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ZAdEVA: PREDLOG ODLOKA O NA.INU IZVA.IANJA OBVEZNE OB.INSKE GOSPODARSKE
JAVNE SLTIZBE ZBIRANJA DoLOTENIH vRsT KoMUNALNIH oDPADKov NA oBMo.JU
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I, ZAKONSKAPODLAGA
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21/15,25/17),
- Zakon o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 5t. 32193, 30/98 ZZLPPO, 127106 -ZJZP,38ll0

-ZUKN in5Tltt - ORZGJS4O),
- Zakor o varstvu okolja ((Uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno predi5deno besedilo, 49106 -ZMetD,66/06

odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 571O8 - ZFO-IA,70108, 108/09, 108/09 - ZPNadrt-A, 48112, 57112,92113,
56/15, 102115,30116,61/17 - G2,21118 - ZNOrg in 84/18 - ZruRKOE),

- Uredba o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 5t.
33/17, 60fi8),

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, 5t. 37115 in 69/15).

2. RAZLOGI ZASPREJEM ODLOKA
Obdinski svet je na 6. redni seji dne 2. 7. 2019 sprejel Odlok o nadinu izvajanja obvezne obdinske
gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske
Toplice in ga posredoval v javno razprayo. V dasu javne razprave od 5. 7. - 20. 7. 2019 je imela
zainteresirana javnost moZnost, da poda pisne pripombe in predloge. Prejeli smo le pripombe izvajalcajavne
sluZbe Saubermacher&Komunala Murska Sobota d.o.o. . Osnovno priporodilo izvajalca je, da se v odloku
drtajo dolodila o tehnidnern pravilniku, ter vnese dolodilo o letnem programu dela. V predlogu odloka so
upo5tevana priporodila izvajalca, stalnega delovnega telesa obdinskega sveta, ter obdinske uprave. Vse
spremembe odloka so v predlogu odloka oznadene s krepko pisavo.

3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o naiinu izvajanja obvezne
obiinske gospodarske javne sluZbe zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmotju Obiine
Moravske Toplice.

RAVo s
Pripravila: obiinska uprava
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- Predlog odloka - Il. obravnava
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Na podlagi 149. dlena Zakona o varstm okolja /ZVO-ll (Uradni list RS, 5t. 39/06-UPBI,49/06-
ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNadrt,57l08 - ZFO-IA, 70108, 108/09, 108/09 - ZPNadrt
A,48112,57112,92113,56/15 in 102/15,30/16,61117 -G2,21118- ZNOrgin 84/18-ZIURKOE),32.
dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, St. 32193, 30198-ZZLPPO,127106 -
Z|ZP,38/10 - ZUKN in 57111 - ORZGJS40), in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
5t. 35/14, 21115,25117), je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na...... seji dne ....................,
sprej el

ODLOK
o natinu izvajanja obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe

zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju
Obiine Moravske Toplice

I. Splo5ne dolotbe
1. Ilen

(namen odloka)

Ta odlok doloda nadin opravljanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja dolodenih wst
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna sluZba), na celotnem obmodju Obdine Moravske Toplice (v
nadaljevanju: obdina).

2. ilen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot nevtralni za Zenski in moSki

spol.

3. ilen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se doloda nadin opravljanja j avne sluZbe, ki obsega:
I . organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne sluZbe,

2. wsto in obseg storitev javne sluZbe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitevjavne sluZbe,

4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne sluZbe,
5. vire financiranja javne sluZbe in nadin njihovega oblikovanja,
6. wsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluZbe, ki so lastnina obdine,
7. cene storitev javne sluZbe,
8. jarma pooblastila izvajalca javne sluZbe,
9. nadzor nad izvajanjem javne sluZbe,
I 0. kazenske dolodbe,
I l. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne sluZbe.

4. tlen
(cilji javne sluZbe)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamti odikodninsko ali kako drugaae.
Predlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, it. 24l16).

Cilji javne sluZbe po tem odloku so:

- omogoditi povzroditeljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne sluZbe;
- uveljavitev nadela >stroSke plada povzroditelj komunalnih odpadkov<,
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prepredevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
zagotoviti udinkovit sistem lodenega zbiranja posameznih wst odpadkov na izvoru nastanka;

osve5dati in obve5dati uporabnikejavne sluZbe o udinkovitem ravnanju z odpadki.

5. ilen
(subjekti izvajanja javne sluZbe)

Subjekti izvajanja javne sluZbe so:
I . Obdina Moravske Toplice (v nadaljevanju tudi: obdina),
2. izvajalec obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbianja dolodenih vrst komunalnih

odpadkov (v nadaljevanju tudi: izvajalec, koncesionar),
3. povzroditelj odpadkov (v nadaljevanju: povzroditelj)

6. 6len
(opredelitev pojmov)

Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je doloden v predpisih s podrodja
ravnanja s komunalnimi odpadki.

7. ilen
(strokovno-tehniine, organizacijske in razvojne naloge javne sluZbe)

(l) Strokovno-tehnidne, organizacijske in razvojne naloge na podrodju opravljanja dejavnosti javne sluZbe

so naloge, ki se nana5ajo zlasti na:
- razvoj, nadrtovanje in pospeSevanje dejavnosti javne sluZbe,
- investicijsko nadrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje

dejavnosti javne sluZbe,
- strokovni nadzor nad izvajanjemjavne sluZbe,
- financiranje dejavnosti javne sluZbe,
- opravljanje drugih nalog dolodenih z zakonom.

(2) Naloge iz prvega odstavka tega dlena opravlja obdinska uprava.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega dlena se lahko poveri izvajalcu javne sluZbe.

8. ilen
(subsidiarno ukrepanje)

(l) Obdina skrbi za odpravo posledic dezmeme obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki

in krije stro5ke odprave teh posledic, de jih ni mogode naloZiti dolodenim ali dolodljivim povzroditeljem ali

ni pravne podlage za naloZitev obveznosti povzroditelju obremeniWe ali posledic ni mogode drugade

odpraviti.
(2j lzvajalec javne sluZbe je v primeru iz prej5njega odstavka dolZan na radun obdine zagotoviti zbiranje

dolodenih wst komunalnih odpadkov, ki povzrodajo dezmemo obremenitev okolja ter zagotoviti oddajo teh

odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi.
(3j ie se v primeru iz prvega odstavka tega dlena povzroditelj ugotovi kasneje, ima obdina pravico in

dolZnost izterjati vradilo stro5kov.
f. ilen

(uporaba predpisov)

Za vpralanja v zvezi z izvajanjem javne sluZbe iz pwega dlena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem

odlokom, se uporabljajo predpisi s podrodja ravnanja s komunalnimi odpadki'

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obtina ne iamti odskodninsko ali kako druga'e'

pi.iiii"* ie5iwe v predtogu ali otnutr., pi"Jii* ne bodo nuino del sprqeteqa predpisa (sesta toaka 7. alena uredbe o posredovaniu in ponovni

upora6i informacij lavnega znaaaja (Uradni lrst RS, St. 24l16)'
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II. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne sluZbe

10. ilen
(oblika izvajanja javne sluZbe)

(l) Javna sluZba se izvaja s podelitvijo koncesije na celotnem obmodju obdine
(2) Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom.
(3) Do podelitve koncesije opravlja javno sluZbo dosedanji izvajalec.

