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Zakon o spremembi Zakona o povračilu
škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra
stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane
iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva
(ZPŠOIRSP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-28
Ljubljana, dne 29. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O POVRAČILU ŠKODE
OSEBAM, KI SO BILE IZBRISANE IZ REGISTRA
STALNEGA PREBIVALSTVA (ZPŠOIRSP-A)
1. člen
V Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane
iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in
24/18 – odl. US), se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(omejitev zamudnih obresti)
(1) Zapadle in neplačane zamudne obresti od denarne
odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, se
omejijo do višine prisojene glavnice odškodnine.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za upravičence, ki
so odškodninske zahtevke zoper državo vložili pred začetkom
uporabe Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane
iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13), in
katerih zahtevki do začetka uporabe navedenega zakona niso
bili zastarani.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/18-5/15
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
EPA 303-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič l.r.
Podpredsednik
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OBČINE
LJUBNO
4195.

II.

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2019

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 in 76/16 – odl. US),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 8. in 17. člena Statuta Občine
Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine
Ljubno na 2. redni seji dne 21. 12. 2018 sprejel

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

ODLOK
o proračunu Občine Ljubno za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA

S tem odlokom se za Občino Ljubno za leto 2019 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih

I.
70

71

72

73
74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dol. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev EU

Proračun leta
2019
3.109.523,62
2.343.604,73
2.142.709,23
1.974.578,00
97.626,23
70.505,00
200.895,50
163.444,00
2.351,50
1.100,00
34.000,00
294.428,29
71.365,00
223.063,29
0,00
0,00
471.490,60
354.104,00
84.592,60

181.476,86
30.896,96
656.325,00
4.727,65
41.300,00
1.053.355,22
106.459,60
605.674,39

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

138.198,97

413 Drugi tekoči domači transferi

203.022,26

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.

914.726,47

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(vsebina odloka)

3.314.578,57

410 Subvencije

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1. člen

A.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI

1.342.496,88
1.342.496,88
4.000,00
4.000,00
–205.054,95

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

150.410,00

50 ZADOLŽEVANJE

150.410,00

500 Domače zadolževanje

150.410,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

195.207,31

55 ODPLAČILA DOLGA

195.207,31

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

–249.852,26

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–44.797,31

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

205.054,95

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
249.852,26
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Ljubno.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne
finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Veljavni načrt razvojnih programov
tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim
proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) in taksa za
ravnanje z divjadjo.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se
prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg
sredstev v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe med podprogrami
v okviru glavnih programov odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega v letu 2020 50 % navedenih pravic
porabe in v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
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delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do višine 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad
20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje
v višini 35.000 eurov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
35.000 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
9. člen
Splošna proračunska rezervacija je za leto 2019 oblikovana v višini 5.300 eur. Sredstva splošne proračunske rezervacije
se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije do višine
5.300 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine
150.410,00 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2019 ne sme
preseči z zakonom določene skupne višine glavnic.
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12. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v
letu 2019 zadolžijo do skupne višine 13.515,20 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
v letu 2019 ne smejo izdati poroštev.
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TEHNIČNI PRAVILNIK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno,
Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2019 zadolži do zakonsko določene višine.

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki (v
nadaljevanju: tehnični pravilnik) v Občini Gornji Grad, Občini
Nazarje, Občini Ljubno, Občini Luče in Občini Solčava (v nadaljevanju: Občin) določa minimalen obseg ravnanja s komunalnimi odpadki ter predpisuje opremo za učinkovito in celovito
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo in koncesijsko pogodbo.
Določbe tehničnega pravilnika se nanašajo na izvajanje
obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba).

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. VSEBINA PRAVILNIKA

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)

14. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2018-01
Ljubno, dne 21. decembra 2018
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

4196.

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno,
Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Luče
(Objava v Uradnem listu RS, št. 106/09, dne 22. 12. 2009),
6. in 8. člen Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Nazarje
(Objava v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin, št. 9/09
dne 4. 6. 2009) in v Občini Ljubno (Objava v Uradnem listu RS,
št. 82/09 dne 19. 10. 2009), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih
odpadkov v občini Solčava (objava v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin, št. 14/09, dne 17. 9. 2009) in Občini Gornji Grad (Objava v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin,
št. 8/09, dne 28. 5. 2009) ter določil Uredbe o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni
list RS, št. 33/17) in določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
št. 37/15 in 69/15), je Občinski svet Občine Gornji Grad na
27. redni seji, dne 12. 7. 2018, Občine Luče na 21. redni seji,
dne 18. 7. 2018, Občine Nazarje na 30. redni seji, dne 11. 10.
2018, Občine Ljubno na 23. redni seji, dne 12. 7. 2018, Občine
Solčava, na 25.redni seji, dne 18. 7. 2018 sprejel

