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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH
ODPADKOV V OBČINI MIREN - KOSTANJEVICA
1. Razlogi za sprejem odloka
Sprejem novega odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica,
je potreben zaradi prilagoditve spremenjeni zakonodaji, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
Namen odloka je tudi celostna opredelitev pravic in obveznosti subjektov, vključenih v zbiranje in
prevoz komunalnih odpadkov, ter razmerij med njimi.
Predlog odloka je obravnaval odbor za okolje in prostor dne 30.05.2008 in ga kot takega predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
2. Vsebina odloka
Osnutek Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (v
nadaljevanju: Odlok) je pripravljen upoštevajoč veljavno zakonodajo, sledeč pri tem rešitvam, kot
izhajajo iz že uveljavljenih občinskih predpisov, ki urejajo isto področje v drugih lokalnih
skupnostih, in so se izkazale za ustrezne. Osnutek odloka sestavlja enajst razdelkov, v katere je
umeščeno skupaj 44 členov.
Odlok v prvem razdelku opredeljuje predmet urejanja. Tako v prvem členu ureja vsebino javne
službe, v drugem členu pa podaja opredelitev pojmov, uporabljenih v odloku. Med slednjimi je bila
posebna pozornost namenjena opredelitvi nekaterih v odloku uporabljenih pojmov, ki so bili posebej
izpostavljeni v podanih izhodiščih za pripravo osnutka odloka.
V drugem razdelku odloka je urejena organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe.
Z odlokom je predvideno, da bo obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki je predmet urejanja
v odloku, na celotnem območju občine izvajala oseba zasebnega prava, izbrana skladno z zakonom.
Isti razdelek odloka v četrtem členu podaja tudi podlago za sprejem »Tehničnega pravilnika o
zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov« (v nadaljevanju: Pravilnik), ter njegovo okvirno vsebino.
Pravilnik naj bi uredil vprašanja, s katerimi zaradi specifičnosti ni smiselno bremeniti odloka, ter
tista, ki jih v odlok. ni smiselno vnašati zaradi pogostega spreminjanja. V petem členu drugega
razdelka odloka so urejene pravice in obveznosti izvajalca javne službe, med slednjimi so tudi javna
pooblastila za vodenje katastrov. Šesti člen izvajalcu izrecno podeljuje javno pooblastilo za
predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, in sicer glede na vsebino izvajanja javne službe
in glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje Odlok. Sedmi in osmi člen odloka opredeljujeta
povzročitelje (uporabnike storitev javne službe), pri čemer izrecno urejata tudi situacije, ko je
povzročitelj najemnik poslovnega (stanovanjskega) objekta oziroma lastnik ali najemnik
počitniškega objekta. V zadnjem (9.) členu drugega razdelka je opredeljena obveznost uporabe
storitev javne službe.
V tretjem razdelku odloka je urejeno zbiranje odpadkov. Pri tem se sledi načelu, da se odpadke
praviloma zbira ločeno na izvoru. V 11. členu odloka je podana obveza ločenega zbiranja odpadkov,
v 12. členu je urejeno odlaganje v predpisane posode za odpadke ter predpisane vreče za odpadke, v
13. členu pa določanje zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic, zbirnih centrov in malih
komunalnih kompostarn. Ob tem je podana zahteva, da se pri načrtovanju novih stanovanjskih
sosesk, proizvodnih in drugih poslovnih zgradb ter drugih objektov, kjer bodo nastajali odpadki,
določi zbirne in odjemne prostore ter zbiralnice, njihovi investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo
izgradnjo in jih morajo prvič opremiti z namenskimi predpisanimi posodami za biološke odpadke,
ostanek odpadkov in druge odpadke v okviru dejavnosti ter ločeno zbrane frakcije med komunalnimi
odpadki. 14. člen ureja lastništvo infrastrukture, ob čemer je določeno, da so zbiralnice občinska
infrastruktura. V 15. členu odlok podaja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirni in odjemni prostori,
v 16. členu pa izvajalcu podaja podlago za določanje volumna in števila predpisanih posod za
odpadke na posameznem zbirnem prostoru (na podlagi Pravilnika). Zadnji člen tretjega razdelka

natančneje opredeljuje izvajalcu dano javno pooblastilo za vodenje katastra zbirnih in odjemnih
prostorov ter zbiralnic, pri čemer je posebna pozornost namenjena opredelitvi načina dostopanja do
informacij iz tega katastra.