IIL Vrsta in obseg storitev javne sluZbe ter njihova prostorska razporeditev

I l. ilen
(vrsta in obseg storitev javne sluibe)

(1) Javna sluZba po tem odloku obsega storitve zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih njihovi
imetniki prepu5dajo izvajalcu javne sluZbe, in sicer:

- zbiranje komunalnih odpadkov po sistanu od wat do vrat,
- zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na poziv uporabnika,
- zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premidnih zbiralnicah,
- zbirafie odpadkov v zbimem centru,
- predhodno razvr5danje in predhodno skladi5denje zbranih odpadkov v zbimem centru,
- izvajanje sortime analize meSanih komunalnih odpadkov,
- oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
- ozave5danje in obve5danje uporabnikov.

(2) Storitve iz prej5njega odstavka so v okviru opravljanja javne sluZbe kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.

12. ilen
(uporabniki storitev javne sluibe)

(l) Uporaba storitev iz prejlnjega dlena tega odloka je obvezna za vse uporabnike storitev jar.ne sluZbe.
(2) Uporabniki storitev javne sluZbe (povzroditelji odpadkov) po tem odloku so:

- fizidne osebe v gospodinjstvu,
- fizidne osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in

razpolagajo s poslovnimi prostori,
- lastniki ali najemniki gospodarskih in poditniSkih objektov, turistidnih sob, apartmajev ter drugih

objektov, ki so namenjeni obdasni rabi,
- pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori,
- upravniki vedstanovanjskih stavb v imenu etaZnih lastnikov,
- organizatorji javnih prireditev.

(3) Za potrebe izvajanja tega odloka je gospodinjstvo oseba ali skupina oseb, ki ne glede na pravni temelj,
prebiva v eni stanovanjski enoti. V razmerju do izvajalca gospodinjstvo zastopa ena od polnoletnih oseb.
(4) V primeru, da povzroditelj odpadkov le-te povzroda z ved oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolZan
storitve javne sluZbe pladevati posebej za vsako obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzrodajo
odpadki.
(5) Najemodajalec je dolZan sporoditi izvajalcu povzroditelja odpadkov najkasneje teden dni po skleniwi
najemne pogodbe. V nasprotnem primeru se Steje za povzroditelja odpadkov najemodajalec.
(6) Za objekte, na katerih je posest opuSdena, ni obveznosti po tem odloku. Breme dokazovanja je na strani
lastnika, ki dokazuje neuporabo objekta (npr. z ukinjenim vodovodnim ali elektridnim prikljudkom).

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne jamai odikodninsko ali kako drugaae.
Predlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del spre.ietega prJdpisa (Sestitoaka 7. dena uredbe o posredovanju in po;ovni
uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni tist RS, St. 24l1G).
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(7) ie ni mogoie doloditi uporabnika storitev javne sluZbe, je uporabnik stontev lastnik stavbe ali dela stavb
oz. objekta ali dela objekta. ie je tastnikov ved, imajo skupaj nerazdelne pravice in obveznosti uporabnika
storitev javne sluZbe.

13. ilen
(dejavnost javne sluZbe in vrste komunalnih odpadkov)

(l) Dejavnost javne sluZbe je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z
njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) lzvajanje dejavnosti iz prej5njega odstavka se zagolavlla na obmodju celotne obdine.
(3) V okviru javne sluZbe se zagotavlja zbiranje odpadkov, dolodenih z Uredbo o obvezni obdinski
gospodarski javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov.

14. tlen
(loieno zbiranje komunalnih odpadkov)

15. ilen
(Zbiranje po sistemu od vrat do vrat)

( I ) lzvajalec javne sluZbe po sistemu od vrat do wat zbira:
- me5ane komunalne odpadke,
- papir in papirno embalaZo,
- biolo5ke odpadke in
- odpadno embalarZo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.

(2) Zabojniki ali wede za zbirartje odpadkov po sistemu od vrat do vrat morajo biti oznadeni tako, da

uporabnik javne sluZbe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali wedo.

(3f Izvajalec javne sluZbe mora vse tako prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiSdenjem v'ibi*"* 
centru ali pred oddajo v nadaljnjo ravnanje. Do oddaje v nadaljnjo ravnanje mora z njim ravnati

tako, daje mogoda njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.

(4)

predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgoli informativni delovni pripomoaek, glede katerega odina ne jamti odikodninsko ali kako druga'e'

iri"if;6r* i*,W., preO'iogu ati dsnuttu pieaiisi ne bodo nujno del sprejetega predpisa (lesta toaka 7, dlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij iavnega znaaaia (Uradni list RS,5t. 24116).

(1) Izvajalec javne sluZbe je dolZan zagotoviti, da se v okviru javne sluZbe zbirajo in prevzemajo naslednje
lodene frakcije komunalnih odpadkov:

- papir in drobna lepenka, vkljudno z drobno odpadno embalaZo iz papiqja in lepenke,
- drobna odpadta embalaZa iz plastike ali sestavljenih materialov,
- drobna odpadna embalaZa iz kovine,
- drobna odpadna embalzrZa iz stekla,
- kosovni odpadki,
- bioloSki odpadki,
- me5ana odpadna komunalna embalai,a,
- nenevami odpadki,
- druge wste odpadkov v skladu z veljavno uredbo o odpadkih.

(2) lzvajalec javne sluZbe mora zagotoviti, da se nevame frakcije zbirajo lodeno od drugih lodeno zbranih
frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo lodeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega dlena,

se zbirajo kot meSani komunalni odpadki.
(4) Uporabniki javne sluZbe prepu5dajo komunalne odpadke izvajalcujavne sluZbe z odlaganjem v tipizirane
in oznadene posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbimih centrih pod pogoji in na nadin,

doloden s tern odlokom i n+ehni4*inp*a+ihcibfla-letnim p rogramom dela.
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Obrozloiitev
Na predlog izvajalcajavne sluibe je v I . odstavku dodana druga alineja, ki doloia, da inajalec javne sluibe
po sistemu od vrat do vral zbira tudi papir in papirno embala,o, ter irlan 4. odstavek.

