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ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
NAdINU IZVAJANJA oBvEZNE OBdINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE
ZBIRANJA DOLOEENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOdJU
oBdINE MORAVSKE TOPLICE - skraj5ani postopek
Zadeva: PREDLOG

-

1.

ZAKONSKA PODLAGA

list RS, 5t. 35/14, 2lll5,25lll),
Zakon o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS, 3t.32193,30/98 -ZZLPPO,127106 Z|ZP,38/10 - ZUKN in57ll1 - ORZGJS4O),
Zakon o varstvu okolja ((Uradni list RS, St.39/06 - uradno prediSdeno besedilo, 49106 ZMetD, 66106 - odl. US, 33/07 - ZPNadrt, 57108 - ZFO-IA,70108, 108/09, 108/09 ZPNadrt-A, 48112, 57112,92113, 56115, 102115,30116, 61117 - G2,21118 - ZNOrg in
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni

841t8 - ZTURKOE),

Uredba o obvezni obdinski gospodarski javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, 3t.33117,60/18),
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, !t. 37115 in 69115\.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Obdinski svet je Odlok o nadinu izvajanja obvezne

obdinske gospodarske javne sluZbe
zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice sprejel
na 7. redni seji dne 3.9.2019. Ta odlok v 16. dlenu doloda velikost in Stevilo obveznih posod
za posamezne uporabnike, in sicer za oddajanje me5anih komunalnih odpadkov uporabniki
uporabljajo zabojnike velikosti 120 1,240 l ali 1100 l; za oddajanje papirja in papirne
embalaZe zabojnike velikosti 2401, biolo5kih odpadkov pa zabojnike velikosti 120 ali 240l.
Na pobudo uporabnikov, ki imajo manj5e kolidine odpadkov, predlagamo, da se le tem
omogodi oddajanje me5anih in biolo5kih komunalnih odpadkov v zabojnikih velikosti 80 l.
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, v skladu s 79. dlenom Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, predlagamo, da se predlagane spremembe in
dopolnitve sprejmejo po skrajSanem postopku.

3.

PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o naiinu izvajanja obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe
zbiranja dolotenih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju Obiine Moravske Toplice po
skraj5anem postopku.
t
Ztpan: Alojz Glavad, I.r.

Pripravila: obdinska uprava
Priloee:
- Predlog odloka

-

Veljavni odlok

k**t*'*

Predlog

- slcrojiani

postopek

Na podlagi 149. (lena Zakona o varstvu okolja IZVO-I| (Uradni list RS,

51.39106-

UPBl, 49106-ZMetD,66l06-odl. US, 33107-ZPNa(rt, 57108 - ZFO-LA,70108, 108/09, 108/09
- ZPNadrt - A,48112,57112,92113, 56115 rn 702175,30116,61117 - GZ,2ll18 - ZNOrg in
84118 - ZIURKOE), 32. dlena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni list RS,
5t.32193,30198-ZZLPPO,I27106 - Z|ZP,38/10 - ZUKN rn 57111 - ORZGJS4O), in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35174,21115,25117), je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na

_.

seji

dne

, sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Odloka o naiinu izvajanja obvezne obiinske gospodarske javne sluZbe
zbiranja doloienih vrst komunalnih odpadkov na obmoiju Obiine Moravske Toplice

l.

dlen

V 16. dlenu Odloka o nadint izvajanja obvezne obdinske gospodarske javne sluZbe zbiranja
dolodenih vrst komunalnih odpadkov na obmodju Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
3t. 5512019) se v 2. odstavku za besedilom: >>biolo5kih odpadkov pa zabojnike velikosti<,
doda besedilo: 80 l, ter doda nov 8. odstavek, ki se glasi:
(8) Ne glede na dolodilo 1. odstavka tega dlena lahko eno in dvodlanska gospodinjstva, ter
lastniki objektov, ki so namenjeni obdasni uporabi, uporabljajo za oddajanje me5anih
komunalnih odpadkov zabojnik velikosti 80 l.

2.

dlen

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

Stevilka :
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Moravske Toplice, dne
Zupan Obdine Moravske Toplice:

,\lojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, if.24116).

st.55
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ZALEc

TREBNJE

2511.

/

Ugotovitven i sklep o prcnehaniu mandata
alanu Obainskega sveta Obiine TrEbnie

o lokalni samoupraSt. 94/07 - uradno preaisaeno besedilo,
76i08. 79/09, 51t10. 40t12 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11/18
- ZSPDSLS-1 in 30/18) in '11. alena StatutajeObaine Trebnje
(Uradni list RS, St. 29114 in 65/14 - popr.)
Obdinski svet
Obdine Trebnle na 8. redni seji dne 4. septembra 2019 sprejel
Na podlagi 37.a alena Zakona

vi (Uradni list RS,

UGOTOVITVENI SKLEP

2513.

Na podlagi 37.a alena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 - uradno preaisaeno besedilo,

- ZUJF, l4t',ts - ZUUJFO, 1'1118
ZSPDSLS-1
in
30i
18),
30.
6lena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-UP83) (Uradni list RS, st. 94/07, at. 45108,83h2 in 68117)
in odstopne izjave z dne 7. 6. 2019je Obdinska volilna komisija
na seji dne 3. septembra 2019
76i08, 79i09, s1t10,40t12

o prenehaniu mandata elanu
Ob6inskega sveta Obiine Trebnje
t.

Obdinskisvet Obaine Trebnje ugotavlja, daie 6lanu Obainskega sveta Obaine Trebnje - predstavniku romske skupnosti,
Matiji Hoaevarju, rojenemu 3. 7. 1932, stanuJoaemu Vejar 120,
Trebnje, katerega mandat le bil potrjen na 't. konstitutivni seji
Obcinskega sveta Obdine Trebnje dne 5. 12. 2018, zaradi smrti
prenehal mandat alana Obainskega sveta Obaine Trebnje.

Ugotovirev o prohodu mandata na naslsdnjgga
kandidata 2 liste

UGOTOVILA,
da je mandat alana Obainskega sveta Obdine Zalec presel na naslednjega kandidata z liste 7 Slovenska ljudska stranka, SLS to je:

Rok Sedminek, roj. 13. 11. 1976, Podlog v Savinjski
dolini30 b, kmetijski tehnik, kmetovalec.
Kandidat je 3. septembra 2019 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat alana Obeinskega sveta Obaine 2alec.

.