2. člen
(vsebina pravilnika)
V pravilniku so:
1. Splošne določbe
2. Vsebina pravilnika
3. Opredelitev izrazov
4. Območje izvajanja javne službe ravnanja z odpadki
5. Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki
6. Tehnologija, pogoji in načini zbiranja odpadkov
7. Frekvenca zbiranja odpadkov
8. Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke in merila
za določanje izhodiščne prostornine zabojnikov za zbiranje
odpadkov
9. Minimalni standardi za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic ločenih frakcij vključno s skupnimi prevzemnimi mesti
10. Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnem centru
11. Vsebina registra prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih
centrov
12. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe
13. Javne prireditve in čistilne akcije
14. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
15. Obračun storitve ravnanja z odpadki
16. Nadzor na terenu
17. Prehodne in končne določbe
3. OPREDELITEV IZRAZOV
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi uporabljeni v tehničnem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– biološki odpadki (v nadaljevanju BIO) so biorazgradljivi odpadki z vrtov in parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz
gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti in trgovin na
drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane iz
predpisa, ki ureja odpadke;
– evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in
oseba, ki odpadke prevzema, potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov;
– gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo oziroma prebivalec, ki živi sam;
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– drugi uporabnik je vsak uporabnik (pravne osebe, javni
zavodi, šole, vrtci in ostali, ki se ukvarjajo z dejavnostjo), razen
gospodinjstva na območju individualnih gospodinjstev in večstanovanjskih objektov;
– hišni kompostnik je zabojnik za hišno kompostiranje iz
predpisa, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadkom;
– hišno kompostiranje je kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, ki nastanejo v posameznem gospodinjstvu
kot gospodinjski odpadki ali zeleni vrtni odpad, ki nastane na
vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če
ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost
zagotavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali
tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi;
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali
fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
– izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec javne
službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom
občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
– izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
– javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom,
ki ureja javna zbiranja;
– komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njemu
podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih
in drugih dejavnosti ter javnega sektorja in so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
– kontejner, keson, abbrol je zaprt ali odprt zabojnik za
odpadke velikosti od 5 m3 do 30 m3 za zbiranje in prevoz različnih vrst odpadkov;
– kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi
svoje velikosti ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih
ali vrečah za druge komunalne odpadke;
– ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki
se v skladu s to uredbo zbirajo ločeno od mešanih komunalnih
odpadkov;
– ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je zbiranje, pri
katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo
oziroma sestavo odpadkov, tako, da se olajša posamezna
obdelava odpadkov, iz predpisa, ki ureja odpadke;
– mešani komunalni odpadki (v nadaljevanju: MKO) so
komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih
frakcij, odpadkov iz tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz
greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
– nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki
so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
– nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki
so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke
in kažejo eno ali več nevarnih lastnosti iz priloge Uredbe
1357/2014/EU;
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali
fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
– obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja,
vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje;
– oddaja je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje
z evidenčnim listom v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
– odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki
ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz
predpisa, ki ureja OEEO;
– ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi
ali sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno uporabijo za enak
namen, za katerega so bili prvotno izdelani;
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– premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen
in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so
nevarni komunalni odpadki;
– prepuščanje je postopek oddaje odpadkov v nadaljnje
ravnanje brez evidenčnega lista izvajalcu javne službe zbiranja
in odvoza komunalnih odpadkov in je urejen s predpisom, ki
ureja odpadke;
– prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne
službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki
prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
– ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad
takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov;
– samonakladalec je specialno vozilo za kontejnerski
odvoz odpadkov za praznjenje od 5 m3 do 20 m3 kontejnerjev;
– seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES
o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o
nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000 str. 3), zadnjič
spremenjeno s Sklepom Komisije z dne 18. 12. 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v
skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014 str. 44);
– sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto
za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določeno znanim
uporabnikom;
– smetarsko vozilo je specializirano vozilo za zbiranje in
prevoz odpadkov;
– številka odpadka je številka odpadka iz seznama odpadkov;
– uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljevanju:
uporabnik) je izvirni povzročitelj in skladno s tem tehničnim
pravilnikom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega
ravnanja s komunalnimi odpadki;
– zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim
predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
– zbiralnica oziroma zbirno mesto je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih
frakcij;
– zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki
ureja odpadke, namenjen za prevzemanje, prehodno sortiranje in prehodno skladiščenje komunalnih odpadkov za namen
prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
– zabojnik za odpadke je tipizirana posoda za komunalne
odpadke;
– vrečke so tipizirane vrečke za komunalne odpadke
označene z logotipom izvajalca javne službe, črne vreče za
mešane komunalne odpadke in rumene vreče za mešano embalažo (plastična, kovinska embalaža in tetrapaki – sestavljena
embalaža);
– zeleni vrtni odpad so biološko razgradljivi odpadki z
vrtov in parkov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku,
imajo enak pomen, kot je določeno v odloku, zakonih in v podzakonskih predpisih, iz področja ravnanja z odpadki.
4. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi
v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo
odpadke.
(2) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama
odpadkov,
2. kosovnih odpadkov (številka odpadka 20 03 07),
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3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč (številka odpadka iz podskupine 20 02),
4. odpadkov s tržnic (številka odpadka 20 03 02),
5. odpadkov iz čiščenja cest (številka odpadka 20 03 03),
6. mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO,
številka odpadka 20 03 01),
7. bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
8. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z izrabljenimi gumami (številka odpadka 16 01 03).
(3) Izvajalec javne službe v okviru dejavnosti zagotavlja:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do
vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
4. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE RAVNANJA
Z ODPADKI
5. člen
(območje izvajanja javne službe ravnanja z odpadki)
Izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka četrtega člena
tega pravilnika mora biti zagotovljeno za celotno območje Občin.
5. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE
RAVNANJA Z ODPADKI
6. člen
(tehnologija ravnanja z odpadki)
(1) Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka
na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine
odpadkov.
(2) V posamezni občini se odpadki zbirajo ločeno na več
načinov, odvisno od vrste in lastnosti odpadkov ter značilnosti
naselij.
(3) Izvirni povzročitelji odpadkov obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec javne službe pa jih prevzema na način
oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v
katerem nastajajo odpadki.
(4) Odvoz odpadkov izvajalec javne službe opravlja na
različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti naselij in tehnologije zbiranja.
6. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN
ZBIRANJA ODPADKOV
7. člen
(zbiranje po sistemu od vrat do vrat)
(1) Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
1. mešane komunalne odpadke
2. biološke odpadke
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu
od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik javne
službe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz
prvega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbir-
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nem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Do oddaje
v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča
njihova obdelava s hierarhijo ravnanja z odpadki.
8. člen
(tehnična oprema za izvajanje javne službe)
Prevzemanje odpadkov in njihov prevoz se zagotavlja:
– s specialnimi vozili za praznjenje zabojnikov, volumnov
od 80 do 1100 l, t. i. smetarska vozila in s smetarskimi vozili za
pranje zabojnikov,
– s specialnimi vozili za nalaganje tipskih vrečk za zbiranje odpadkov, t. i. smetarska vozila,
– s specialnimi vozili za prevoz kontejnerjev, volumnov od
5 do 10 m3, t. i. kontejnerska vozila,
– s specialnimi vozili za prevoz kontejnerjev, volumnov od
10 do 35 m3, t. i. abroll vozila,
– s tovornjaki, ki so registrirani za prevoz nevarnih odpadkov,
– s kombi vozili.
9. člen
(pogoji zbiranja odpadkov)
Pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih povzročitelj in izvajalec javne službe dolžna upoštevati, so:
– Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, ki ga določi izvajalec javne službe in je ob robu pločnika,
magistralne, regionalne, lokalne ceste, krajevne ceste ali javne
poti. Prevzemno mesto ni oddaljeno več kot pet (5) metrov od
roba prometne/transportne poti.
– Izvirni povzročitelji so dolžni zabojnike in namenske
tipizirane vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti
pravočasno, to je najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza.
– Izvirni povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na
dovoznih poteh do prevzemnih mest.
– Izvirni povzročitelji so dolžni po odložitvi ločeno zbranih
odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče na prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti,
vreče pa zavezane s trakom.
– Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu
javne službe zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.
– Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike za
odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira
prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti,
da se ne onesnaži prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter
ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja
delo. V primeru da izvajalec javne službe onesnaži prevzemno
mesto ali mesto praznjenja, ga je dolžan očistiti na lastne
stroške.
– V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščin (dalj
časa trajajoča vročina, zapora cest, sneg, poledica itd. …) lahko izvajalec javne službe uporabnike s predhodnim obvestilom,
ki ga objavi na krajevno običajen način pozove, da zabojnike
in/ali tipizirane vreče postavijo na začasno prevzemno mesto.
– Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
– Za izvirne povzročitelje, do katerih dostop s smetarskim
vozilom ni mogoč, se za enega ali več izvirnih povzročiteljev
določi lokacijo skupnega prevzemnega mesta. Lokacijo določi
izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov skupaj z izvirnimi povzročitelji. V primeru, ko je lokacija
sporna, jo določi občinski organ pristojen za ravnanje s komunalnimi odpadki po pridobitvi mnenja izvajalca javne službe.
– Izvajalec javne službe prazni samo zabojnike za določeni oziroma naročeni volumen odpadkov ali tipiziranih vreč z
logotipom izvajalca javne službe.
– MKO, BIO, ločenih frakcij postavljenih ob zabojnikih
izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti. V primeru trenutno
povečanih potreb morajo izvirni povzročitelji naročiti dodatni
zabojnik oziroma tipizirane vreče.
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– Odlaganje MKO, BIO, ločenih frakcij v nenamenske
zabojnike ali ob njih ni dovoljeno.
– Odpadke je imetnik dolžan zbirati v za to določenih
zabojnikih za odpadke po navodilih, ki jih prejme od izvajalca
javne službe.
– V primeru da izvajalec javne službe ugotovi ob prevzemanju odpadkov, da povzročitelj ne ločuje odpadkov ali
ravna v nasprotju z navodili za ravnanje z odpadki, ga je
izvajalec javne službe dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na zabojnik).
10. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima
status uporabnika stavbe (lastnik, najemnik, podnajemnik,
upravnik) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in se mu pred vključitvijo določi:
– natančna lokacija prevzemnega mesta (pri določitvi
le-tega je izvajalec javne službe dolžan upoštevati pogoje
dostopa s specialnimi vozili ter prometne in lastninske razmere lokacije),
– velikost, število in tip potrebnih zabojnikov za odpadke in pogoje glede dostopa pooblaščenih delavcev izvajalca
javne službe,
– pogoje glede vzdrževanja zabojnikov za odpadke,
– pogoje glede ločevanja odpadkov na izvoru,
– terminski plan pobiranja posameznih vrst odpadkov.
(2) Uporabnik stavbe je dolžan pričeti z oddajanjem ali
prepuščanjem odpadkov takoj po pričetku uporabe stanovanjskega ali poslovnega objekta.
(3) Uporabnik stavbe je dolžan obvestiti izvajalca javne
službe o pričetku uporabe objekta v roku petnajst (15) dni od
dneva uporabe dalje.
(4) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem
ravnanja z odpadki oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov
je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov upravičen do podatkov iz javnih evidenc na
podlagi katerih povzročitelja vključi v sistem ravnanja z
odpadki in obračuna storitev, skladno z odlokom in veljavno
zakonodajo.
(5) Prepovedana je opustitev storitev javne službe in
kopičenje odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje odpadkov. Povzročitelj, ki odpadke kopiči, jih sežiga ali
jih namerava sežgati ali jih odloži izven namenskih zabojnikov, ki so namenjeni odlaganju odpadkov, je dolžan na svoje
stroške zagotoviti predelavo in odstranitev teh odpadkov
skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
(6) Nenaseljeni objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno
ali začasno prijavljena niti naseljena nobena oseba. Za nenaseljeni objekt se šteje tudi počitniški objekt, ki je v občasni
uporabi (kot npr. počitniška hiša, vikend).
(7) Nenaseljen objekt namenjen občasni uporabi oziroma nenaseljeni objekt kateri se začasno ne uporablja (izostanek uporabe do enega leta), mora biti vključen v sistem
ravnanja s komunalnimi odpadki, in prejme 18 tipiziranih
vrečk na leto, ki ji zavezanec prevzame pri izvajalcu javne
službe. Lastnik nenaseljenega objekta se lahko v kolikor
pogoji dopuščajo z izvajalcem javne službe, dogovori, da
namesto vreč, najame ustrezen zabojnik.
(8) Nenaseljeni objekt ali stanovanjski, poslovni in drug
prostor namenjen začasnemu oziroma občasnemu bivanju
ali izvajanju dejavnosti, za katerega je lastnik podal pisno
izjavo o neuporabi daljši od enega leta, ni obveznosti vključitve v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki.
(9) Opuščen objekt, je dotrajan objekt v katerem ni mogoče bivati in ni priključen na javno infrastrukturo.
(10) Za opuščen objekt ni obveznosti vključitve v sistem
ravnanja s komunalnimi odpadki.
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11. člen
(način zbiranja odpadkov)
Glede na vrste odpadkov in pogojev poteka zbiranje odpadov po naslednjih tehnologijah:
Zbiranje po sistemu od vrat do vrat
Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
– mešane komunalne odpadke (MKO),
– biološke odpadke (BIO) in
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov.
1. Zbiranje MKO
Zbiranje MKO na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po sistemu
od vrat do vrat.
Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi
z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti
manjša od 80 litrov.
Letno izvajalec javne službe skupaj s pooblaščencem
izvede sortirno analizo, da se ugotovi sestava odpadkov, in
sicer glede na Prilogo 4 Uredbe o obvezni gospodarski javni
službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17).
Izvajalec javne službe, ki to službo opravlja za več občin,
izvede sortirno analizo za vsako občino posebej.
Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v
nadaljnje ravnanje tako, da je za MKO zagotovljena obdelava
v okviru javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
2. Zbiranje BIO
Izvajalec javne službe zbira BIO po sistemu od vrat do
vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Vsi povzročitelji v večstanovanjskih stavbah s štirimi (4)
in več gospodinjstvi morajo BIO zbirati ločeno in jih ločeno
prepuščati v vodotesnem zabojniku rjave barve, katerega prostornina ne sme biti manjša od 80 litrov in ga zagotovi izvajalec
javne službe.
a) Hišno kompostiranje BIO
Izvajalec javne službe spodbuja izvirne povzročitelje odpadkov, da lastne BIO kompostirajo v hišnem kompostniku.
Izvirni povzročitelji, ki se odločijo za lastno kompostiranje
BIO, morajo upoštevati minimalne zahteve za pravilno hišno
kompostiranje, ki so navedeni v »Prilogi 1« Uredbe o ravnanju
z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Izvajalec javne službe podrobnejša navodila za hišno
kompostiranje objavi v letni brošuri in na internetnih straneh
izvajalca javne službe ter spletnih straneh občin.
3. Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij
Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo
na utrjeni ali tlakovani površini.
Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za odpadno embalažo iz stekla, za papir in kartonsko embalažo in mešano embalažo, razen pri individualni gradnji, kjer
so zabojniki za mešano embalažo pri povzročiteljih odpadkov.
Namenski zabojniki v zbiralnicah so:
– Zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje drobne odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za drobno odpadno embalažo iz stekla se zbirajo vse vrste praznih steklenic in kozarcev.
– Zabojnik z rdečim pokrovom za zbiranje papirja in kartonske embalaže. V zabojniku za papir in kartonsko embalažo
se zbira časopis, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi,
pisarniški papir, papirnate nakupovalne vrečke, kartonska embalaža.
– Zabojnik z rumenim pokrovom v katerega se zbira
mešana komunalna embalaža. V zabojniku za mešano embalažo se zbira plastična embalaža živil in pijač, čistil in pralnih
sredstev, kovinska embalaža živil in pijač, tetrapaki, plastični
lončki in vrečke.
Zabojniki morajo biti opremljeni z nalepkami z nazivom
odpadka, podrobneje pa o tem izvajalec javne službe izvirne
povzročitelje odpadkov obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja.
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4. Zbiranje kosovnih odpadkov
Izvajalec javne službe v vsakem naselju odvaža kosovne
odpadke najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika na
njegov poziv.
Prevzemanje kosovnih odpadkov se izvaja na prevzemnem mestu povzročitelja na podlagi predhodnega naročila
z »naročilnico«, ki jo izvajalec javne službe posreduje vsem
gospodinjstvom, s katero naroči enkraten odvoz kosovnih odpadkov.
Na območju individualnih gospodinjstev se kosovni odpadki za prevzem pripravijo na dogovorjenem prevzemnem
mestu. Na območju večstanovanjskih objektov se kosovni odpadki zbirajo v kontejnerjih, ki jih dostavi izvajalec javne službe
v dogovoru z upravljavcem bloka.
Povzročitelj odpadkov mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec
javne službe v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer
najkasneje naslednji dan.
V kolikor uporabnik storitev več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov na poziv, mora za
vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne
službe.
Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev v
zbirnem centru brezplačno predajo ob predložitvi položnice in
z osebnim dokumentom, s katerim dokažejo, da so vključeni
v sistem ravnanja z odpadki. Uporabniki kosovne odpadke, ki
jih sami pripeljejo v zbirni center, razvrstijo v centru v ustrezne
zabojnike skladno z navodili usposobljene osebe v zbirnem
centru.
5. Zbiranje/prevzemanje s premično zbiralnico
Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira nevarne
komunalne odpadke, nenevarne komunalne odpadke in zelo
majhno OEEO v skladu s predpisi, ki ureja ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo.
Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje nevarnih odpadkov
najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju
hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v
koledarskem letu.
Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni
strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov,
izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno
obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo
prepuščanje.
Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno
vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.
Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali
vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Zabojniki ali
vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako,
da:
– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
Odpadke od uporabnikov prevzema oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja
odpadke.
Izvajalec mora vse prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh
odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje
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mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
6. Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je
tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelj z dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki sam pripelje
ločeno zbrane odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene
zabojnike ali kontejnerje.
Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem
izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so vključeni v
organiziran odvoz odpadkov.
7. FREKVENCA ZBIRANJA ODPADKOV
12. člen
(pogostost odvoza – frekvenca zbiranja odpadkov)
Frekvenca zbiranja odpadkov je potrjena s poslovnim
načrtom lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in sicer do konca leta za prihodnje leto,
ki so usklajeni z minimalnimi standardi iz Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.
8. TIPIZACIJA PREDPISANIH ZABOJNIKOV ZA ODPADKE
IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE
OPREME ZA ZBIRANJE ODPADKOV
13. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke)
(1) Izvirni povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke
v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zabojnikih za odpadke.
(2) Standardne velikosti zabojnikov in tipskih vreč so:
1. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje MKO
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI –
črn oziroma zelen zabojnik
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba

VELIKOST
ZABOJNIKA
V LITRIH
80 l, 120 l, 240 l
240 l, 700 l, 1100 l

2. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje BIO
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI
KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI
VRTNI ODPAD – rjav zabojnik
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba

VELIKOST
ZABOJNIKA
V LITRIH
80 l, 120 l, 240 l
120 l, 240 l, 700 l

3. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij
LOČENE FRAKCIJE
Individualno gospodinjstvo
Večstanovanjska zgradba
Drugi uporabniki

VELIKOST
ZABOJNIKA
V LITRIH
120 l, 240 l, 700 l
240 l, 700 l, 1100 l
240 l, 700 l, 1100 l

4. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij
LOČENE FRAKCIJE
Odpadna embalaža iz stekla – zelen
zabojnik z odprtino
Papir in kartonska embalaža –
zabojnik z rdečim pokrovom
Mešana embalaža – zabojnik
z rumenim pokrovom

VELIKOST
ZABOJNIKA
V LITRIH
240 l, 700 l
240 l, 700 l
240 l, 700 l
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5. Tipizirane vreče z logotipom izvajalca javne službe
Tipizirane vreče so namenjene gospodinjstvom na težje
dostopnih območjih, kjer ni možen strojni prevzem odpadkov.
TIPSKE NAMENSKE VREČE

VELIKOST VREČE

Tipska namenska vreča za mešane
komunalne odpadke črne barve
z logotipom izvajalca javne službe
in napisom »MEŠANI KOMUNALNI
ODPADKI«

60 l

Tipska namenska vreča za mešano
embalažo rumene barve z logotipom
izvajalca javne službe in napisom
»MEŠANA EMBALAŽA«

60 l

14. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke v individualnih gospodinjstvih)
Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki
ga uporablja posamezni povzročitelj odpadkov, se upošteva
predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in
način zbiranja ter pogostost praznjenja, in sicer:
1. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za
odpadke v individualnih gospodinjstvih
MERILA ZA DOLOČANJE
MINIMALNEGA IZHODIŠČNEGA
VOLUMNA ZABOJNIKA

ŠT. OSEB

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Gospodinjstvo z 1–2 osebama ima
za MKO tolikšno velikost zabojnika,
da lahko vanjo odloži vse nastale MKO
med enim in drugim praznjenjem.
Izhodiščni zabojnik je 80 litrov.

1–2 osebi

Gospodinjstvo s 3 in več osebami ima
za MKO tolikšno velikost zabojnika,
da lahko vanjo odloži vse nastale MKO
med enim in drugim praznjenjem.
Izhodiščni zabojnik je 120 litrov.

3 in več oseb

Gospodinjstvo z več osebami se
lahko dogovori z izvajalcem oziroma
koncesionarjem, da ima večjo velikost
zabojnika, namesto 120 litrov lahko ima
gospodinjstvo tudi zabojnik volumna
240 litrov.

po dogovoru
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16. člen
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov)
(1) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so last
izvajalca javne službe za zbiranje odpadkov.
(2) Prva dostava zabojnikov do povzročiteljev odpadkov
je brezplačna.
(3) Zamenjava poškodovanih zabojnikov za odpadke se
na stroške izvajalca javne službe opravi samo v primeru, ko so
poškodbe povzročili delavci izvajalca javne službe.
(4) Menjava zabojnikov se plača po ceniku izvajalca javne
službe.
(5) Povzročitelj odpadkov mora v primeru uničenja ali
odtujitve zabojnika, katere lastnik je izvajalec javne službe, pri
izvajalcu javne službe prevzeti in plačati ustrezen nov zabojnik,
skladno s cenikom izvajalca javne službe.
17. člen
(spremenjene količine odpadkov)
(1) Če količine odpadkov občasno presegajo prostornino
opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, je
povzročitelj odpadkov manjkajoči volumen dolžan zagotoviti
tako, da pri izvajalcu javne službe kupi tipizirane vreče za odpadke (do 5 vreč za leto).
(2) Če količine odpadkov pogosteje presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov,
je povzročitelj odpadkov obstoječi volumen zabojnika dolžan
zamenjati za večji zabojnik.
(3) Če količine ločeno zbranih frakcij redno presegajo
ali ne dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje
odpadkov, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, lahko izvajalec javne službe na predlog povzročitelja odpadkov ali
pa sam, na podlagi lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo
opremo. Nova zahtevana prostornina zabojnikov ne sme
biti manjša od določene najmanjše prostornine standardnih
velikosti zabojnikov.
9. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH
MEST, ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ VKLJUČNO
S SKUPNIMI PREVZEMNIMI MESTI
18. člen

ŠTEVILO
VREČ / LETO

Gospodinjstvo z 1 osebo

18

Gospodinjstvo z 2–3 osebami

27

Gospodinjstvo s 4 in več osebami

36

MEŠANA EMBALAŽA

(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega izvirni povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje odpadkov za
namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za
njihov odvoz in je lahko oddaljeno največ pet (5) metrov od roba
prometne/transportne poti smetarskega vozila in je dogovorjeno z izvajalcem javne službe.
(2) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe
prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
(3) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno
varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih
ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.

Gospodinjstvo z 1 osebo

27

Gospodinjstvo z 2–3 osebami

36

19. člen

63

(začasna prevzemna mesta)

Gospodinjstvo s 4 in več osebami

Stran

(minimalni standardi za prevzemna mesta)

MERILA ZA DOLOČANJE MINIMALNEGA IZHODIŠČNEGA
VOLUMNA ZA VREČE
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
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15. člen
(pogodbeni uporabnik storitev javne službe)
Pogodbeni uporabniki storitev javne službe se z izvajalcem javne službe dogovorijo o načinu zbiranja, odvoza odpadkov, opremo za zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. Izvajalec
javne službe zaračuna dodatne storitve po veljavnem ceniku.

