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                                                                                                          Predlog za 2. obravnavo 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1 in 30/18), 2., 12. in 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 

ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 

61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 17. člena Statuta Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet 

Občine Miren-Kostanjevica na 9. redni seji dne 5. 12. 2019 sprejel 

 

  

O D L O K 

o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev 

v Občini Miren-Kostanjevica  

 

 

1. člen 

 

S tem odlokom 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. biorazgradljivo pomeni biološko razgradljivo v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi 

standardi;  

2. 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, posoja, brezplačno 

deljenje in kavcijske oblike naštetih.  

 

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

biorazgradljive. 

 

4. člen 

 

(1) 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 in za biorazgradljivo plastiko; 

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

odstranjevanje; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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- oznake, ki tudi na daleč olajšajo prepoznavo košev, ekoloških otokov in drugih mest za 

odstranjevanje odpadkov na prireditvi. 

(2) Minimalna velikost oznake je A4 format. Oznake so primeroma navedene v Prilogi 1, ki je 

sestavni del tega odloka. 

 

5. člen 

 

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska redarska služba. 

 

6. člen 

 

(1) Z globo 500 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 50 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 50 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 

oseba organizatorja. 

 

(4) Pristojni občinski organ storilca ob prvi kršitvi opozori na prekršek brez izreka kazni. 

 

7. člen 

 

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

 

8. člen 

 

Določbe 6. člena o višini glob se začnejo uporabljati eno leto po začetku veljavnosti tega 

odloka. V tem prehodnem obdobju bo pristojni občinski organ storilce opozarjal na kršitve 

tega odloka in višino globe, ki je za storjeno kršitev zagrožena po poteku enoletnega 

prehodnega obdobja. 

 

 

Priloga 1: Primeri oznak 

 

         

št. 007-0015/2019-  

 

Miren, dne 5. 12. 2019 

                                                                                                     Župan 

Občine Miren-Kostanjevica 

                                                                                                       Mauricij Humar           
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

Na redni seji občinskega sveta, dne 17. 9. 2019 se je obravnaval predlog Odloka o 

zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Miren-

Kostanjevica – prva obravnava. Predlagane so bile določene pripombe in dopolnitve, zato je 

občinski svet sprejel sklep, da se bo o odloku izvedla še druga obravnava. 

 

Pripombe in dopolnitve, ki smo jih prejeli v obliki amandmajev, so naslednje: 

 

PREDLOGI AMANDMAJEV: 

1. Predlagatelja amandmajev: Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo ter Statutarno-pravna 

komisija, vsebinsko enaki poročili 

Datum prejema: 16. 9. 2019 

Vsebina: 

 

'1. V 4. členu Odloka naj bodo jasno zapisane oznake košev za ločeno zbiranje 
odpadkov;' 
 
Obrazložitev: Ker spadajo izdelki iz 3. člena Odloka v različne zabojnike, se je prva alineja 
prvega odstavka 4. člena Odloka spremenila tako, da se je na koncu alineje dodalo besedilo 
'in za biorazgradljivo plastiko'. Dodatno se je v 4. členu prvi odstavek oštevilčil z (1) in dodal 
nov, drugi odstavek, ki določa: 
'(2) Minimalna velikost oznake iz prejšnjega odstavka je A4 format. Oznake so primeroma 

navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.' 

Pripravil se je tudi poseben dokument, Priloga 1, v katerem so na treh straneh primeroma 
navedene oznaki košev za odlaganje relevantnih odpadkov s pojasnilom, kam se določeni 
odpadki odlagajo, ter oznaka prevzemnega mesta za izdelke za enkratno uporabo.  
 

'2. V 6. členu se predlaga znižanje glob: 1. odstavek globa 500,00 EUR, 2. odstavek 
globa 50 EUR, 3. odstavek globa 50 EUR;' 
 
Obrazložitev: Predlagane spremembe so bile v celoti vnesene v besedilo 6. člena.  
 

'3. V odlok naj se doda nov člen, ki bo določal prehodno obdobje 1 leta, v katerem 
bodo pristojni občinski organi opozarjali na kršitve, ne bodo pa izrekali glob;' 
 
Obrazložitev: Na koncu se je dodal nov, 8. člen, ki določa: 
 

'8. člen 

 

Določbe 6. člena o višini glob se začnejo uporabljati eno leto po začetku veljavnosti tega 

odloka. V tem prehodnem obdobju bo pristojni občinski organ storilce opozarjal na kršitve 

tega odloka in višino globe, ki je za storjeno kršitev zagrožena po poteku enoletnega 

prehodnega obdobja.' 

 
Pod 4. točko sta obe delovni telesi Občinskega sveta pripomnili, da morajo občinske 

službe ob izdaji dovoljenja za javne prireditve organizatorje opozoriti na sprejem novega 
Odloka ter dolžnost spoštovanja določb, kar bo občinska uprava ob izdaji dovoljenj tudi 
storila.  
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V 5. točki pa sta pripomnili, naj se Medobčinski upravi predlaga spremembo urnika za 
občinske redarje. Poročevalka je opravila poizvedbo pri vodji Medobčinske uprave, Tadeju 
Moriju, in izvedela, da možnost poslovanja občinskega redarstva v teh terminih že obstaja. 
 
2. Predlagatelja amandmajev: Jasmina Mihelj Marušič in Matevž Marušič 

Datum prejema: 30. 9. 2019 

Vsebina: 

Predlagatelja sta ponovila predloge sprememb iz že navedenih poročil Odbora za 
okolje, prostor in kmetijstvo ter Statutarno-pravne komisije, kar se tiče prve, druge in četrte 
točke, ter dodala:  
 

'3. V odlok naj se doda člen, kjer bo navedeno, da naj pristojni občinski organi 
kršitelja prvič opozori na kršitev, in naj ne bi izrekli globe.' 
 
Obrazložitev: Na koncu 6. člena se je dodal nov, četrti odstavek, ki določa: 
 
'(4) Pristojni občinski organ storilca ob prvi kršitvi opozori na prekršek brez izreka kazni.' 

 
3. Poročevalka je z namenom večje jasnosti besedila spremenila opredelitev 
biorazgradljivosti iz 2. člena, in sicer je namesto opredelitve 'biološko razgradljiva plastika, 
papir in katere koli druga snov' uporabila izraz 'biorazgradljivost', ki ga navaja tudi 3. člen 
Odloka. Poleg tega je iz nomotehničnih razlogov pri opredelitvi biorazgradljivosti uporabila 
drseče sklicevanje na vsakokrat veljaven predpis namesto togega sklicevanja s citiranjem 
konkretnega predpisa, čemur se v materialnih predpisih večinoma izogibamo. V istem členu 
je za opredelitev izdelkov oblikovala novo, drugo točko. 
 
Poleg tega je poročevalka popravila navedbe objav predpisov, ki so pravna podlaga za 
sprejem Odloka, tako da je pravilno navedla vse objave v Uradnem listu RS, popravila 
navedbo Občine Miren-Kostanjevica, da med vezajem ni presledka, povsod, kjer je bila 
neustrezna, in odstranila zamik desno pri odstavkih, ki so edini v posameznem členu.   
  
 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o zmanjševanju 

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

Kostanjevica. 

 

 

Pripravila: 

Karmen Budin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