S prenehanjem mandata ebnu Obdinskega sveta Obdine

Trebnje poslediano preneha tudi njegov mandat v Komisiji za
spremljanje poloiaja romske skupnosti.

St. 041-ooo3/20r 9

Zabc, dne 3. septembra 2019
Predsednik

t.

Obainske volalne komisije

Posebna obainska volilna komisija Trebnie naj postopa
skladno z doloebami predpisov, ki urejajo lokalne volitve.

Simon Kramar

IV
Ta sklep zaane

veljatiz dnem sprejema na seji Obdinske-

ga sveta Obaine Trebnje in se objaviv Uradnem listu Republike
Slovenlje.
St. o4o-9/2019-5
Trebnje, dne 4. septembra 2019

MORAVSKE TOPLICE

2514.

zupan
Obaine Trebnje

Alojzij Kastelic

251

2.

nazpis nauomestnih volitgv alana obainskega
sveta Obtins Trebnjo, predstavnaka romske

skupnosti
Na podlagi32. alena Zakona o lokalnih volitvah (Uradnilist
RS, 5t. 94/07 - uradno preeisaeno besedilo, 45108,83112,68117)

RAZPISUJEM
nadomestne volitve elana ObCinskega sveta
Obeine Trebnje, predstavnika romske skupnosti
1. Nadomestne volitve dlana Obeinskega sveta Obdine
Trebn e, predstavnika romske skupnosti, se opravijo v nedeljo,

24 novembte 2019
2. Za dan tazpisa volitev, s katerim prianejo te6i roki za
volilna opravila, se Steje 19. september 2019.
3. Za izvedbo volitev skrbi Posebna obainska volilna

Odlok o naainu izvajanja obvezne obcinske
gospodarsks javne sluibe zbi.anja doloaenih
vrst komunalnih odpadkov na obmolju
obEine Mo,avsks Toplico

Na podlagi '149. alena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1l
(Uradni list RS, 5t. 39i06 - UPB1. 49/06 - ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 - ZPNaCd,57108 - ZFO-I4, 70/08, 108/09,
108/03 - ZPNaart-A, 48112, 57112,92113 56115 io 102115,
30t16,61117 - GZ,21118 - zNorg in 84/18 - ZIURKOE),
32. alena Zakona o gospodarskih javnih sluZbah (Uradni
list RS, St. 32193, 30/98 - ZZIPPO. 127tOO - ZIZP.38110
- ZUKN in 57111 - ORZGJS4o) in 16. elena Statuta Obaine
Moravske Toplice (Uradni list RS, al.35114. 21h5,25h7) je
Obeinski svet Obdine Moravske Toplice na 7. seji dne 3. 9.

2019 sprejel

ODLOK
o na6inu izvajanja obvezne obainske

gospodarske javne sluzbe zbiranja doloeenih
vrst komunalnih odpadkov na obmoaju
Obaine Moravske Toplice
I, SPLOSNE DOLOEBE

komisUa.
1. alen

St. o4o-9/20'19-9
Trebn,e, dne 10. septembra 2019
Predsednik
Posebne obdinske volilne komisije

Andrej Mikli6

(namen odloka)
Ta odlok doloaa naain opravljanja obvezne ob6inske gospodarske javne sluZbe zbiranja doloaenih vrst komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju: javna sluiba), na celotnem obmoaju
Obaine lroravske Toplice (v nadaljevanju: obaina).

stran
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2. dlen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovniani obliki za moski spol
se uporabljajo kot nevtralni za zenski in moski spol.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Naloge iz prvega odstavka tega alena opravlja ob6inska uprava.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega
alena se lahko poveri izvajalcu javne sluzbe.

I
3. alen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se doloaa nadin opravljanja javne sluzbe,

ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne

slu:be,
2. vrsto in obseg storitevjavne sluzbe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitevjavne sluzbe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitevjavne sluzbe,
5. vire financiranja javne sluzbe in nadin njihovega oblikovanja.
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
sluzbe, kiso lastnina obaine,
7. cene storitev javne sluzbe,
L javna pooblastila izvajalca javne slu:be,
9. nadzor nad izvajanjem javne sluzbe,
10. kazenske doloabe.
'1'1. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
javne sluZbe.

4. alen

dlen

(subsidiarno ukrePanje)
(1)Obaina skrbiza odpravo posledic dezmeme obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije strolke odprave teh posledic, ae jih ni mogoce nalo2iti dolodenim
ali doloaljivim povzroaiteljem ali ni pravne podlage za nalozitev
obveznosti povzroaitelju obremenitve ali posledic ni mogoae
drugaae odpraviti.

(2) lzvajalec javne sluZbe je v primeru iz preisnjega odstavka dolran na radun obaine zagotoviti zbiranje doloaenih
vrst komunalnih odpadkoy ki povzrodajo aezmerno obremenitev okolja ter zagotoviti oddajo teh odpadkov v obdelavo, v
skladu s predpisi.
(3) ee se v primeru iz pNega odstavka tega alena povzroaitelj ugotovi kasneje, ima obdina pravico in dolznost izterjati
vraailo stroSkov
9. alen

(uporaba PredPisov)
Za vprasanja v zveziz izvajanjem javne sluibe iz prvega
6lena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom,
se uporabljajo predpisi s podrodja ravnanja s komunalnimi
odpadki.

(ciljijavne sluzbe)
Crlrlavne slu:be po tem odloku so
omogoaiti povzroaiteljem komunalnih odpadkov dostop
do storitev javne sluzbe;
- uveljavitev naaela )stroske plaea povzroaiteli komunalnih odpadkov(,
- prepreaevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
- zagotoviti udinkovit sistem lo6enega zbiranja posameznih vrst odpadkov na izvoru nastanka;
- osvesaati in obvescati uporabnike Javne sluibe o uainkovitem ravnanju z odpadki.

-

5

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA

OPMVLJANJA JAVNE SLU2BE
10. alen

(oblika izvajanja javne slurbe)
('1) Javna slu:ba se izvaja s podelitvijo koncesije na celotnem obmoaju obaine.
(2) Koncesija se podeli v skladu s koncesrskim aktom.
(3) Do podelitve koncesije opravljajavno sluibo dosedanji
zvajalec.

dlen

(subjekti izvajanja javne slu:be)
Subjekti izvajanja javne sluZbe so:
'1. Obdina Moravske Toplice (v nadaljevanju tudi: obaina),
2. izvajalec obvezne obdinske gospodarske javne sluzbe
zbiranja doloaenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju
tudi: izvajalec, koncesionar),
3. povzroaitelj odpadkov (v nadaljevanju: povzroeitelj).

III, VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUZBE

TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. 6len

sluZbe,

(vrsta in obseg storatevjavne sluzbe)
(1)Javna sluzba po tem odloku obsega storitve zbiranja
dolo6enih vrst komunalnih odpadkov, kijih njihovi imetniki prepusaajo izvajalcu javne sluzbe, in sicer:
-zbicnje komunalnih odpadkov po sistemu od vratdo vrat,
- zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na
poziv uporabnika,
- zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premianih zbiralnicah.
- zbiranje odpadkov v zbirnem cenku,
- predhodno razvrgaanje in predhodno skladigeenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
- izvaranje sortrrne analize meaanih komunalnih odpadkov
- oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
- ozaveaaanje in obvescanje uporabnikov
(2) Storitve iz prejanjega odstavka so v okviru opravljanja
javne sluzbe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.

- investicijsko naartovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne sluzbe,
- strokovni nadzor nad izvajanjem javne sluZbe,
- financiranje dejavnosti javne sluzbe,
- opravljanje drugih nalog doloaenih z zakonom.

(uporabniki storitev javne sluZbe)
(1) UpoEba storitev iz prejsnjega alena tega odloka je
obvezna za vse uporabnike storitev javne slu:be.

6. alen

(opredelitev pojmov)
Posamezni pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak
pomen, kot je doloden v predpisih s podrocja ravnanja s komunalnimi odpadki.
7. alen

(strokovno-tehniane, organizacijske in razvojne naloge
javne slu:be)
('1) Strokovno-tehniene, organizacijske in razvojne naloge
na podrodju opravljanja dejavnostijavne sluzbe so naloge, ki
se nanasaro zlasti na:
razvoj. naartovanje in pospeaevanje dejavnosti javne

-

12.

ilen

St.55
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(2) Uporabniki storitev javne sluzbe (povzroeitelji odpadkov) po tem odloku so:
- fizidne osebe v gospodinjstvu,
- fizidne osebe kot samostojni podjetniki in podjetniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost in razpolagajo s poslovnimi

/

13.9.2019
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(4) Uporabnaki javne sluzbe prepuidajo komunalne odpadke izvajalcu javne sluZbe z odlaganjem v tipizirane in oznaaene posode. postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in
zbamih cenkih pod pogoji in na nadin, dolocen s tem odlokom
in letnim programom dela.

prostori,

-

15. dlen

lastniki ali najemniki gospodarskih in poaitniskih objek-

tov, turistianih sob, apartmajev ter drugih objektov. ki so name-

njeniobeasni 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 pravnitemelj, prebiva v
eni stanovanjski enoti. V razmerju do Evaialca gospodinjstvo
zastopa ena od polnoletnih oseb.
(4)V primeru, da povzroaitelj odpadkov le{e povzroaa z
ved oblikami delovanja ali dejavnostmi, je dolzan storitve javne
sluZbe plaaevati posebejza vsako obliko delovanja alidejavnosti, s katero se povzrotajo odpadki.
(5) Najemodajalec,e dolzan sporoaiti izvajalcu povzroaitelja odpadkov najkasneje teden dni po sklenitvi naiemne
pogodbe. V nasprotnem primeru se Steje za povzroditelja odpadkov najemoda,alec.
(6) Za objekte, na katerih je posest opuSaena, ni obveznosti po tem odloku. Brerre dokazovanja le na strani lastnika, kr
dokazuje neuporabo objekta (npr. z ukinjenim vodovodnim ali
elektrianim prikljuakom).
(7) ee ni mogoae doloditi uporabnika storitev javne slu2be, je uporabnik storitev lastnik stavbe ali dela stavb oziroma
objekta ali dela objekta. Ce je lastnikov vea, imajo skupal
nerazdelne pravice in obveznosti uporabnika storitev javne

-

sluZbe.
13. dlen

(dejavnostravne slurbe in vrste komunalnih odpadkov)
(1) Dejavnostjavne sluibe 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 prejin ega odstavka se zagotavlja na obmoaju celotne obaine.
(3)V okviru javne sluzbe se zagotavlja zbiranje odpadkoY
doloaenih z Uredbo o obvezni obdinski gospodarski javni sluzbi
zbiranja komunalnih odpadkov.
14. alen
(loaeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) lzvajalec javne slu:be je dolzan zagotoviti, da se v
okviru javne sluzbe zbrrajo in prevzemalo naslednJe lodene
frakcije komunalnih odpadkov:
papir in drobna lepenka, vkljuano z drobno odpadno
embalazo iz papitia in lepenke,
- drobna odpadna embala:a iz plastike ali sestavljenih

-

materialov,

-

-

drobna odpadna embalaza iz kovine
drobna odpadna embalaza iz stekla,
kosovni odpadki,
bioloski odpadki,
mesana odpadna komunalna embalaza,

nenevarniodpadki,
druge vrste odpadkov

v

skladu z veljavno uredbo o

odpadkih.
(2) lzvajalecjavne sluzbe mora zagotoviti, da se nevarne

frakcije zbirEo loceno od drugih loaeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo loceno
na podlagi prvega in drugega odstavka tega alena, se zbirajo
kot meiani komunalni odpadki.

(Zbiranje po sistemu od vrat do vrat)
(1) lzvajalecjavne sluzbe po sistemu od vrat do vratzbira:
mesane komunalne odpadke,
papir in papirno embalazo.
bioloSke odpadke in

-

-

odpadno embalaZo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov
(2) Zabojniki ali vreae za zbiranje odpadkov po sistemu
od vrat do vrat morajo biti oznaeeni tako, da uporabnik javne
sluzbe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vreao.
(3) lzvajalecjavne sluzbe mora vse tako prevzete odpadke stehtatipred predhodnim skladiidenjem v zbirnem centru ali
pred oddajo v nadaljnjo ravnanje. Do oddaje v nadaljnjo ravnanje mora z njim ravnati tako, da je mogoda njihova obdelava v
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
16. dlen

(velikost in Stevilo obveznih posod
za posamezne uporabnike)
{1) Za oddajanje meianih komunalnih odpadkov uporabniki uporabljajo zabojnike velikosti 120 l,240 lali 11001.
(2) Za oddajanje papirja in papirne embalaze uporabniki
uporabljajo zabojnike velikosti 240 l, bioloakih odpadkov pa
zabojnike velikosti 120 ali 2401. l,reiana embalaza se oddaja
v rumenih vredeh

(2) Uporabniki so dol:ni na svoje skoike zagotoviti pre-

vzem in vzdrzevanje zabojnikov in vrea za prepusaanje meSanih komunalnih in drugih odpadkov na prevzemnih mestih.