(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora
povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem javne službe
na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem
začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne
službe dolžan uporabnike storitev javne službe obvestiti o
spremenjenem prevzemnem mestu.
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20. člen

22. člen

(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)

(minimalni standardi premičnih zbiralnic)

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov
in standardov, upoštevati določbe odloka in tega tehničnega
pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca javne službe za načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest MKO, BIO in ločenih frakcij
komunalnih odpadkov.

(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov,
– zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) V naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, mora izvajalec javne službe zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega
odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2,
pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na prevzemnem mestu trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število
krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov
omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred
ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov,
izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno
obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo
prepuščanje.
(6) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki
ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega
odstavka tega člena. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(7) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s
predpisi, ki ureja prevoz nevarnega blaga.
(8) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana
tako, da:
– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(9) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov
prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi
odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(10) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke
iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v
nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z
njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s
hierarhijo ravnanja z odpadki.

21. člen
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov
vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(2) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri
opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim
povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da
je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih,
zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih
ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in
soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena
na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona
ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena
na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom
za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
(6) Lokacije zbiralnic določi izvajalec javne službe v sodelovanju z občinsko upravo, pristojno za gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(7) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali
zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih
v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje
lastnika/-ov.
(8) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na zabojniku mora
biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj odpadkov
sme odložiti v zabojnik.
(9) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki
stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(10) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost
način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo
nevarnost za človekovo zdravje,
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(11) Izvajalec javne službe prazni zabojnik za prepuščanje ločenih frakcij papirja, kartona, odpadne embalaže
iz papirja in kartona ter mešane embalaže vsaj 1x na 14 dni
(oziroma določiti ustrezen volumen zabojnikov, ki ustrezajo,
da lahko odložijo vse povzročene količine papirja med enim
in drugim praznjenjem) ter zabojnike za ločene frakcije embalaže stekla vsaj enkrat mesečno.
(12) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke
na zbiralnici ločenih frakcij stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v
nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z
njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s
hierarhijo ravnanja z odpadki.

10. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU
23. člen
(zbirni center)
(1) Zbirni center je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, na
katerem so postavljeni ustrezno označeni zabojniki, v katere
izvirni povzročitelji po navodilih pooblaščene osebe zaposlene
v zbirnem centru skladno s predpisi odlagajo odpadke.
(2) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom storitev
javnih služb, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na
območju občine.
(3) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne službe.
(4) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi
predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
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(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem
javne službe.
24. člen
(pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru)
(1) Izvirni povzročitelji pod nadzorom pooblaščene osebe
izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov
v namenske zabojnike, ki so primerno označeni s številko odpadka in nazivom odpadka. Uporabnik storitev javne službe je
dolžan po navodilih izvajalca javne službe pripeljane odpadke
sam razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(2) Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec
javne službe zaračuna uporabniku vse vrste odpadkov, ki niso
predmet zbiranja v zbirnem centru (po ceniku izvajalca javne
službe).
(3) O individualno pripeljanih odpadkih se vodi evidenca.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, pooblaščena oseba pregleda pripeljane odpadke.
Brezplačno lahko oddajo uporabniki, ki s potrdilom (zadnjim
odrezkom položnice in z osebnim dokumentom) dokažejo, da
so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
(4) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
– uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in
brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost
za človekovo zdravje in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje
okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici ter ni čezmernega
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(5) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne
odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena
po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in
ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(6) Izvajalec javne službe zagotavlja storitve tehtanja za
vse dostavljene odpadke iz območja občin ob prevzemu in ob
oddaji odpadkov različnim prevzemnikom v skladu s predpisi.
Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da
je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z
odpadki.
(7) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru omogočiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, ki razpolaga z
ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem za pripravo odpadkov
za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila,
oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo, in mu jih oddati. Dokazilo o oddaji
le teh odpadkov je veljaven evidenčni list.
25. člen
(vrste odpadkov v zbirnem centru)
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira/prevzema:
– 15 01 01 papirna in kartonska embalaža ter embalaža
iz lepenke,
– 15 01 02 plastična embalaža (tudi biorazgradljiva plastična embalaža),
– 15 01 03 lesena embalaža,
– 15 01 04 kovinska embalaža,
– 15 01 05 sestavljena (kompozitna embalaža),
– 15 01 06 mešana embalaža,
– 15 01 07 steklena embalaža,
– 15 01 09 embalaža iz tekstila,
– 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
– 15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje trden porozen nevaren oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi
posodami,
– 16 01 03 izrabljene gume brez platišč (do 4 gume na
gospodinjstvo),
– 20 01 01 papir ter karton in lepenka,
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– 20 01 02 steklo,
– 20 01 10 oblačila,
– 20 01 11 tekstil (tudi oblazinjeni deli kosovnih odpadkov
po razstavljanju),
– 20 01 13* topila (tudi bencin),
– 20 01 14* kisline,
– 20 01 15* alkalije,
– 20 01 17* fotokemikalije,
– 20 01 19* pesticidi (fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi),
– 20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
– 20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike,
– 20 01 25 jedilno olje in masti,
– 20 01 26* olja in masti, ki niso navedeni pod 20 01 25,
– 20 01 27* barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki
vsebujejo nevarne snovi (kartuše),
– 20 01 28 barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso
navedeni pod 20 01 27,
– 20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– 20 01 30 čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,
– 20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila,
– 20 01 32 zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,
– 20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (prenosne
svinčeve in nikelj-kadmijeve baterije, ki vsebujejo živo srebro
ter svinčevi avtomobilski akumulatorji, vsebnosti živega srebra,
druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
– 20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod
20 01 33 (prenosne alkalne baterije-brez živega srebra, druge
prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
– 20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki
vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23,
– 20 01 36 zavržena električna in elektronske oprema, ki
ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,
– 20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi (leseni deli
kosovnih odpadkov (po razstavljanju),
– 20 01 38 les, ki ni naveden pod 20 01 37 (tudi leseni deli
kosovnih odpadkov po razstavljanju),
– 20 01 39 plastika (tudi gospodinjska plastika, plastične
igrače, ki niso OEEO, nosilci podatkov – AV kasete, CD, DVD,
diskete in deli kosovnih odpadkov iz plastike po razstavljanju),
– 20 01 40 kovine (železne kovine, barvne kovine, zlitine,
odpadki, ki so pretežno iz kovin, deli kosovnih odpadkov po
razstavljanju, injekcijske igle iz osebne uporabe), OEEO sem
ne spada,
– 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (zeleni vrtni odpad,
zeleni vrtni odpadkov iz parkov in pokopališč),
– 20 02 02 zemlja in kamenje z vrtov, parkov in pokopališč,
– 20 02 03 drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi (odpadki
z vrtov, parkov in pokopališč),
– 20 03 07 kosovni odpadki.
26. člen
(obratovanje zbirnega centra Podhom)
Delovni čas zbirnega centra je naveden v Prilogi 1 tega
tehničnega pravilnika.
Prilogo oziroma delovni čas zbirnega centra potrdijo župani.
11. VSEBINA REGISTRA PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC
IN ZBIRNIH CENTROV
27. člen
(podrobnejše vsebine registrov)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov vodi, v obliki elektronske baze
podatkov, register ki obsega:
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– register zbirnih/prevzemnih mest za vse uporabnike,
– register zbiralnic ločenih frakcij,
– register zbirnih centrov.
(2) Register pri izvirnih povzročiteljih mora vsebovati sledeče podatke:
– ime in priimek, naslov nosilca ter davčno številko (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve ravnanja z odpadki)
oziroma ime in sedež drugega uporabnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,
– odjemno mesto nosilca,
– velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
– identifikacija zabojnikov po vrstah odpadkov,
– podatek o tem ali uporabniki storitev javnih služb kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni
odpad v hišnem kompostniku.
(3) Register zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:
– številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
– naziv zbiralnice ločenih frakcij,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij,
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov.
(4) Register zbirnega centra vsebuje:
– podatke o objektih zbirnega centra,
– podatke o številu kontejnerjev in zabojnikov.
12. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH
STANDARDOV, KI SO POTREBNI ZA RAVNANJE
Z ODPADKI SKLADNO S PREDPISI IN NEMOTENO
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
28. člen
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– navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe,
– obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov,
lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih,
– ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat
letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih se prepuščajo odpadki,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat
do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih
spletnih straneh uporabnike seznanjati:
– ločenim zbiranjem odpadkov z Uredbo o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, zlasti o ciljih,
prednostnih in koristih takega zbiranja,
– hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi okolja, pred njihovim
prepuščanjem,
– pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način,
– in s tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki in snovmi, prepuščajo kot nevarni
komunalni odpadki.