16. Elen
(velikost in Stevilo obveznih posod za posamezne uporabnike)

(l)

in Stevila pevzro6iteljev edpadkov skladno z dole6ili tehni6nega pravilnika.
(l) Za oddajanje melanih komunalnih odpadkov uporabniki uporabljajo zabojnike velikosti 120 I,
240 I ali I100 l.
(2) Za oddajanje papirja in papirne embalaie uporabniki uporabljajo zabojnike velikosti 240 I,
biololkih odpadkov pa zabojnike velikosti 120 ali 240 l. Me5ana embalaZa se oddaja v rumenih
vrelah.
(2) Uporabniki so dolZni na svoje stro5ke zagotoviti prevzem in vzdrZevanje zabojnikov in vred za
prepu5danje meSanih komunalnih in drugih odpadkov na prevzemnih mestih.
(3) ie kolidina prepuSdenih odpadkov redno presega prostomino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec
javne sluZbe dolodi ustrezno povedanje prostornine zabojnika oz. povedanje Stevila zabojnikov.
(4) V primeru oblasnega poveianja koliiine meianih komunalnih odpadkov so uporabniki le-te
doEni odloZiti v posebne tipizirane vreie in jih na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto.
Izvajalec je doEan prevzeti te odpadke le, ie so odloZeni v posebne tipizirane vreie, ki jih uporabnik
kupi pri izvajalcu.
(5) Izjemoma prepuliajo odpadke v posebne tipizirane vre6e za me5ane komunalne odpadke tudi
enoilanska gospodinjstva in lastniki objektov, ki so namenjeni obiasni uporabi, ki za to pridobijo
soglasje obiine.
(6) Uporabniki iz prej5njega odstavka si morajo letno zagotoviti naslednje Stevilo vrei:

- 1-ilansko gospodinjstvo - 6 vret,
- lastniki objektov, ki so namenjeni obiasni uporabi - 9 vrei na posamezno hiSno Stevilko.

(7) Uporabniki morajo kupiti vreie najkasneje do 31. l. za tekoie koledarsko leto.

ObrazloZitev
Na predlog izvajalca javne sluZbe so deJinirane velikosti zabojnikov. Na pobudo obiinske uprave je
doloieno izjema odlaganja odpadkov v posebne tipizirane vreie za l- ilanska gospodinjsna in lastnike
objehov, ki so namenjeni obiasni uporabi.

I 7. ilen
(zbirno mesto)

(l) Zbimo mesto je ustrezno urejen prostor, kjer uporabnik v dasu do predvidenega prevzema odpadkov,
zbira odpadke v za to dolodenih posodah.
(2) Uporabnik mora zagotoviti, da se odpadki zbirajo na nadin, ki ne povzroda emisije vonjav in
onesnaZevanja okolice.
(3) Uporabnik mora pred predvidenim dasom prevzemanja odpadkov zagotoviti, da se posode prestavijo z
zbimega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode takoj r.nne na zbimo mesto.
(4) Ce s tem sogla5a izvajalec javne sluZbe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbima mesta, de s tem ni
motena uporaba javne povrSine.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativni delovni pripomoaeL glede katerega odina ne jamti odgkodninsko ali kako drugate.
Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa lsestJtoeta z. dlena Uredbe o posredovanju in poiovni
uporabi informacij javnega znadaia (Uradni list RS, 5t. 24116).
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18. tlen
(prevzemno mesto)

(l) Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki postavijo posodo za zbiranje odpadkov in/ali
tipizirano vreio. na dan odvoza. za niunen njenega praznjenja.
(2) Prevzemno mesto dolodi izvajalec javne sluZbe, najkasneje ob zaietku uporabe storitev javne sluZbe, z
rpisom uporabnika v register. V primeru, da izvajalec javne sluZbe in uporabnik ne uspeta v soglasju
doloditi prevzemnega mesta, le - to dolodi pristojni obdinski in5pekcijski organ v sodelovanjtt z izvajalcem.
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih iasih, tako, da lahko
izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Praviloma je locirano ob uvozu
k objektom ob robu plodnika ali ceste.
(4) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno najved 3 metre od roba dostopne transportne poti komunalnega
vozila in mora biti s transportne poti vidno.
(5) Za uporabnike na obmodjih, ki so trajno ali zadasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec dolodi
skupna zbima in prevzemna mesta.

Obrazloiitev
Na predlog izvajalca javne sluZbe je v l. odstavku dodano besedilo: tipizirane vreie, v 4. odstavku pa
beseda: dostopne.

19. ilen
(termini in 6as odvoza odpadkov)

(t) Izvajalec javne sluZbe odvaZa odpadke na prevzemnih mestih v dneh, ki so za vsako vrsto odpadka
dolodeni z letnim koledarjem odvoza odpadkov in ga povzroditelji odpadkov prejmejo najkasneje do 31.

decembra za naslednje koledarsko leto.
(2) V primeru sprememb terminov odvoza odpadkov med koledarskim letom, izvajalec pripravi nov letni
koledar odvoza odpadkov in ga posreduje povzroditeljem odpadkov najmanj *4 7 dni pred prvim zbiranjem.
(3) V primeru izpada odvoza odpadkov na prevzemnih mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov,
zaradi vi5je sile, kot so neprimeme vremenske razmere ali zadasna neprevoznost poti do prevzemnih mest,

mora izvajalec o vzrokih izpada ter o novih terminih pravodasno (vsaj I dan prej ali isti dan oz. odvisno od

dogodka) obvestiti povzroditelje, na kaj evno obidajni nadin.
(4) Povzroditelji morajo zagotoviti, da je oprema za zbiranje odpadkov na prevzemnem mestu samo v dasu,

ki je z letnim koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom obdine ali izvajalca doloden za njihov
prevzem (najkasneje do 6. ure zjutraj na dan zbiranja).

Obrazloiitev
V 2. odstovkuje rok I4 dni, na predlog inajalca javne sluibe, sl<rajian na 7 dnL

20. Elen

(brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu)

Brskanje po zabojnikih na prevzerrnem mestu in odnasanje oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je

prepovedano, razen za izvajalca javne sluZbe in nadzome organe obdine.

21. Elen
(zbiralnice - ekololki otoki)

(l) Zbiralnica je prostor, kjer so name5deni namenski zabojniki za lodeno zbiranje posameznih lodenih

frakcij.
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega 9*ina ne iamti odikodninsko ali kako drugade'

iili;6;; ;"tt ; 
" 

pieotogu' ali dsnu*; pieoitsa ne nodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. tlena uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij iavnega znaaaja (Uradni list RS, gt. 24116)'
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(2) Izvajalec javne sluZbe v zbiralnici zbira:
- odpadni papir in karton ter odpadno embalaZo iz papirja in kartona,
- odpadno embalaZo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno meSano embalaZo s

Stevilko 15 0l 06 ter
- odpadno embalaZo iz stekla.