(3) Ce kolieina prepusdenih odpadkov redno presega
prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalecjavne sluz-

be doloai ustrezno povedanje prostornine zabojnika oziroma
povecanje Stevila zabojnikov.
(4) V primeru obaasnega poveaanja koliaine mesanih
komunalnih odpadkov so uporabniki le-te doEni odloziti v posebne tipizirane vreae in jih na dan odvoza dostaviti na prevzemno mesto.
lzvajalecje dolzan prevzetite odpadke le, ae so odlo:eni
v posebne tipizirane vreae, kijih uporabnik kupi pri izvajalcu.
(5) lzjemoma prepuScajo odpadke v posebne tipizirane
vre6e za mesane komunalne odpadke tudienoalanska gospodinjstva in lastniki objektov, ki so namenjeni obaasni uporabi,
ki za to pridobijo soglasje obdine.
(6) Uporabniki iz prejsnjega odstavka si morajo letno
zagotoviti naslednje Stevilo vre6:
- 1-alansko gospodinjstvo - 6 vree
lastniki objektov, ki so namenjeni obiasni uporabi
9 vred na posamezno hiino atevilko.
(7) Uporabniki morajo kupiti vreae najkasneje do 31. 1. za
tekote koledarsko leto.

-

-

17. dlen

(zbimo mesto)
(1)Zbimo mesto je ustrezno urejen prostor, kjer uporabnik
v aasu do predvidenega prevzema odpadkov, zbira odpadke v
za to doloeenih posodah.
(2) Uporabnik mora zagotoviti, da se odpadki zbirajo na
naain, ki ne po\.zroaa emisije vonjav in onesnazevanja okolice.
(3) Uporabnik mora pred predvtdenrm easom prevzemanja odpadkov zagotoviti, da se posode prestavijo z zbirnega
mesta na pre\.zemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne

posode takoj vrne na zbirno mesto.
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(4) ee s tem soglasa izvajalec javne sluzbe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudizbirna mesta, ae s tem ni motena
uporaba javne povriine.

(4) Zbiralnica je namenjena za prepusaanje odpadkov
vsem izvirnim povzroditeljem komunalnih odpadkov
(5) Vzbiralnicise lahko prepusaa tudiodpadna embalaza,
kini komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali

18. dlen

(prevzemno mesto)
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega uporabniki
postavijo posodo za zbiranje odpadkov in/ali tipizirano vre6o,
na dan odvoza. za namen nienega praznjenja.
(2) Prevzemno mesto doloai izvajalec javne sluZbe, najkasneje ob zaaetku uporabe storitev javne sluzbe, z vpisom
uporabnika v register V primeru, da izvajalec javne sluzbe in
uporabnik ne uspeta v soglasju doloaiti prevzemnega mesta,
le-to doloai pristojni obainski inSpekcijski organ v sodelovanju
z izvajalcem.
(3) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih casih, tako, da lahko izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili
odpelje. Praviloma je locirano ob uvozu k objektom ob robu
plodnika aliceste.
(4) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno najvea 3 metre
od roba dostopne transportne poti komunalnega vozila in mora
biti s transportne poti vidno.
(5) Za uporabnike na obmoajih, ki so trajno ali zaaasno
nedostopna za komunalna vozila, izvajalec doloei skupna zbirna in prevzemna mesta.
19. alen

(termini in aas odvoza odpadkov)
(1) lzvajalecjavne sluzbe odvara odpadke na prevzemnih
mestih v dneh. ki so za vsako vrsto odpadka doloeeni z letnim
koledarjem odvoza odpadkov in ga povzroditelji odpadkov prej-

storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzrodateljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorUo z izvajalcem javne sluibe.
(6) Zbiralnica mora biti urejena in vzdzevana v skladu
z doloaili Uredbe o obvezni obainski gospodarski javni slurbi
zbiranJa komunalnih odpadkov
22. elen
(doloditev lokacij zbiralnic)
Zbiralnice morajo biti na posameznem obmoaju obaine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem obmodju,
tako, da je po ena zbiralnica za najved 500 prebivalcev s stalnim bivalis6em na tem obmoaju.
(2) Lokaciie zbiralnic dolodita v dogovoru obdina in izvajalec.
(3) Obdina mora zagotoviti, da so zbiralnice na lokacijah,
ki omogoaajo nemoten dostop povzroaiteljem odpadkov za
prepusdanje odpadkov, prav tako pa tudi specialnim vozilom
izvajalca javne sluzbe za njihovo zbiranje ter prevoz.
('1)

23.6len
(brskanje po zabojnikih v zbiralnici)

(1) Brskanje po zabojnikih v zbiralnicah in odnaaanje
oziroma odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen
za izvajalca in nadzorne organe.
(2) Odlaganje odpadkov ob zabojnikih v zbiralnicah je
prepovedano.
24. aten

mejo najkasneje do 31. decembra za naslednje koledarsko

(premidna zbiralnica)

leto.
(2) V primeru sprememb terminov odvoza odpadkov med
koledarskim letom, izvajalec pripravi nov letni koledar odvoza
odpadkov in ga posreduje po\.zroaiteljem odpadkov najmanj
7 dni pred prvim zbiranjem.
(3) V primeru izpada odvoza odpadkov na prevzemnih
mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi visje
sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali zaaasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih
izpada ter o novih terminih pravodasno (vsaj 1 dan prej ali isti
dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzroaitelje, na
krajevno obiaajni naain.
(4) Povzroaitelji morajo zagotoviti, da je oprema za zbiranje odpadkov na prevzemnem mestu samo v aasu, ki je z
letnim koledarjem odvozov odpadkov ali drugim naznanilom
obaine ali izvajalca doloten za njihov prevzem (najkasneje do
6. ure zjukaj na dan zbiranja).

20. alen

(brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu)
Brskanje po zabojnikih na prevzemnem mestu in odnaSanje oziroma odtujevanle odpadkov iz njih je prepovedano,
'azen za azvajalca iavne slu:be in nadzorne organe obdine.