(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)

31. člen

(1) Izvajalec javne službe ima na zahtevo vlagatelja,
skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje
prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– podatke o projektantu in projektu,
– predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne
dokumentacije, vključno z datumom izdelave.

(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka)

29. člen

(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote
odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim
odpadkom. V enem specializiranem tovornem vozilu se lahko
sočasno prevaža samo ena vrsta odpadka.
(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo,
ali morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju,
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od
enega ali od več drugih uporabnikov,
– gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni
pogoji prevzemnika.
13. JAVNE PRIREDITVE IN ČISTILNE AKCIJE

(gradbišča)

32. člen

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi
uporabniki storitev javne službe po tem tehničnem pravilniku,
kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja
gradbišča preskrbi potrebno opremo za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali
obnove mora izvajalcu javne službe pred pričetkom izvajanja
del sporočiti podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov.

(javne prireditve, čistilne akcije)

30. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov
in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja
so naslednje:

(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, in kjer se predvideva nastanek odpadkov,
na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za:
– ločene frakcije,
– mešane komunalne odpadke ter
– biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator javne
prireditve.
(3) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali
vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede
na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne
glede na to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec
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javne službe zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka
skladno s tehničnim pravilnikom.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje
BIO, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva
zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom.
(5) Organizator javne prireditve mora po koncu prireditve
vse zbrane odpadke, razen BIO, predati izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu
prireditve prevzeti odpadke na mestu prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti
izvajalcu javne službe in z njim skleniti ustrezen dogovor o
načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov
zbiranja, obdelave in odstranjevanja. Odpadke je obvezno
zbirati ločeno, skladno s tem odlokom.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi oziroma čistilni akciji najmanj štirinajst
dni pred datumom izvedbe prireditve.
(8) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora
zbrane odpadke predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne
službe odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzame na
mestu javne prireditve ali čistilne akcije.
(9) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec javne
službe sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj štirinajst
(14) dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe
skleniti dogovor o poteku akcije, načinu zbiranja, obdelave in
odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku
stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov
rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.
14. LETNI PROGRAM RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI
33. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje s komunalnimi
odpadki zagotavljati skladno s programom ravnanja s komunalnimi odpadki, v katerem se določita obseg in vsebina ravnanja
ter način zagotavljanja storitev.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:
– celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in količinah posameznih ločenih
in nevarnih frakcij,
– zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih centrih
v posameznih naseljih,
– prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali
nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in zbirnih centrov,
– pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih
centrih,
– prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih,
– vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za
preprečevanje onesnaževanja okolja v zbiralnicah in zbirnih
centrih,
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja izvirne povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu zbiranja
ločenih in nevarnih frakcij,
Letni program izdela izvajalec javne službe skladno z
določbami odloka. Potrjen letni program izvajalec javne službe
objavi na svoji spletni strani in na spletnih straneh občin.
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15. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
34. člen
(oblikovanje cen)
Izvajalec javne službe obračuna stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi:
– Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini,
– Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
– Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki ter
– veljavnih zakonskih predpisov o načinu obračunavanja
cen za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
16. NADZOR NA TERENU
35. člen
(nadzor na terenu)
(1) Izvajalčevi delavci na terenu preverjajo ustreznost
vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah. V primeru, da so
odpadki nastali pri povzročitelju neustrezno zbrani, ga je izvajalec dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo
na posode). Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne upošteva navodil za ravnanje z odpadki, mu lahko izvajalec javne
službe zaračuna dodatne stroške sortiranja odpadkov skladno
s cenikom izvajalca javne službe.
(2) Nadzor nad zbiralnicami izvršuje tudi komunalni inšpektor iz Medobčinske inšpekcije.
(3) Inšpekcijski nadzor se vrši skladno z določbami Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradno glasilo Zgornjesavinskih občin, št. 19/09 z dne 28. 12. 2009).
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(obvestilo izvirnim povzročiteljem)
Izvajalec javne službe z obvestilom, ki ga objavi na krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje odpadkov,
katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov,
pa še niso ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu javne službe sporočijo podatke, ki
so skladno s predpisi, odlokom in tehničnim pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov storitev javne službe.
37. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v roku enega leta od
sprejema tega tehničnega pravilnika uvesti vse spremembe v
organizaciji zagotavljanja storitev, ki še niso bile uvedene.
(2) Izvajalec s 1. 1. 2019 spreminja minimalni standard
za rjave zabojnike.
(3) Izvajalec javne službe spreminja delovni čas zbirnega
centra Podhom iz Priloge 1 s 1. 7. 2018 in le-tega potrdijo
župani.
(4) Izvajalec javne službe izvedbo sortirne analize prvič
zagotovi za leto 2019.
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega tehničnega pravilnika prenehajo
veljati tehnični pravilniki občin iz leta 2010.
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SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019

39. člen
(začetek veljavnosti)
Tehnični pravilnik se sprejme v enakem besedilu v vseh
občinah in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi.
Št. 03201-0028/2014-2018-4
Gornji Grad, dne 12. julija 2018
Župan
Občine Gornji Grad
Stanko Ogradi l.r.

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljubno za leto 2019 znaša
0,001615 EUR.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2019 dalje.

Št. 007-07/2018-1
Ljubno, dne 12. julija 2018

Št. 422-19/2018-1
Ljubno, dne 21. decembra 2018

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

Št. 030021-4/2018-3
Luče, dne 18. julija 2018

LUČE

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
Št. 032-00007/2014-30
Nazarje, dne 11. julija 2018
Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik l.r.

4198.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine
Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB in 66/17)
je Občinski svet Občine Luče na 2. redni seji dne 19. 12. 2018
sprejel

Št. 3546-0005/2018-1
Solčava, dne 18. julija 2018
Županja
Občine Solčava
Katarina Prelesnik l.r.

