega

odstavka 57. 6lena ter z drugim odstavkom 57. elena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200 evrov (kolieina do 0.5 m3);

- 400 evrov, Ce ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, eetrto, peto ali sedmo todko prvega
odstavka 57. elena ter z drugim odstavkom 57. dlena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 400 evrov (kolidina nad 0.5 do 1 m3),

- 800 evrov, de ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, detrto, peto ali sedmo toeko prvega
odstavka 57. dlena ter z drugim odstavkom 57. elena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 800 evrov (kolidina nad 1 do 5 m3),

- 1.400 evrov, ee ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, eetrto, peto ali sedmo toeko
prvega odstavka 57. dlena ter z drugim odstavkom 57. Clena, nJihova odgovorna oseba
pa z globo 1.400 evrov (kolidina nad 5 m3);

- 600 evrov, Ce ravna v nasprotju s peto toako prvega odstavka 57. Clena.

X.PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

76.dlen
(uskladitev predpisov na podlagi odloka)

(1) Tehnieni pravilnik o ravnan.iu z odpadki izvajalec uskladi z doloaili tega odloka v roku Sestih
mesecev po sprejemu odloka in ga ob.iavi na spletni strani izva.jalca.

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

77.6len
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehalo veljati:
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Oboini Rogaska Statina (Uradni tist RS, St. 91/09,
94t13\,
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Ob.ini Smarje pri Jetsah (Uradni tist RS, St.
96/09, 93/13),
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obaini Podaetrtek (Uradni tist RS, St. 7/10,
98/13);
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Oboini Rogatec (Uradni tist RS, St. 98/09, 95/13),

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obcini Kozje (Uradni list RS, St. 95/09, 98/13),
in

- Odlok o ravnan.iu s komunalnimi odpadki v Obcini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, St. l OO/09,
99/13)



78.Clen
(zaletek veljavnosti)

Ta odlok zacne veljati nasledn.ii dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

RogaSka Slatina, dne

OBCINA RoGASKA SLATINA

Zupan: mag. Branko KIDRIC

OBCINA SMARJE PRI JELSAH

2upan: Matija CAKS, dr.vet.med., spec.bujatrike

OBCINA PoDCETRTEK

Zupan: Peter MISJA

OBCINA ROGATEC

Zupan : Martin MlKOL|C,univ.dipt.in2.str.

OBCINA KOZJE

Zupanja: Milenca KRAJNC, univ. dipl.inZ. kmet.

OBCINA BISTRICA OB SOTLI

Zupan: Franjo DEBELAK