-

obmoaju obaine.
25. dlen
Premiana zbiralnica mora biti opremljena, urejena in vzdr-

ekoloaki otoki)

('l) Zbiralnica je prostot kjer so namesaeni

nevame komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni obiinski gospodarski javni slu:bi zbiranja komunalnih
odpadkoy
- nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni obdinski gospodarski javni sluibi zbiranja komunalnih
odpadkov in
- zelo majhno odpadno elektrieno in elektronsko opremo
iz gospodinjstev (OEEO)v skladu, s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno elektriano in elektronsko opremo.
(2) Premrdna zbrralnica je namenjena vsem zvrrnim povzroaiteljem komunalnih odpadkov
(3) lzvajalec javne sluZbe mora v naselju, ki ima 500 prebivalc€v ali vea, zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega
odstavka tega dlena najmanj enkrat letno.
(4) Prevzem odpadkov v premidni zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri aemer se itevilo
krajev pre\rzemanja doloai tako, da je prepugcanje odpadkov
omogoeeno vsem izvirnim povzroaiteljem teh odpadkov na

(ureditev in vzdr:evanje premiane zbiralnice)

21. alen
(zbiralnice

(1) lzvajalecjavne sluzbe v premiani zbiralnici zbira:

-

namenski

zabojnikiza loaeno zbiranje posameznih loaenih frakcij.
(2) lzvajalec javne sluZbe v zbiralnici zbira.
odpadni papir in karion ter odpadno embalazo iz papirja

-

in kartona.
- odpadno embalaio iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadno meiano embalazo s gtevilko 15 01 06 ter
- odpadno embalazo iz stekla.

(3) lzvajalcu javne sluzbe v zbiralnici ni treba zagotoviti

loaenega zbiranja za odpadke iz prejgnjega odstavka, kadarjih
zbira po sistemu od vrat do vrat.

ievanavskladu z lJredbo o obvezni obainski gospodarski javni
sluZbizbiranja komunalnih odpadkov in v skladu s predpisi, ki
urejajo prevoz nevarnega blaga.
26. alen
(doloCitev lokacije premiane zbiralnice)
('1) Lokacije za zbiranje nevarnih frakcij

s premiano zbi-

ralnico doloii izvajalec.
(2) l\resta prevzemanja nevarnih frakcijs premidno zbiralnico morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike
storitev javne sluzbe.
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27. alen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka
na klic, kar pomeni, da lahko vsako gospodin stvo enkrat letno
naroai odvoz do 2 m3.
(2) lzvajalecjavne sluzbe izvede odvoz naroaenih kosovnih odpadkov najpozneje v roku 14 koledarskih dni po prejemu
narodila odvoza.
(3) lzvajalec javne sluzbe mora obvestiti naroanika o terminu odvoza najpozneje 3 dni pred odvozom.
28. alen

0avne prireditve)

-

materialov,

-

mesane komunalne odpadke ter
bioloske odpadke.

(2) Organizator prireditve nosi vse stroske rcvnan)a z
odpadki, ki nastanejo na javni prireditvi, vkljuano z najemom.
postavrtvUo rn upolabo zabolnrkov aI vrei.
(3) Odpadke iz prvega odstavka tega alena prevzema
izvajalec javne slurbe na mestu javne prireditve.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje
bioloake razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo,
kot povzroaitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanie v
skladu s predpisom, ka ureja ravnanje z bioloako razgradliivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizatorji so dozni obvestiti izvajalca javne sluibe
o nameravani prireditvi najmanj itirinajst 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 loaeno
zbiranje odpadkov oziroma loaeno odlagati odpadke v posebne
pbstiene vreae, po konaani prireditvi pa poskrbeti, da se prireditveni prostor oaisti in odpadki odpeljejo najkasneje v 24 urah
po koncani prireditvi oziroma prvi delovni dan po prireditvi.
(7) Ne glede na peto alinejo prvega odstavka tega alena
mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje bioloske

razgradljive kuhinjske odpadke, ki nastanejo na prireditvi, kot
povzroaitelj odpadkov iz gostinstva, zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biolosko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

(zbirnicenter)
Zbirnicenterje prostor, urejen in opremljen za loaeno

zbiranje in zaeasno hranjenje doloaenih vrst loaenih frakclj, kjer
povzroaitelji komunalnih odpadkov iz obmoaja obaine, izvajalcu
javne slu:be prepuSdajo komunalne odpadke.
(2) lzvajalec javne sluzbe v zbirnem centru zbira naslednje vrste odpadkov:
nevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o
obvezni obainski gospodarski javni sluZbi zbiranja komunalnih
odpadkoy
- nenevarne komunalne odpadke iz priloge 2 Uredbe o
obvezni obainski gospodarski javni sluibi zbiranja komunalnih

-

odpadkov,

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

I
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s predpisom, ki ureja ravnanje
z izrabljenimi gumami.
(2) Zbirna center je namenjen za prepuacanje odpadkov
vsem izvirnim povzroaiteljem komunalnih odpadkoY kiso vklju6eni v zbiranje doloaenah vrst komunalnih odpadkov
(3) Zbirni center je namenjen tudi za prepu56anje odpa-

dne embalaze, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju kgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzroditeljem teh odpadkov ki se o tem dogovorijo z izvajalcem
javne sluZbe.
(4) Na obmoaju obaine je urejen zbirni center v naselju
Fokovci in uporabnikom omogoaena skupna uporaba zbirnega
centra na obmoaju druge ob6ine.
30. alen

(ureditev in vzdrZevanje zbirnega centra)
(1) Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega
pomena, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, vpisan
v kataster gospodarske infrastruklure v skladu s predpisi o
urejanju prostora.
(2) Zbirni center upravlja izvajalec.
(3) Zbrrnr cenler mora biti naartovan. zgralen urejen in
vzdtzevan v skladu s predpisom, ki ureja obvezno obainsko
gospodarsko javno sluZbo zbiranja komunalnih odpadkov
(4) Redno investicijsko vzdrievanje zbirnega centra zagotavlja obaina, izvajalec pa zagotavlja vzdrievanje opreme v
svoji lasti.
31. alen