PRILOGA 1:
Obratovanje Zbirnega centra Podhom
Delovni čas:
– torek od 8.00 do 15.30 ure
– četrtek od 10.00 do 17.00 ure
– prva sobota v mesecu od 8.00 do 12.00 ure, v primeru,
da je sobota praznik se prestavi na naslednjo soboto v mesecu.
Od 1. 7. 2019 dalje se lahko odpadki odvažajo tudi v
ostale zbirne centre koncesionarja.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče
za leto 2018

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Luče
za leto 2018
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za
leto 2018, ki se po novem glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans
proračuna
2018

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.203.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.888.940

DAVČNI PRIHODKI

1.821.640

70

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

4197.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2019

Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 77/17)
in 9. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je
Občinski svet Občine Ljubno na 2. redni seji dne 21. 12. 2018
sprejel

704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

67.300

Uradni list Republike Slovenije
72

KAPITALSKI PRIHODKI
12.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
636.360
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.203.000
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
0
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
0
50
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.418.419
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
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ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2018
Luče, dne 19. decembra 2018
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

4199.

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno,
Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Luče
(Objava v Uradnem listu RS, št. 106/09, dne 22. 12. 2009),
6. in 8. člen Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Nazarje
(Objava v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin, št. 9/09
dne 4. 6. 2009) in v Občini Ljubno (Objava v Uradnem listu RS,
št. 82/09 dne 19. 10. 2009), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih
odpadkov v občini Solčava (objava v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin, št. 14/09, dne 17. 9. 2009) in Občini Gornji Grad (Objava v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin,
št. 8/09, dne 28. 5. 2009) ter določil Uredbe o obvezni občinski
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni
list RS, št. 33/17) in določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
št. 37/15 in 69/15), je Občinski svet Občine Gornji Grad na
27. redni seji, dne 12. 7. 2018, Občine Luče na 21. redni seji,
dne 18. 7. 2018, Občine Nazarje na 30. redni seji, dne 11. 10.
2018, Občine Ljubno na 23. redni seji, dne 12. 7. 2018, Občine
Solčava, na 25. redni seji, dne 18. 7. 2018 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini
Nazarje in Občini Solčava
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki (v
nadaljevanju: tehnični pravilnik) v Občini Gornji Grad, Občini
Nazarje, Občini Ljubno, Občini Luče in Občini Solčava (v nadaljevanju: Občin) določa minimalen obseg ravnanja s komunalnimi odpadki ter predpisuje opremo za učinkovito in celovito
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov skladno z veljavno zakonodajo in koncesijsko pogodbo.
Določbe tehničnega pravilnika se nanašajo na izvajanje
obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba).
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2. VSEBINA PRAVILNIKA

občine določen za izvajalca obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov;
– izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov;
– javna prireditev je javna prireditev v skladu z zakonom,
ki ureja javna zbiranja;
– komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njemu
podobni odpadki iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih
in drugih dejavnosti ter javnega sektorja in so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
– kontejner, keson, abbrol je zaprt ali odprt zabojnik za
odpadke velikosti od 5 m3 do 30 m3 za zbiranje in prevoz različnih vrst odpadkov;
– kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in vzmetnicami, ki zaradi
svoje velikosti ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih
ali vrečah za druge komunalne odpadke;
– ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
ločene frakcije) so nenevarni in nevarni komunalni odpadki, ki
se v skladu s to uredbo zbirajo ločeno od mešanih komunalnih
odpadkov;
– ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je zbiranje, pri
katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo
oziroma sestavo odpadkov, tako, da se olajša posamezna
obdelava odpadkov, iz predpisa, ki ureja odpadke;
– mešani komunalni odpadki (v nadaljevanju: MKO) so
komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 01, razen ločenih
frakcij, odpadkov iz tržnic in odpadkov iz čiščenja cest, blata iz
greznic in odpadkov iz čiščenja kanalizacije;
– nenevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki
so nenevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
– nevarni komunalni odpadki so komunalni odpadki, ki
so nevarni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke
in kažejo eno ali več nevarnih lastnosti iz priloge Uredbe
1357/2014/EU;
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali
fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
– obdelava so postopki predelave ali odstranjevanja,
vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje;
– oddaja je postopek oddaje odpadka v nadaljnje ravnanje
z evidenčnim listom v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
– odpadna embalaža je odpadna embalaža iz predpisa, ki
ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– odpadna električna in elektronska oprema iz gospodinjstev (v nadaljevanju: OEEO) je OEEO iz gospodinjstev iz
predpisa, ki ureja OEEO;
– ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi
ali sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno uporabijo za enak
namen, za katerega so bili prvotno izdelani;
– premična zbiralnica je tovorno vozilo ali začasno urejen
in pokrit prostor, opremljen za prepuščanje ločenih frakcij, ki so
nevarni komunalni odpadki;
– prepuščanje je postopek oddaje odpadkov v nadaljnje
ravnanje brez evidenčnega lista izvajalcu javne službe zbiranja
in odvoza komunalnih odpadkov in je urejen s predpisom, ki
ureja odpadke;
– prevzemno mesto je mesto, na katerem izvajalec javne
službe prevzame komunalne odpadke, ki mu jih uporabniki
prepustijo po sistemu od vrat do vrat;
– ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom nad
takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov;
– samonakladalec je specialno vozilo za kontejnerski
odvoz odpadkov za praznjenje od 5 m3 do 20 m3 kontejnerjev;
– seznam odpadkov je seznam odpadkov iz priloge Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe
Sveta 94/904/ES o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9.
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2. člen
(vsebina pravilnika)
V pravilniku so:
1. Splošne določbe
2. Vsebina pravilnika
3. Opredelitev izrazov
4. Območje izvajanja javne službe ravnanja z odpadki
5. Opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki
6. Tehnologija, pogoji in načini zbiranja odpadkov
7. Frekvenca zbiranja odpadkov
8. Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke in merila
za določanje izhodiščne prostornine zabojnikov za zbiranje
odpadkov
9. Minimalni standardi za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic ločenih frakcij vključno s skupnimi prevzemnimi mesti
10. Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnem centru
11. Vsebina registra prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih
centrov
12. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe
13. Javne prireditve in čistilne akcije
14. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
15. Obračun storitve ravnanja z odpadki
16. Nadzor na terenu
17. Prehodne in končne določbe
3. OPREDELITEV IZRAZOV
3. člen
(izrazi)
(1) Izrazi uporabljeni v tehničnem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– biološki odpadki (v nadaljevanju: BIO) so biorazgradljivi odpadki z vrtov in parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz
gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti in trgovin na
drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane iz
predpisa, ki ureja odpadke;
– evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in
oseba, ki odpadke prevzema, potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov;
– gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo oziroma prebivalec, ki živi sam;
– drugi uporabnik je vsak uporabnik (pravne osebe, javni
zavodi, šole, vrtci in ostali, ki se ukvarjajo z dejavnostjo), razen
gospodinjstva na območju individualnih gospodinjstev in večstanovanjskih objektov;
– hišni kompostnik je zabojnik za hišno kompostiranje iz
predpisa, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadkom;
– hišno kompostiranje je kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, ki nastanejo v posameznem gospodinjstvu
kot gospodinjski odpadki ali zeleni vrtni odpad, ki nastane na
vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če
ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost
zagotavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali
tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi;
– imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali
fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;
– izrabljene gume so izrabljene gume v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami;
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec javne
službe) je zbiralec iz predpisa, ki ureja odpadke, ki je z aktom