(3) Izvajalcu javne sluZbe v zbiralnici ni treba zagotoviti lodenega zbianja za odpadke iz prej5njega
odstavka, kadarjih zbira po sisternu od lnat do wat.
(4) Zbiralnicaje namenjena za prepuSdanje odpadkov vsem izvimim povzroditeljem komunalnih odpadkov.
(5) V zbiralnici se lahko prepu5da tudi odpadna embalaZa, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri
opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvimim povzroditeljern teh odpadkov, ki se o tern
dogovorijo z izvajalcern javne sluZbe.
(6) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrievana v skladu z dolodili Uredbe o obvezni obdinski gospodarski
javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov.

22. Elen
(doloiitev lokacij zbiralnic)

(l) Zbiralnice morajo biti na pos.uneznem obmodju obdine postavljene sorazmemo gostoti poselitve na
tem obmodju, tako, daje po ena zbiralnica za najved 500 prebivalcev s stalnim bivaliSdem na tem obmodju.
(2) Lokacije zbiralnic dolodita v dogovoru obdina in izvajalec.
(3) Obdina mora zagotoviti, da so zbiralnice na lokacijah, ki omogodajo nemoten dostop povzroditeljern
odpadkov za prepu5danje odpadkov, prav tako pa tudi specialnim vozilom izvajalca javne sluZbe za njihovo
zbiranje ter prevoz.

23. ilen
(brskanje po zabojnikih v zbiralnici)

(l) Brskanje po zabojnikih v zbiralnicah in odnaSanje oz. odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano,
tazen za izvajalca in nadzome organe.
(2) Odlaganje odpadkov ob zabojnikih v zbiralnicah je prepovedano.

Obrazloiitev
Ker ugotavljamo, da je v zbiralnicoh veliko odpadkav odloZenih kar ob zabojnikih, smo dodali 2. odstovek,
ki prepoveduje odlaganje odpadkav ob zabojnikih.

24. tlen
(premiina zbiralnica)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informatjvni delovni pripomotelr glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali kako drugate.
Predlagane resitve v predlogu ali osnutku prcdpisa ne bodo nujno del sprejetega preopisa (sestitodta z. ttena ureo; o posredovanju in rniovniuporabi informacii javnega znaaaia (Uradni list RS, 5t. 24l1G).

(l) Izvajalec javne sluZbe v premidni zbiralnici zbira:
- nevame komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi

zbir anja komunalnih odpadkov,
- nenevame komunalne odpadke iz priloge I Uredbe o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi

zbiranja komunalnih odpadkov in
- zelo majhno odpadno elektridno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO) v skladu, s

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno elektridno in elektronsko opremo.
(2) Premidna zbiralnica je namenjena vsem izvimim povzroditeljem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne sluZbe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali ved, zagotoviti prevzemanje odpadkov
iz prvega odstavka tega dlena najmanj enkrat letno.
(4)

@bjeviti sbvestilo o kraju in 6osu prevzerna edprCkev, kr.irnim
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Ohru:lo:ilct'
Na predlog imajalca javne sluibe je irtano besedilo 4. odstavka

25. ilen
(ureditev in vzdrZevanje premiine zbiralnice)

Premidna zbiralnica mora biti opremljena, urejena in vzdrZevana v skladu z Uredbo o obvezni obdinski
gospodarski javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov in v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevamega

blaga.

26. ilen
(doloiitev lokacije premiine zbiralnice)

(l) Lokacije za zbiranje nevamih frakcij s premidno zbiralnico dolodi izvajalec.
(2) Mesta prevzananja nevamih frakcij s premidno zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah
za uporabnike storitev javne sluZbe.

27. ilen
(zbiranje kosovnih odpadkov)

(1) Izvajalee javne sluibe mera v v^

l€tu-€d-rrpe€bnika- j€go+-pozi+. Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka na klic, kar
Jpomeni, da lahko vsako gospodinjstvo enkrat letno naroii odvoz do 2 m

v N9re vsygurvrr

prepus€anle:
t^\ 7^ :-,,^:-1^-:^.,-^ -t.,rL- t.: L^-^,,-- ^A^-At.^ -L:-- -- -^-:,. ,,-^--L-:L- -- --:--t-^ .,-^-^Lt:-:^

aeb*e+rejs+jega-eds*a=
(2) lzr.ajalec javne sluibe izvede odvoz naroienih kosovnih odpadkov najpozneje v roku 14

koledarskih dni po prejemu naroiila odvoza.
(3) Izvajalec javne sluibe mora obvestiti naroinika o terminu odvoza najpozneje 3 dni pred odvozom.

Obrazloiitev
Na predlog inajalca javne sluibe je v l. odstavku irtana zbiralna afuija kosovnih odpadkov. Na predlog
obiinske uprave sta dodana 2. in 3. odstavek, ki imajalcu dolotata rok za odvoz naroienih kosovnih
odpadkov in za obveitanja naroinika o odvozu.

povzroEitetj eE iz gespod

(4) Prevzem odpadkov v premidni zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri demer se

Stevilo krajev prevzemanja dolodi tako, da je prepuSdanje odpadkov omogodeno vsem izvimim
povzroditeljem teh odpadkov na obmodju obdine.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, qlede katerega obtina ne iamai odikodninsko ali kako drugaae.
Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta toaka T. alena Uredbe o posredovaniu in ponovni
uporabi informacij javnega znafaja (Uradni list RS, 5t. 24l16).
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28. ilen
fiavne prireditve)

(l) lzvajalec javne sluZbe mora zd das trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pridakuje ved kot
1000 udeleZencev, v skladu z Uredbo o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi zbiranja komunalnih
odpadkov, na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za vsaj:

- odpadni papir in karton, vkljudno z odpadno embalaZo iz papirja in kartona,
- odpadno embalaZo iz stekla,
- odpadno embalaZo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov,
- me3ane komunalne odpadke ter
- biolo5ke odpadke.

(2) Orgarizator prireditve nosi vse stroSke ravnanja z odpadki, ki nastanejo na javni prireditvi, vkljudno z
najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vred.
(3) Odpadke iz prvega odstavka tega dlena prevzema izvajalec javne sluZbe na mestu javne prireditve.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje biolo5ke razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam
nastanejo, kot povzroditelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z biolo5ko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizatorji so doZni obvestiti izvajalcajavne sluZbe o nameravani priredtvi najmanj Stirinajst dni pred
datumom izvedbe prireditve.
(6) Organizator javne prireditve, na kateri se pridakuje manj kot 1000 udeleZencev, mora v dasu trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za lodeno zbirafie odpadkov oz. lodeno

odlagati odpadke v posebne plastidne vrede, po kondani prireditvi pa poskrbeti, da se prireditveni prostor
odisti in odpadki odpeljejo najkasneje v 24 urah po kondani prireditvi oz. prvi delovni dan po prireditvi.
(7) Ne glede na peto alinejo 1. odstavka tega ilena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje
bioloSke razgradljive kuhinjske odpadke, ki nastanejo na prireditvi, kot povzroiitelj odpadkov iz
gostinstva, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biolo5ko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadov.