(sortirna analiza)
('1) lzvajalec javne sluZbe mora pred oddajo meSanih
komunalnih odpadkov v obdelavo, zagotoviti sortirno analizo
teh odpadkoy s katero ugotovi njihovo sestavo.
(2) Glede izvedbe in naaina sortirne analize se uporabljajo dolocbe predpisa, ki ureja obvezno obainsko gospodarsko
javno sluZbo ravnanja s komunalnimi odpadki.
(3) lzvajalecjavne sluzbe izdela poroailo o sortirni analizi.
lzvajalecjavne sluzbe mora naipozneje do 3'l- marca tekoaega
leta ministrstvu predloZiti poroailo o sortirnianalizi, opravljeni v
preteklem koledarskem letu.
(4)V primeru, da izvajalecjavne sluzbe, opravljajavno sluzbo za ve6 obdin, izvede sortimo analizoza vsako obaino posebej.
32. dlen

(oddajanje odpadkov v nadalinje ravnanje)
lzvajalecjavne sluzbe mora odpadke, kijih zbere v okviru
javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov, oddativ nadaljnje
ravnanje v skladu z uredbo o obvezni obainski gospodarski
javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov.
33. alen

29. alen
('1)
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- kosovne odpadke,
- izrabljene gume v skladu

(1) lzvajalec javne slu;be mora za aas trajanja javne
prireditve na prostem, na kateri se priaakuje vee kot 1000 udelezenceY v skladu z Uredbo o obvezni obdinski gospodarski
javni sluZbi zbiranja komunalnih odpadkov, na kra,u prireditve
zagotoviti zaboinike za vsaj:
- odpadni papir in karton, vkljudno z odpadno embalazo
iz papirja in kartona,
- odpadno embalaio iz stekla,
odpadno embalazo iz plastike, kovin in sestavljenih

/

(obvesdanje uporabnikov)
(1) lzvajalecjavne slu:be zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike obvesaati o pravilnem loaevanju odpadkov in
nujnosti loaevanja odpadkov na izvoru.
(2) Oblike in naein obvesaanja doloea Uredba o obvezni
obdinski gospodarski javni slu2bl zbiranja komunalnih odpadkov.

IV POGOJI ZAZAGOTAVLJANJE IN UPOMBO
STORITEV JAVNE SLUZBE
34. alen

(pogoji, kijih mora zagotoviti obaina)
Za izvajanje javne slu:be mora obdina zagotoviti:
- prostor za postavitev zbiralnic lodenah frakcij,
- prostorza zbiranje nevarnih frakcijs premiano zbiralnico
nevarnih frakcij,

stran

6870

-

/

St.55

/

'13.9.2019

prostor za postavitev zbimega centra (zemljiaae),

-dovozne potido mest pre\rzemanja odpadkov ter prevoz

teh odpadkov na svojem obmoaju,
- cene storitev ki bodo zagotavljale ob normalnem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javne sluzbe ter
vzdievaie objektov in naIav za izvaianje javne sluzbe, da
se bo ob poitevanju casovnega 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 nepooblaaaenih oseb. ki bi med dobo
trajanja koncesije izvajale storitve javne slu:be na obmoaiu

-

obaine,

- pisno obvesaanje izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritozbah uporabnikov,
- nadzor nad izvajanjem javne sluzbe.
35. dlen

(pogoji, kijih mora zagotoviti izvajalecjavne sluzbe)
('1) lzvajalec javne sluzbe mora pri opravljanju javne slurbe zagotoviti:

- nabavo in vzdrzevanje opreme potrebne za izvajanle
javne sluzbe;
- redno, higiensko vzdr:evanje opreme iz prejSnje alineje,
vkljuano z rednim razku2evanjem rn pranjem.
- urejanje in vzdrzevanje prostorov, na katerih je nameSdena oprema zbiralnic in zbirnih c€ntrov:
- zagotavljanje podatkov ter sporoeanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih, skladno s predpisi, ki urejajo ravnan e z odpadki;
- evidentiranje Stevila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem lmetniku odpadkov;

- druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in
predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.
(2) lzvaialec javne sluzbe mora z odpadki ravnati tako,
da ni ogroZeno clovekovo zdravle rn da ravnanJe ne povzroaa
ikodliivih vplivov na okolje, zlasti:
- aezmemega obremenjevanja voda, zraka in tal,
- aezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi
vonjavami,

-

akodljivih vplivov na obmodje, na katerih je predpisan

poseben reZim vskladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

- skodljivih vplivov na krajino ali obmodja, zavarovana v
skladu s predpisi, ki urejajo kultumo dedisaino.
36.6len
(register zbirnih/prevzemnih mest in zbiralnic)

lzvajalec javne sluzbe mora voditi register zbirnih/prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov v obliki elektronske
baze podatkov

V PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUZBE
37. alen

(pravice uporabnikov)

('l) Uporabniki imajo pravico:

-
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do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne sluZbe, kije enako dostopna vsem uporabnikom
na obmoaju obaine po posameznih kategorijah uporabnikov,
- storitve javne sluzbe uporabljati pod pogoji, doloeenimi
z zakonom, drugimi predpisi, ter navodili izvajalca.
- do vpogleda v evidence- registeroziroma zbirke podatkov. kijih vodi izvajalec in se nanasajo nanje.
(2) Uporabnik storitev javne sluzbe se lahko v zvezi z
izvajanjem le{eh pritozi izvajalcu in ob6ini, ae meni, da so bile
storitvejavne sluibe opravljene v nasprotiu zzakonom, drugimi
predpisi in koncesijsko pogodbo.

38. dlen

(obveznosti uporabnikov javne sluZbe)
(1) Uporabniki imajo obveznost
- obvestiti izvajalca javne sluzbe o spremembah, ki vplivajo na obraaun cene storitev javne sluzbe na za to predvidenem obrazcu, najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe;
redno prepuSaati komunalne odpadke in jih beevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne sluZbe;
- zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreae na dan
prevzema pravocasno namesaeni na prevzemnem mestu;
- vzdr:evati aistoao na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne sluzbe onesnaZi prevzemno mesto;
- zagotoviti izvajalcu javne slu:be neoviran dostop do
prevzemne9a mesta;
- uporabljati storitve javne sluZbe v skladu z dolodilitega
odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi

-

odpadki.

