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                                                                                                          Predlog za 1. obravnavo 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/93, s 

spremembami), 2., 12. in 20. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04, 

s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 

UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na __. redni seji dne 

_______________ sprejel 

 

  

O D L O K 

o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev 

v Občini Miren – Kostanjevica  

 

 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji za izvajanje javnih prireditev v Občini Miren - 

Kostanjevica s ciljem manjšega obremenjevanja okolja z odpadki preko spodbujanja 

ponovne uporabe in rabe biorazgradljivih izdelkov. 

 

2. člen 

 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: 

1. Biološko razgradljiva plastika, papir ali katera koli druga snov je snov, kot to določa 

Priloga 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 

odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10, 68/17 in 82/18) .Izdelek je izdelek 

široke potrošnje: kozarci, krožniki, jedilni pribor, zobotrebci in okrasne palčke, palčke 

za mešanje, embalaža hrane za na pot. 

 

3. člen 

 

 (1) Na javnih prireditvah je obvezna uporaba izdelkov, kjer je možna ponovna 

uporaba ali pa so biorazgradljivi. Uporaba vključuje rabo, prodajo, oddajo v najem, posojo, 

brezplačno deljenje in kavcijske oblike naštetih.  

 

 (2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, morajo biti vrečke za biološke 

odpadke biorazgradljive. 

 

4. člen 

 

Na javnih prireditvah je obvezno jasno označevanje košev, kamor sodijo odpadni izdelki iz 3. 

člena. To vključuje: 

- dodatno označene koše za ločeno zbiranje odpadkov, predvsem košev za biološke 

odpadke; 

- oznake na mestih, kjer uporabniki prevzemajo izdelke, o koših primernih za njihovo 

odstranjevanje; 

- oznake, ki tudi na daleč olajšajo prepoznavo košev, ekoloških otokov in drugih mest za 

odstranjevanje odpadkov na prireditvi. 
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5. člen 

 

Nadzor nad skladnostjo izvajanja javnih prireditev izvaja pristojni občinski organ. 

 

6. člen 

 

(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje organizator prireditve, ki je pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če: 

1. na prireditvi uporabi ali omogoči uporabo izdelkov, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz 3. 

člena tega odloka. 

2. na prireditvi ne označi košev, kot to določa 4. člen tega odloka. 

 

(2) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje organizator prireditve, ki je 

posameznik, če: 

1. na prireditvi uporabi ali omogoči uporabo izdelkov, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz 3. 

člena tega odloka. 

2. na prireditvi ne označi košev, kot to določa 4. člen tega odloka. 

 

(3) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 

odgovorna oseba organizatorja. 

 

7. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati en mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.          

 

št. 007-0015/2019-1  

 

Miren, dne _____________ 

 

                                                                                                     Župan 

Občine Miren - Kostanjevica 

                                                                                                       Mauricij Humar           
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. člen 

Navaja namen predpisa. ZVO-1k na občinsko raven prenaša tudi ukrepe za preprečevanje 

smetenja, k čimer bo pripomogel tudi ta odlok. 

 

2. člen 

Zaradi eventualne širitve z drugimi tehničnimi standardi, definicija biološke razgradljivosti v 

predpisu ni podana, temveč se sklicuje na Prilogo 1 Uredbe o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Ta trenutno vsebuje kriterij:  

“za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov šteje snov, ki je biološko 

razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali ASTM 6400-04.” 

 

Omenjeni standardi so ključni za zagotovitev razgradljivosti, to je primernosti za 

kompostiranje v industrijskih kompostarnah kot jih upravljajo javne službe za ravnanje z 

odpadki.  

 

Vključena je tudi definicija izdelka z izčrpnim naborom kategorij izdelkov, katere odlok 

naslavlja. Med njimi so tudi plastični izdelki, ki bodo prepovedani s prenosom direktive o 

plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, za kar se pa je dvoletni rok za transpozicijo v 

slovenski pravni red šele začel. 

 

3. člen 

Glavna določba odloka. 

 

4. člen 

Za doseganje okoljskih ciljev je dobro označevanje ključno, sicer bodo biorazgradljiva 

embalaža in izdelki le onesnaževali druge odpadne frakcije, izdelki za ponovno uporabo pa 

predčasno postali odpadki. Brez očitnih oznak in dobre vidljivosti je glavni ukrep odloka 

neučinkovit, kar se je drugod že večkrat izkazalo na javnih prireditvah. 

 

5. in 6. člen 

Kazenske določbe so modelirane po italijanskem vzoru, iz odlokov, ki sicer širše naslavljajo 

preprečevanje nastajanja odpadkov, ne le parcialno na prireditvah. Kršitev enega ali drugega 

bistvenega člena je kaznovana, dikcija pa dodatno omejuje parcialno razumevanje 3. in 4. 

člena (npr. uporaba primernih izdelkov le na eni od stojnic). 

Odgovornost za izvajalce, sodelujoče in prodajalce nosi organizator prireditve. 

 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica sprejme Odlok o zmanjševanju 

obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Miren – 

Kostanjevica – prva obravnava. 

 

Pripravila: 

Občinska uprava 

JZ TMK                                                                                        Župan  

Jaka Kranjc, društvo Ekologi brez meja,                               Mauricij Humar           

sekcija za kohezijo in abstrakcijo                                                                                                             

 