Obrazloiitev
Na predlog izvajalca javne sluZbe je dodan 7. odslavek, ki doloia ravnanje s kuhinjskimi odpadki nct

priredini.
29. Ilen

(zbirni center)

(1) Zbimi center je prostor, urejen in opremljen za lodeno zbiranje in zadasno hranjenje dolodenih vrst
lodenih frakcij, kjer povzroditelji komunalnih odpadkov iz obmodja obdine, izvajalcu javne sluZbe

prepu5dajo komunalne odpadke.
(2) lzvajalec javne sluZbe v zbimem centru zbira naslednje vrste odpadkov:

- nevame komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o obvezni obiinski gospodarski javni sluibi
zb ir anj a komunalnih odpadkott,

- nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o obvezni obiinski gospodarski javni sluibi
zb i r anj a komunalni h o dp adkov,

- odpadno elektridno in elektronsko opremo iz gospodinjstev (OEEO), v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadno elektridno in elektronsko opremo,

- kosovne odpadke,
- izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami.

(2) Zbimi center je namenjen za prepu5danj e odpadkov vsem izvimim povzroditeijem komunalnih
odpadkov, ki so vkljudeni v zbiranje dolodenih vrst komunalnih odpadkov.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne iamai odskodninsko ali kako drugate.
Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (iesta totka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, it. 24l16).
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(3) Zbimi centerje namenjen tudi za prepuSdanje odpadne embalaZe, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri
opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvimim povzroditeljem teh odpadkov, ki se o tem
dogovorijo z izvajalcem javne sluZbe.
(4) Na obmodju obdine je urejen zbimi center v naselju Fokovci in uporabnikom omogodena skupna
uporaba zbimega centra na obmodju druge obdine.
/<\ D^^^:: --^-,,xx--:^ ^.1-^rl-^-, -^ -L:-^- ^^-+-, ^^,I^l^x::^ ., +^L-:x-^* --^,,:l-:1-,\^,lr,vrJv

30. ilen
(ureditev in vzdrievanje zbirnega centra)

(1) Zbimi center mora biti kot infiastruktura lokalnega pomena, v skladu z zakorom, ki ureja varstvo okolja,
vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(2) Zbir:ni center upravlja izvajalec.
(3) Zbimi center mora biti nadrtovan, zgrajen, urejen in vzdrlevan v skladu s predpisom, ki ureja obvezno
obdinsko gospodarsko javno sluZbo zbiranja komunalnih odpadkov.
(4) Redno investicijsko vzdrZevanje zbirnega centra zagotavlja ob6ina, izvajalec pa zagotavlja
vzdrievanje opreme v svoji lasti.

Obrazloiitev
Na predlog inajalca javne sluZbe je dodqn 4. odstavek, ki doloia investicijsko vzdrievanje zbirnega centra.

31. ilen
(sortirna analiza)

(1) Izvajalec javne sluZbe mora pred oddajo meSanih komunalnih odpadkov v obdelavo, zagotoviti sortimo
analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo.
(2) Glede izvedbe in nadina sortime analize se uporabljajo dolodbe predpisa, ki ureja obvezno obdinsko
gospodarsko javno sluZbo ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) Izvajalec javne sluZbe izdela porodilo o sortirni analiz| lzvajalec javne sluZbe mora najpozneje do 31.
marca tekodega leta ministrstlu predloZiti porodilo o sortimi analizi, opravljeni v preteklem koledarskem
letu.
(4) V primeru, da izvajalec javne sluZbe, opravlja javno sluZbo za ved obdin, izvede sortimo artabzo za
vsako obdino posebej.

32. ilen
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje)

Izvajalec javne sluZbe mora odpadke, ki jih zbere v okviru javne sluZbe zbiranja komunalnih odpadkov,
oddati v nadaljnje rarmanje v skladu z uredbo o obvezni obdinski gospodarski javni sluzbi zbiranja
komunalnih odpadkov.

33. ilen
(obve5tanje uporabnikov)

(1) Izvajalec javne sluZbe zbiranja komunalnih odpadkov mora uporabnike obve5dati o pravilnem lodevanju
odpadkov in nujnosti lodevanja odpadkov na izvoru.
(2) Oblike in nadin obveidanja doloda Uredba o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi zbiranja
komunalnih odpadkov.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlra zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina ne jamai odskodninsko ali kako drugaae.
Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (5esta totka 7. alena lJredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacij javnega znaaaja (uradni list RS,5t. 24l16).
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IV. POGOJI ZAZAGOTAYLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUZBE

34. ilen
(pogoji, ki jih mora zagotoviti obiina)

Za izvajanle javne sluZbe mora obdina zagotoviti:
- prostor za postavitev zbiralnic lodenih fiakcij,
- prostor za zbiranje nevarnih frakcij s premidno zbiralnico nevarnih frakcij,
- prostor za postavitev zbimega centra (zemljiSde),
- dovozne poti do mest prevzemanja odpadkov ter prevoz teh odpadkov na svojem obmodju,
- cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev

javne sluZbe ter vzdrLevanje objektov in naprav za izvajarle javne sluZbe, da se bo ob po5tevanju
dasovnega obdobja trajanja koncesije, ohranjala njihova vrednost,

- sankcioniranje povzroditeljev odpadkov, ki ne uporabljajo storitve javne sluZbe in uporabnike
storitev, ki ravnajo v nasprotju s predpisi in tem odlokom,

- sankcioniranje nepoobla5denih oseb, ki bi med dobo trajanja koncesij e irvajale storitve javne sluZbe
na obmodju obdine,

- pisno obveSdanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritoZbah uporabnikov,
- nadzor nad izvajanjem javne sluZbe.

35. tlen
(pogoji, ki jih mora zagotoviti izvajalec javne sluZbe)

( 1) Izvaj alec j avne sluZbe mora pri opravlj anju j avne sluZbe zagotoviti:
- nabavo in vzdrZevanje oprerne potrebne za izvajanje javne sluZbe;
- redno, higiensko vzdrievarle opreme iz prejSnje alineje, vkljudno z rednim razkuZevanjem in

pranjem;
- urejanje in vzdrZevanje prostorov, na katerih je name5dena oprema zbiralnic in zbimih centrov;
- zagotavljanje podatkov ter sporodanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih, skladno s predpisi,

ki urejajo ravnanje z odpadki;
- evidentiranje Stevila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posarneznem

imetniku odpadkov;
- druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi

odpadki.
(2) Izvajalec javne sluZbe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroZeno dlovekovo zdravje in da ravnanje ne
povzroda Skodljivih vplivov na okolje, zlasti:

- dezmemega obremenjevanja vo da, zraka in tal,
- dezmemega obranenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
- Skodljivih r.plivov na obmodje, na katerih je predpisan poseben reZim v skladu s predpisi, ki urejajo

ohranjanje narave,
- Skodljivih rplivov na krajino ali obmodja, zavarovarla v skladu s predpisi, ki urejajo kultumo

dediSdino.