(2) Povzroeitelji odpadkov iz gospodinjstva morajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad kompostirati v hianem
kompostniku ali pa jih prepuiiati izvajalcu javne sluzbe v
posebnem zabojniku.
(3) Povzroditelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost
je trgovina s prehrano, sadjem alizelenjavo, gostinstvo, predelava hrane, storitve in podobno, ne smejo bioloskih odpadkov
prepuSaatr v zabojnrkih aI vreaah. kr so namenJenr prevzemanju mesanih komunalnih odpadkov in drugih loaenih frakcij.
(4) Povzroaitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost
Je kgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane, storitve in podobno, morajo mesane komunalne
odpadke in druge loaene frakcije obvezno oddajati v za to tipizirane zabolnike in kontejnerle za zbiranje mesanih komunalnih
odpadkov ter loeenih frakcij.
(5) Povzroaitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo
oddajati kuhinJske odpadke specializiranemu zbiralcu za tovrstne odpadke skladno s predpisom, ki urela ravnanje z biolosko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.

39.6len
(PrePovedi)

) Uporabnikom javne sluzbe je prepovedanol
prepusaati odpadke v posodah, vreaah ali zabojnikih
za lodeno zbiranje komunalnih odpadkoy ki niso namenjene
tem odpadkom;
- meiati nevarne frakcije z loaenimi frakcijami ali s preostalimi mesanimi komunalnimi odpadki ali mesati posamezne
nevarne frakcije med seboj;
- prepusdati odpadne prenosne batenje in akumulatorje
kot mesani komunalni odpadek;
- prepuaaati odpadno elekkiano in elektronsko opremo
kot meSani komunalni odpadek;
- seiigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemlji5aih. ki niso namenjeniza odlaganje komunalnih odpadkov;
- nameSaati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mestai
- odlagati odpadke na prevzemnih mestih ob zabojnikih
(razen v tipiziranih vreaah);
- odlagati odpadke v posodah ali vreakah, ki niso nameniene prepusaanju komunalnih odpadkovi
- brskanje po zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;
- pisati na zabojnike ter lepati plakate nanje;
- opustrtr uporabo storilev Javne sluibe
- ravnatis komunalnimi odpadkiv nasprotju z doloailitega
odloka in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi
('l

-

odpadki.

(2) Sdiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano.
(3) Ce uporabnik ne loauje odpadkov ali ravna v nasprotju
z navodiliza odlaganje odpadkov vzabojnik, mu lahko izvajalec
izreae opozorilo ter ga ob tem obvesti o pravilnem ravnanju

z odpadki. Nepravilno zbranih odpadkov izvajalec ni dolian
prevzeti.
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(4) ee uporabnik ustrezno ne loai zbranih odpadkov na
podlagi opozorila in obvestila iz prejsnjega odstavka, izvalalec
javne sluZbe loai odpadke in uporabniku na podlagi veljavnega
cenika zaraauna loaeno zbiranje odpadkov. lstodasno lahko
poda prijavo pristojnemu organu medobcinske inSpekcije in
redarstva.

VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUZBE
40. alen
(viri financiranja storitev javne sluZbe)

Viri financiranja storitev javne slu:be so:
- pladila uporabnikov storitevjavne slu:be,
- drugi viri, doloaeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovipodlagi sprejetem predpisu.
41. alen
(viri financirania iavne infrastrukture)
Viri financiranja javne infrastrukture so sredstva:
- iz plaail uporabnikov storitev javne sluzbe,
- iz proraauna obeine,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz kratkorodnega in dolgorodnega kreditiranja,
- iz drugih virov, doloaenih z zakonom alaodlokom obaine.
VII, VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE

42. alen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti ob6ine)
('l) lnfrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne sluzbe, kije v lasti lokalne skupnosti, sestavljajo:
- zemljisaa in objekti zbiralnicl
- zemljisaa in objekti zbirnega centra;
- zemljisaa in objekti prevzemnih mest na iavnih povr5inah.

(2)Objekte iz prvega odstavka tega 6lena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi obainskimi predpisi,
doloaenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(3) Uporaba objektov an naprav iz prvega odstavka tega
6lena je obvezna na vseh obmoajih, kjer se izvaja dejavnost
javne sluZbe.
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(2) Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, potrdi
pa obainski svet.

(3) Obradun storitev javne sluzbe velja za uporabnika
storitev javne slu:be s prvim dnem naslednjega meseca po
pridetku uporabe storitev javne slu:be.
(4) Uporabnik mora pladevata za storitve javne sluZbe.
Obveznost plaaila nastane z dnem njihove uporabe.
(5)Uporabnik mora obvestiti izvajalcajavne sluibe o vsakispremembi, ki vpliva na obraaun storitevjavne sluzbe v roku
petnaistih dni od nastanka spremembe. Ta sprememba se pri
obraaunu uposteva s prvim naslednjim mesecem.
(6) Vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost na obmoaju
obaine, je dolian pred zaaetkom opravljanja dejavnosti prijaviti
izvajalcu javne sluzbe datum zaeelka izvEanja dejavnosti in
sklenitiz izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
IX, NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUZBE
45. dlen

(organ nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem doloail tega odloka izvaja pristojni organ medobainske inspekcije in redarstva.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni orqan medobainske inspekcije in redarstva izdaja odloabe ter odreja in izdaja
druge ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo, katerih namen
je zagotoviti izvrsevanje dolodb tega odloka.
(3) Pristojni organ medobainske in6pekcije in redarstva
ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolian
voditi izvajalec, pri 6emerje dolzan spostovati doloeila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

X. JAVNA POOBI-ASTII.A IZVAJALCA JAVNE SLUZBE
46. alen

0avna pooblastila izvajalca javne slu:be)
(1) lzvajalec javne sluibe v okviru storitev javne sluibe
odloda o pravicah in obveznostih uporabnikov doloaenih s tem
odlokom.
(2) Za izv4anje nalog iz prejinjega odstavka tega 6lena
mora imeti izvajalec javne sluZbe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

43. alen

(oprema, potrebna za izvajanje javne sluzbe)
Opremo, ki je pokebna za izvajanje javne sluzbe, v lasti
izvaialca javne sluZbe, sestavljajo:
- vozila za prevoz vseh vrst odpadkov.
- delovni stroji,
- premidna zbiralnica (vozilo) za zbi.anje in prevoz nevarnih frakcij,
- oprema za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov (posode in zabojniki, tipske namenske vreae),
- oprema zbirnega centra,
vozila in naprave za pranje in vzdr:evanje posod in

-

zabojnikov,

- druge premiane rn nepremiene stvari namenlene izvajanju storitev iavne slu:be.

XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
47. alen
(Letni program)
(1) lzvajalecje dolzan vsako leto pripraviti Letni program
dela (v nadaljevanju: letni program) za naslednje leto in ga
najkasneje do 15. oktobra tekodega leta posredovati Obaini
Moravske Toplice.
(2) Letni program sprejme Zupan in o tem obvestiobainski
svet.
(3) Letni program obsega podatke o:
- obmoaju izvajanja javne sluzbe,

-

vrstah komunalnih odpadkov, za katere se zagotavlja

44. alen
(oblikovanie cen)

njihovo prevzemanje,
- ravnanju s posameznimi vrstami odpadkov,
-tipih, velikostih in Stevilu zabojnikov ter vreak za prevzemanje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
- lokacijah in opremljenosti zbiralnic loaenih frakcij,
lokacijah za prevzemanje nevarnih frakcij s premiano

('1)Cene storitev javne sluzbe zbiranja komunalnih odpadkov se oblikujejo v skladu z dolocili veljavnega predpisa
o oblikovanju cen storitev obveznih ob6inskih gospodarskih
javnih sluib varstva okolja.

zbiralnico,
- delovanju zbirnega centra,
ravnanju s komunalnimi odpadki, v primerih obeasno
povedanih koliain,

VIII. CENE SIORITEV JAVNE SLUzBE

-

-
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frekvencah prevzemanja posameznih vrst komunalnih

odpadkov,

prevzetih kolicinah in vrstah komunalnih odpadkov na
v zbiralnicah loaenih frakcij, s premieno
zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem
centru v preteklem letu,
- nadrtovani letni koli6ini prevzetih komunalnih odpadkov
po posameznih vrstah komunalnih odpadkov na prevzemnih
mestih, v zbiralnicah loaenih frakcij, s premiano zbiralnico nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov ter v zbirnem centru,
naainu dobave in zamenjave zabojnikov za zbitanje

-

prevzemnah mestih,

-

komunalnah odpadkov,
- naainu prodaje vreak za zbiranje komunalnih odpadkov,
opremi in napravah, ki jih bo izvajalec nabavil v letu
programa ravnanja s komunalnimi odpadki,

-

-

zagotavljanju drugih storitev, potrebnih za nemoteno

opravljanje javne slurbe ter

- stroskih in virih financiranja investiciiskih stroakov za
izvedbo letnega programa.
XII, KAZENSKE DOLOCBE

48.6len
(prekriki uporabnikov)
(1) Z globo '1.500 eurov se kaznuje za prekrsek uporabnik, kije pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, a€:
- na zahtevo izvajalcajavne sluzbe ne nabavaali vzdrzuje
posode alizabojnika (druga odstavek 16. 6lena)i
- ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreai nastanek emisijvonjav in onesnazevanje okolice
(druga odstavek 17. alena);
- ne odstraniprazne posode alizabojnika s prevzemnega
mesta po odvozu odpadkov (tretji odstavek 17. alena);

- brska po zabojnikih na prevzemnem mestu in odnasa
oziroma odtujuje odpadke iz njih (20. ebn);
brska po zabojnikih v zbiralnicah in odnasa oziroma
odtujuje odpadke iz njih (prvi odstavek 23. 6lena)l
- odlaga odpadke ob zabojnikih v zbiralnicah (drugi odstavek 23. dlena);
kot organizator javne prireditve ne obvesti izvajalc€
javne sluzbe o nameravani prireditvi najmanj atirinajst (14) dni
pred datumom izvedbe prireditve (peti odstavek 28. 6lena)i
- ne obvesti izvajalcajavne sluzbe o vsaki spremembi, ki
vpliva na obraaun storitevjavne sluzbe v roku petnajstih dni od
nastanka spremembe (prva alineja 38. alena);
- redno ne prepusia komunalnih odpadkov in jih ne loauje
v skladu z zagotovljenimi storitvamijavne sluzbe (druga alineja

-

38. alena);

-
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ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcujavne sluzbe

do prevzemnega mesta (peta alineja 38. alena);
- ne uporablja storitev javne sluZbe za bioloike odpadke
oziroma bioloakih odpadkov ne kompostira v hisnem zaboJniku
(drugi odstavek 38. alena),
- prepusaa odpadke v posodah ali zabojnikih za lodeno
zbiranje komunalnih odpadkoY ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 39.6lena);

- meSa nevame frakcije z lodenimi frakcijami alikomunalnimi odpadki ali mesa posamezne nevarne frakcije med seboj
(druga alineja 39. alena);

- prepusaa odpadne prenosne baterije ali akumulatorje
kot mesani komunalni odpadek (tretja alineja 39. dlena);
- prepuiaa odpadno elektriano alielektronsko opremo kot
mesani komunalni odpadek (a€trta alineja 39. alena);
- seziga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljisaih, ki
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta
alineja 39. alena);
- namesaa posode alizabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta (5esta alineja 39.6lena);
- odlaga odpadke na prevzemnih mestih ob zabojnikih
(sedma alineja 39. dlena);
- prepuSea odpadke v vredkah. ki nrso namenjene prepuSdanju komunalnih odpadkov (osma alineja 39. dlena);
- brska po posodah alizabojnikih ter razmetava odpadke
(deveta alineja 39. alena);
pise na zabojnike za loaene frakcije ali lepi plakate
nanle (deseta alineja 39. alena);
opusti uporabo storitev javne sluzbe (enajsta alineja

-

39. alena);
- ravna s komunalnimi odpadkiv nasprotju z doloaili tega
odloka, in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi
odpadki (dvanajsta alinela 39. alena).
(2) Z globo 500 evrov se za prekrsek iz prvega odstavka
tega alena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali

samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 500 evrov se za prekriek iz prvega odstavka
tega alena kaznuje uporabnik - posameznik.
XI. PREHODNE IN KONENE DOLOCBE
49. alen

(obveznost izvajanja sortirne analize)
lzvajalec javne sluzbe mora izvedbo sortarne analize
tega odloka, prvia zagotoviti za leto 2019.

az

3'1. 6lena

50' dlen
(prenehanje veljavnosti veljavnega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih sluZb zbiranje
komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na obmoaju Obcine Moravske Toplice (Uradnilist RS,5t. 74l10, 1/'13).
5'1. dlen

(zaaetek veljavnosti novega odloka)
Ta odlok za6ne veljati naslednji dan po objavi v lJradnem
listu Republike Slovenije.
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