Četrti razdelek odloka ureja odvoz odpadkov. 18 člen tako opredeljuje pripravo odpadkov za
odvoz, v temu sledečih členih pa so opredeljeni potek zbiranja in odvoza ter zahteve glede vozil za
odvoz odpadkov. 20. člen odloka posebej opredeljuje obveznost odvoza bioloških odpadkov, ne
glede na polnost posod, v katerih se zbirajo. V 21. členu odloka je urejena situacija, ko izvajalec
zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu ne more opraviti svojih obveznosti po tem odloku, v
zadnjem členu četrtega razdelka pa odlok ureja odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov iz
gospodinjstva in drugih odpadkov.
V petem razdelku odloka je urejeno odstranjevanje odpadkov. Odlaganje odpadkov je urejeno v 23.
členu, v zadnjih dveh členih petega razdelka pa odlok ureja divja odlagališča, skupaj z izvajalcu
danim javnim pooblastilom za vodenje katastra le-teh.
Financiranje javne službe, ki je predmet urejanja v odloku, je urejeno v šestem razdelku le-tega.
Vire financiranja določa 26. člen, temu sledeči člen pa posebej opredeljuje pogodbene povzročitelje
(t.j. povzročitelje, katerih delovanje ali dejavnost povzroča odpadke, ki po količini bistveno
presegajo povprečno količino odpadkov na gospodinjstvo v Občini). 28. člen odloka ureja vsebino
plačil uporabnikov storitev javne službe, 29. člen pa vsebino in način obračunavanja smetarine. V
tem členu je še posebej določeno, da so smetarino na podlagi obveznosti, določene z zakonom in
odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na
to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov, razen
pogodbenih povzročiteljev. Zadnji člen šestega razdelka odloka ureja dolžnost povzročiteljev, da
izvajalca obveščajo o začetku povzročanja odpadkov ter o vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na
obračun smetarine.
Sedmi razdelek odloka vsebuje določbe glede programov javne službe in poročanja. V 31. členu
odlok tako izvajalcu nalaga obveznost pripravljanja letnih programov javne službe in dolgoročnega
plana javne službe, vključno z vizijo izgradnje infrastrukture, nalaga pa mu tudi obveznost
vsakoletnega poročanja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe.
Osmi razdelek odloka opredeljuje pristojnost za nadzor nad izvajanjem le-tega ter ravnanje v
primeru ugotovljenih kršitev.
Deveti razdelek opredeljuje odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki se izvaja izven občine in
na način, ki ga predpiše z odlokom matična občina v kateri se ta dejavnost izvaja.
V desetem razdelku odloka so podane kazenske določbe. Podan je odloku vsebinsko ustrezen nabor
dejanskih stanov prekrškov, višina zagroženih glob pa je usklajena z določili Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/2003 in spremembe).
Zadnji, enajsti razdelek Odloka, podaja predhodne i n končne določbe, med katerimi s o podani
tudi roki za pripravo osnutkov Tehničnega pravilnika, Pravilnika o načinu obračunavanja stroškov
i n Tarife.
3 . Finančne posledice odloka
Odlok nima neposrednih finančnih posledic, gre p a pričakovati, da bo njegov sprejem pomenil
racionalizacijo i n poenotenje aktivnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, kar bo
pričakovano vplivalo tudi na pozitivne finančne posledice odloka.
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