(l) Izvajalec javne sluZbe mora voditi register zbimih/prevzemnih mest, zbiralnic in zbimih centrov v obliki
elektronske baze podatkov.

36. ilen
(register zbirnih/prevzemnih mest in zbiralnic)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamai odakodninsko ali kako drugade.
predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znadaja (uradni list RS,5t. 24l16).
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUZBE

37. ilen
(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico:
- do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagolavljanja storitev javne sluZbe, ki je enako dostopna

vsem uporabnikom na obmodju obdine po posameznih kategorijah uporabnikov,
- storitve javne sluZbe uporabljati pod pogoji, dolodenimi z zakonom, drugimi predpisi, ter navodili

iz-tajalca,
- do vpogleda v evidence - register oziroma zbirke podatkov, ki jih vodi izvajalec in se nana5ajo nanje.

(2) Uporabnik storitev javne sluZbe se lahko v zvezi z izvajanjem le-teh pritoZi izvajalcu in obdini, de meni,
da so bile storitve javne sluZbe opravljene v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo.

38. tlen
(obveznosti uporabnikov javne sluZbe)

(l ) Uporabniki imajo obveznost:
- obvestiti izvajalca javne sluZbe o spremembah, ki vplivajo na obraiun cene storitev javne sluZbe na

za to predvidenem obrazcu, najkasneje v l5 dneh po nastanku spremembe;
- redno prepu5dati komunalne odpadke in jih lodevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne

sluZbe;
- zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vrede na dan prevzema pravoiasno name5deni na

prevzemnem mestu;
- vzdrievali distodo na prevzemnih mestih, razen kadar izvajalec javne sluZbe onesnaii prevzemno

mesto;
- zagotoviti izvajalcu javne sluZbe neoviran dostop do prevzemnega mesta;
- uporabljati storitve javne sluZbe v skladu z dolodili tega odlokal tehniinege-pra+ilit*a in drugih

predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) Povzroiitelji odpadkov iz gospodinjstva morajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad
kompostirati v hi5nem kompostniku ali pa jih prepuSiati izvajalcu javne sluibe v posebnem
zabojniku.
(3) Povzroiitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali
zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane, storitve in podobno, ne smejo biolo5kih odpadkov prepu5iati v
zabojnikih ali vreiah, ki so namenjeni prevzemanju me5anih komunalnih odpadkov in drugih loienih
frakcij.
(4) Povzroiitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali
zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane, storitve in podobno, morajo melane komunalne odpadke in
druge loiene frakcije obvezno oddajati v za to tipizirane zabojnike in kontejnerje za zbiranje meSanih
komunalnih odpadkov ter loienih frakcij.
(5) Povzroiitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo oddajati kuhinjske odpadke
specializiranemu zbiralcu za tovrstne odpadke skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z bioloSko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadov.

Obrazloiitev
Na predlog inajalcaje v 3. alinej i dodana beseda: pravoiasno, ter v 2., 3. in 4. odstavku doloieno ravnanje
s kuhinjskimi odpadki.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamei odskodninsko ali kako drugaae,
Predlagane regitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (sesta toaka T. alena Uredbe o posredovanju in ponovni
uporabi informacii javnega znadaia (Uradni list RS, 5t. 24l16).
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39. ilen
(prepovedi)

(l) Uporabnikom javne sluZbeje prepovedano:
- prepuSdati odpadke v posodah, vreiah ali zabojnikih za lodeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki

niso namenjene tem odpadkom;
- me5ati nevame frakcije z lodenimi fiakcijami ali s preostalimi me5animi komunalnimi odpadki ali

me5ati posamezne nevame fiakcije med seboj;
- prepu5dati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot me5ani komunalni odpadek;
- prepu5dati odpadno elektriino in elektronsko opremo kot meSani komunalni odpadek;
- seZigati inlali odlagati odpadke v objektih ali na zemlji5dih, ki niso namenjeni za odlaganje

komunalnih odpadkov:
- name5dati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
- odlagati odpadke na prevzemnih mestih ob zabojnikih (razen v tipiziranih vreiah);
- odlagati odpadke v posodah ali vredkah, ki niso namenjene prepu5danju komunalnih odpadkov;
- brskanje po zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;
- pisati na zabojnike ter lepiti plakate nanje;
- opustiti uporabo storitev javne sluZbe;
-ravnatiskomunalnimiodpadkivnasprotjuzdolodilitegaodlokasn@indrugih

predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) SeZiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.
(3) ie uporabnik ne loduje odpadkov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje odpadkov v zabojnik, mu
lahko izvajalec izrede opozorilo ter ga ob tem obvesti o pravilnem ravnanju z odpadki. Nepravilno zbranih
odpadkov izvajalec ni dolZan edpelia+i prevzeti.
(4) ie uporabnik ustrezno ne lodi zbranih odpadkov na podlagi opozorila in obvestila iz prejSnjega odstavka,
izvajalec javne sluZbe lodi odpadke in uporabniku na podlagi veljavnega cenika zaraduna lodeno zbiranje
odpadkov. Istodasno lahko poda prijavo pristojnemu organu medobdinske in5pekcije in redarstva.

Viri financiranja storitev javne sluZbe so:

- pladila uporabnikov storitev javne sluZbe,
- drugr viri, dolodeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem

predpisu.

41. tlen
(viri fi nanciranja javne infrastrukture)

Viri financiranja javne infrastrukture so sredstva:
- iz pladil uporabnikov storitev javne sluZbe,
- iz proraduna obdine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz kratkorodnega in dolgorodnega kreditiranja,
- iz drugih virov, dolodenih z zakonom ali odlokom obdine.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obaina ne jamai odskodninsko ali kako drugade.
Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (Sesta toaka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij iavnega znaaaja (l.rradni list RS, 51. 24116).

Obrazloiitev:
Na predlog inajalca javne slutbe so bile opravljene spremembe, oznatene s lnepko pisavo.

vI. FINANCIRANJE JAVNE SLUZBE
40. Clen

(viri financiranja storitev javne sluZbe)
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VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE
SLUZBE

42. ilen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti obiine)

Opremo, kije potrebna za izvajanjejavne sluZbe, v lasti izvajalcajavne sluZbe, sestavljajo:
- vozila za prevoz vseh wst odpadkov,
- delovni stroji,
- premidna zbiralnica (vozilo) za zbiranje in prevoz nevamih frakcij,
- oprema za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov (posode in zabojniki, tipske namenske

wede),
- oprema zbimega centra,
- vozila in naprave za pranje in vzdrZevanje posod in zabojnikov,
- druge prernidne in nepremidne stvari, namenjene izvajanju storitev javne sluZbe.

VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUZBE

44. ilen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne sluZbe zbiranja komunalnih odpadkov se oblikujejo v skladu z dolodili veljavnega
predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.
(2) Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, potrdi pa obdinski svet.
(3) Obradun storitev javne sluZbe velja za uporabnika storitev javne sluZbe s prvim dnern naslednjega

meseca po pridetku uporabe storitev javne sluZbe.
(4) Uporabnik mora pladevati za storitve javne sluZbe. Obveznost pladila nastane z dnem njihove uporabe.
(5) Uporabnik mora obvestiti izvajalca javne sluZbe o vsaki spremembi, ki vpliva na obradun storitev javne
sluZbe v roku petnajstih dni od nastanka spremembe. Ta spremanba se pri obradunu upo5teva s prvim
naslednjim mesecem.
(6) Vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik oz. posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost na obmodju
obdine, je dolZan pred zadetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu javne sluZbe datum zadetka
izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.

IX. NADZOR NAD IZVA.IAN.'EM JAVNE SLUZBE

45. ilen
(organ nadzora)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomoaek, glede katerega o*ina ne jamei odikodninsko ali kako druqaae.
Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toika 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znaiaja (Uradni lisi RS, 5t. 24116).

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne sluZbe, ki je v lasti lokalne skupnosti,
sestavljajo:

- zanlji5da in objekti zbiralnic;
- zanlji5da in objekti zbimega centra;
- zemljiSda in objekti prevzemnih mest na javnih pow5inah.

(2) Objekte iz p*ega odstavka tega dlena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi
obdinskimi predpisi, dolodenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov in naprav iz pwega odstavka tega dlena je obvezna na vseh obmodjih, kjer se izvaja
dej ar.r:ost javne sluZbe.

43. ilen
(oprema, potrebna za izvajanje javne sluZbe)



Predlog- II. obravnava

(l) Nadzor nad izvajanjem dolodil tega odloka izvaja pristojni organ medobdinske in5pekcije in redarstva.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni organ medobdinske in5pekcije in redarstva izdaja odlodbe ter odreja
in izdaja druge ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo, katerih namen je zagotoviti izvr5evanje dolodb tega
odloka.
(3) Pristojni organ medobdinske inSpekcije in redarstva ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih
je dolZan voditi izvajalec, pri demerje dolZan spoStovati dolodila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

X. JAVNA POOI}LASTIt,A IZVAJALCA JAVNE SLUZBE

46. ilen
(avna pooblastila izvajalca javne sluZbe)

(l) Izvajalec javne sluZbe v okviru storitev javne sluZbe odloda o pravicah in obveznostih uporabnikov
dolodenih s tem odlokom.
(2) Za izvajanje nalog iz prej5njega odstavka tega dlena mora imeti izvajalec javne sluZbe zaposleno osebo z
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

47. ilen
(tehaiiniffo+il$ik-Letni program)

/1\ \T- ---ll^^ :-.,-:-l^- :^,.-- .1,,;L- ----:'.- ^Lx:--1.; -,,-+ l-L-:x-: ---,,:l-:t. ^ -L:-.-;,, l.^-,,^-l-:l^
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(2)+€hsi€{*"raYilnik{o

od?adkot
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minirralne standarde epreme za zbiraqje edpadkov v zbirnem eentru;
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(+)
(l) lzttajalec je doEan vsako leto pripraviti Letni program dela (v nadaljevanju: Ietni program) za
naslednje leto in ga najkasneje do 15, oktobra tekoiega leta posredovati Obiini Moravske Toplice.
(2) Letni program sprejme iupan in o tem otrvesti obiinski svet.
(3) Letni program obsega podatke o:
- obmoiju izvajanja javne sluZbe,
- vrstah komunalnih odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo prevzemanje,
- ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov,
- tipih, velikostih in Stevilu zabojnikov ter vreik za prevzemanje komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih,
- lokacijah in opremljenosti zbiralnic loienih frakcij,
- lokacijah za prevzemanje nevarnih frakcij s premiino zbiralnicon

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoeek, glede katerega obaina ne jamai odikodninsko ali kako drugaae.
Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta toaka 7. ilena Uredbe o posredovaniu in ponovni

uporabi informacii javnega znataia (Uradni list RS, 5t. 24l16).

----pe€oi@
ie

druge po^qie; glede minimalnih eslebovalnih standardev; ki se petrebni za zbiranje kemunalnih
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- delovanju zbirnega centra,
- ravnanju s komunalnimi odpadki, v primerih obiasno poveianih koliiin,
- frekvencah prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov,
- prevzetih koliiinah in vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah loienih
frakcij, s premidno zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru v preteklem
letu,
- nairtovani letni koliiini prevzetih komunalnih odpadkov po posameznih vrstah komunalnih
odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah loienih frakcij, s premiino zbiralnico nevarnih
frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru,
- naiinu dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov'
- naiinu prodaje vreik za zbiranje komunalnih odpadkov,
- opremi in napravah, ki jih bo izvajalec natlavil v letu programa ravnanja s komunalnimi odpadki,
- zagotavljanju drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne sluZbe ter
- stroSkih in virih financiranja investicijskih strolkov za izvedbo letnega programa.

Obrazloiitev
Na predlog inajalca jovne sluZbe so bila irtana doloiila o sprejemu tehnitnega pravilnika, ter dodana
obveznost sprejema letnega programa dela.

XII. KAZENSKE DOLO.BE
48. 6len

(prekr5ki uporabnikov)

(l) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekr5ek uporabnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, de:

- na zahtevo izvalalca javne sluZbe ne nabavi ali vzdrttje posode ali zabojnika (drugi odstavek 16.

dlena);
- ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbimem mestu tako, da se prepredi nastanek emisij vonjav in

onesnaZevanje okolice (drugi odstavek 17. dlena);
- ne odstrani prazne posode ali zabojnika s prevzemnega mesta po odvozu odpadkov (tretji odstavek

17. dlena);
- brska po zabojnikih na prevzemnem mestu in odna5a oziroma odtujuje odpadke iz njih (20.

ilen);
- brska po zabojnikih v zbiralnicah in odna5a oz. odtujuje odpadke iz njih (prvi odstavek 23.

6lena);
- odlaga odpadke ob zabojnikih v zbiralnicah (drugi odstavek 23. ilena);
- kot organizator javne prireditve ne obvesti izvajalca javne sluZbe o nameravani prireditvi najmanj

Stirinajst (14) dni pred datumom izvedbe prireditve (peti odstavek 28. dlena);

- ne obvesti izvajalca javne sluZbe o vsaki spremembi, ki lpliva na obradun storitev javne sluZbe v
roku petnajstih dni od nastanka spremembe (prva alineja 38. dlena);

- redno ne prepuSda komunalnih odpadkov in jih ne loduje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne
sluZbe (druga alineja 38. dlena);

- ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne sluZbe do prevzemnega mesta (peta alineja 38.
dlena);

- ne uporablja storitev javne sluZtre za biolo5ke odpadke oz. biolo5kih odpadkov ne kompostira
v hiSnem zabojniku (drugi odstavek 38, 6lena),

- prepu5da odpadke v posodah ali zabojnikih za lodeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki niso
namenjene tem odpadkom (prva alineja 39. dlena);

- me5a nevame frakcije z lodenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali me5a posamezne nevame
frakcije med seboj (druga alineja 39 dlena);

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, qlede katerega obtina ne iamti odgkodninsko ali kako drugade.
Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (iesta totka T. alena Uredbe o posredovaniu in ponovni
uporabi informacij javnega znataja (Uradni list R5, 5t. 24116).
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- prepu5da odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot meSani komunalni odpadek (tretja alineja
39. dlena);

- prepu5da odpadno elektridno ali elektronsko opremo kot me5ani komunalni odpadek (detrta alineja
39. dlena);

- seZiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemlji5dih, ki niso namenjeni za odstranjevanje
komunalnih odpadkov (peta alineja 39. dlena);

- name5da posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta (Sesta alineja 39.
dlena);

- odlaga odpadke na prevzemnih mestih ob zabojnikih (sedma alineja 39. dlena);
- prepu5da odpadke v wedkah, ki niso namenjene prepu5danju komunalnih odpadkov (osma alineja 39.

dlena);
- brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke (deveta alineja 39. dlena);
- piSe na zabojnike za lodene frakcije ali lepi plakate nanje (deseta alineja 39. dlena);
- opusti uporabo storitev javne sluZbe (enajsta alineja 39. dlena);
- ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z dolodili z dolodili tega odloka, tehai+neg&.pravilnika in

drugih predpisov, ki urej ajo ravnanje s komunalnimi odpadki (dvanajsta alineja 39. dlena).
(2) Z globo 500 ewov se za prekrSek iz pwega odstavka tega dlena kaznuje tudi odgovoma oseba pravne

osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 500 evrov se za prekr5ek iz prvega odstavka tega dlena kaznuje uporabnik - posameznik.

ObrazloZitev
Na predlos izvaialca iavne sluZbe so v kazenske doloibe vkliuieni prekriki uporabnikov iz doloiil 20. in 23.
ilena odldka. Na prbdlog stalnega delovnega telesa je g[oba zd odgovorho osebo pravne osebe iz 100.
poviianct na 500 EAR.

XI. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

49. ilen
(obveznost izvajanja sortirne analize)

Izvajalec javne sluZbe mora izvedbo sortime analize iz 31. dlena tega odloka, prvid zagotoviti za lelo 2019

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih
sluZb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, 5t. 74110, l/13).

51. Elen
(zaietek veljavnosti novega odloka)

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 3 5 4-OOO2O1 2Ol9 -4
Moravske Toplice,

Zupan

Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l.r.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovna pripomoaek, glede katerega obtina ne jamai odskodninsko ali kako drugaie.
Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta totka T, alena Uredbe o posredovanju in ponovni

uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t. 24l16),

50. ilen
(prenehanje veljavnosti veljavnega odloka)
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od:
Poslano:
Za:
KP:

Zadeva:

Drago Dervaria <drago.dervaric@saubermacher-komunala.si>

aetrtek, 04. jul, 2019 13:32

Martina Vink Kranjec
Alojz Glavac
odlok - pripombe

spoStovani.

v nadaljevanju vam kot izvajalec gjs zbiranja komunalnih odpadkov v va5i obaini posreduremo naSe predloge za

spremembe odloka o naeinu izvajanja obvezne obtlnske gospodarske javne slurbe zbirania doloaenih vrst
komunalnih odpadkov na obmoaju obtine moravske toplice:

. osnovno priporofilo je, da se trta tehniani pravilnik.
o obrazloiitev: vsebinsko izvajanje gjs urejaio zakon o varstvu okolja, uredba o metodologii za

doloeanje cen, uredba o izvaianiu Bjs zbiranja komunalnih odpadkov. obaina naj v odloku definira
zgol.i minimalne standarde oziroma zahteve, ki so razliane od tistih v navedenih predpisih, vse ostalo
pa se nai ureja z letnim programom dela oziroma elaboratom.

. vnese naj se dolotilo o letnem programu dela

. 15. ilen: predlagamo da se doda rbiranje papirja in papirne embalaie

. 16.6len: obvezo iz prvega odstavka naj prevzame obtina in v odloku definira minimalni standard oziroma
velikost zabojnika

o 18. tlen:
o v prvem odstavku nai se doda tudi postavitev tipiziranih vred
c v aetnem odstavku naj se doda ,dostopne transponne poti(

. 19. tlen: v drugem odstavku na.i se rok s 14 dni skrajsa na 7 dni, ker zadostu.ie za pravoiasno pripravo na

oddajo odpadkov
. 20. ilen: vkljuciti ga je potrebno v kazenske dolotbe
. 23. tlen: vkUutiti ga je potrebno v kazenske dolotbe
. 24. tlen: predlagamo artan.ie v aetrtem odstavku navedenega pisnega obvestila za gospodinjstva, kaiti

trenutno se to ne izvaja, pa so vseeno rezultati zbirania odliani. z uvedbo pisnega obvestila bi se samo po
nepotrebnem viSalo stroike izvajanla gjs.

. 27. tlen:
o prvi odstavek: predlagamo trtanje klasitne zbiralne akcije
o predlagamo ome.iitev kolieine kosovnih odpadkov, ki ,o je moino predati v okviru cene, kotje to

praksa v ostalih obainah.
o drugi odstavek: predlagamo artanje pisnega obvestila

. 28. ilen: v prvem odstavku predlagamo zniian.ie meje na 500 udeleiencev in vklju.itev tudi kuhiniskih
odpadkov

. 30. ilen: dodati, da je investicijsko vzdrievanje zbirnega centra obveza obaine

. 38. tlen: v 3. alineji se doda rpravotasno<

. 39. tlen:
o v 1. alineji prvega odstavka dodati ))tipiziranih vreaah(
c v 7. alineji prvega odstavka dodati l,razen v tipi?iranih vreaah(
,) v tretjem odstavku se beseda )rodpeliati( nadomesti z besedo ,prevzeti(

. 48. ilen: dopolniti

v upanju, da bodo nali predlogi smiselno vkljuteniv besedilo odloka vas z ieljo po nadaljevan.iu poslovno uspeinega
sodelovanja lepo pozdravliamo.

S spoStovaljenr,

Drago Dervarii ,,*. ,r,pr.r,,n

vsekakor smo za vsa dodatna pojasnila z veseljem na razpolago.

l
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