Uradni list Republike Slovenije
2000 str. 3), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije z dne
18. 12. 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o
seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014 str. 44);
– sistem od vrat do vrat je sistem prepuščanja določenih komunalnih odpadkov, pri katerem je prevzemno mesto
za prepuščanje teh odpadkov namenjeno določeno znanim
uporabnikom;
– smetarsko vozilo je specializirano vozilo za zbiranje in
prevoz odpadkov;
– številka odpadka je številka odpadka iz seznama odpadkov;
– uporabnik storitev javne službe zbiranja (v nadaljevanju:
uporabnik) je izvirni povzročitelj in skladno s tem tehničnim
pravilnikom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega
ravnanja s komunalnimi odpadki;
– zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim
predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
– zbiralnica oziroma zbirno mesto je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih
frakcij;
– zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki
ureja odpadke, namenjen za prevzemanje, prehodno sortiranje in prehodno skladiščenje komunalnih odpadkov za namen
prevoza do naprave za obdelavo odpadkov;
– zabojnik za odpadke je tipizirana posoda za komunalne
odpadke;
– vrečke so tipizirane vrečke za komunalne odpadke
označene z logotipom izvajalca javne službe, črne vreče za
mešane komunalne odpadke in rumene vreče za mešano embalažo (plastična, kovinska embalaža in tetrapaki – sestavljena
embalaža);
– zeleni vrtni odpad so biološko razgradljivi odpadki z
vrtov in parkov.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem tehničnem pravilniku,
imajo enak pomen, kot je določeno v odloku, zakonih in v podzakonskih predpisih, iz področja ravnanja z odpadki.
4. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Dejavnost javne službe zbiranja je zbiranje komunalnih odpadkov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi
v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo
odpadke.
(2) V okviru javne službe zbiranja se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama
odpadkov,
2. kosovnih odpadkov (številka odpadka 20 03 07),
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč (številka odpadka iz podskupine 20 02),
4. odpadkov s tržnic (številka odpadka 20 03 02),
5. odpadkov iz čiščenja cest (številka odpadka 20 03 03),
6. mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO,
številka odpadka 20 03 01),
7. bioloških odpadkov (v nadaljevanju: BIO) in
8. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z izrabljenimi gumami (številka odpadka 16 01 03).
(3) Izvajalec javne službe v okviru dejavnosti zagotavlja:
– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do
vrat,
– zbiranje kosovnih odpadkov na poziv uporabnika,
– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah,
– zbiranje odpadkov v zbirnem centru,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbranih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.
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4. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
RAVNANJA Z ODPADKI
5. člen
(območje izvajanja javne službe ravnanja z odpadki)
Izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka četrtega člena
tega pravilnika mora biti zagotovljeno za celotno območje Občin.
5. OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI
6. člen
(tehnologija ravnanja z odpadki)
(1) Ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov poteka
na način in po predpisih, ki veljajo za posamezne skupine
odpadkov.
(2) V posamezni občini se odpadki zbirajo ločeno na več
načinov, odvisno od vrste in lastnosti odpadkov ter značilnosti
naselij.
(3) Izvirni povzročitelji odpadkov obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec javne službe pa jih prevzema na način
oziroma s tehnologijo, ki velja za območje oziroma naselje, v
katerem nastajajo odpadki.
(4) Odvoz odpadkov izvajalec javne službe opravlja na
različne načine in optimizira prevoze glede na značilnosti naselij in tehnologije zbiranja.
6. TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN
ZBIRANJA ODPADKOV
7. člen
(zbiranje po sistemu od vrat do vrat)
(1) Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
1. mešane komunalne odpadke
2. biološke odpadke
3. odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov.
(2) Zabojniki ali vreče za zbiranje odpadkov po sistemu
od vrat do vrat morajo biti označeni tako, da uporabnik javne
službe zbiranja nedvoumno ve, kateri odpadki spadajo v posamezni zabojnik ali vrečo.
(3) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke iz
prvega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo v nadaljnje ravnanje. Do oddaje
v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da je mogoča
njihova obdelava s hierarhijo ravnanja z odpadki.
8. člen
(tehnična oprema za izvajanje javne službe)
Prevzemanje odpadkov in njihov prevoz se zagotavlja:
– s specialnimi vozili za praznjenje zabojnikov, volumnov
od 80 do 1100 l, t. i. smetarska vozila in s smetarskimi vozili za
pranje zabojnikov,
– s specialnimi vozili za nalaganje tipskih vrečk za zbiranje odpadkov, t. i. smetarska vozila,
– s specialnimi vozili za prevoz kontejnerjev, volumnov od
5 do 10 m3, t. i. kontejnerska vozila,
– s specialnimi vozili za prevoz kontejnerjev, volumnov od
10 do 35 m3, t. i. abroll vozila,
– s tovornjaki, ki so registrirani za prevoz nevarnih odpadkov,
– s kombi vozili.
9. člen
(pogoji zbiranja odpadkov)
Pogoji za zbiranje odpadkov, ki sta jih povzročitelj in izvajalec javne službe dolžna upoštevati, so:
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– Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, ki ga določi izvajalec javne službe in je ob robu pločnika,
magistralne, regionalne, lokalne ceste, krajevne ceste ali javne
poti. Prevzemno mesto ni oddaljeno več kot pet (5) metrov od
roba prometne/transportne poti.
– Izvirni povzročitelji so dolžni zabojnike in namenske
tipizirane vreče, z zbirnega na prevzemno mesto postaviti
pravočasno, to je najkasneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza.
– Izvirni povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na
dovoznih poteh do prevzemnih mest.
– Izvirni povzročitelji so dolžni po odložitvi ločeno zbranih
odpadkov v zabojnike ali v namenske tipizirane vreče na prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti,
vreče pa zavezane s trakom.
– Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času izvajalcu
javne službe zagotoviti nemoten dostop do prevzemnih mest.
– Izvajalec javne službe je dolžan izprazniti zabojnike za
odpadke oziroma odpeljati tipizirane vreče tako, da ne ovira
prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti,
da se ne onesnaži prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter
ne poškoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja
delo. V primeru da izvajalec javne službe onesnaži prevzemno
mesto ali mesto praznjenja, ga je dolžan očistiti na lastne
stroške.
– V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščin (dalj
časa trajajoča vročina, zapora cest, sneg, poledica itd. …) lahko izvajalec javne službe uporabnike s predhodnim obvestilom,
ki ga objavi na krajevno običajen način pozove, da zabojnike
in/ali tipizirane vreče postavijo na začasno prevzemno mesto.
– Uporabniki so dolžni z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
– Za izvirne povzročitelje, do katerih dostop s smetarskim
vozilom ni mogoč, se za enega ali več izvirnih povzročiteljev
določi lokacijo skupnega prevzemnega mesta. Lokacijo določi
izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov skupaj z izvirnimi povzročitelji. V primeru, ko je lokacija
sporna, jo določi občinski organ pristojen za ravnanje s komunalnimi odpadki po pridobitvi mnenja izvajalca javne službe.
– Izvajalec javne službe prazni samo zabojnike za določeni oziroma naročeni volumen odpadkov ali tipiziranih vreč z
logotipom izvajalca javne službe.
– MKO, BIO, ločenih frakcij postavljenih ob zabojnikih
izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti. V primeru trenutno
povečanih potreb morajo izvirni povzročitelji naročiti dodatni
zabojnik oziroma tipizirane vreče.
– Odlaganje MKO, BIO, ločenih frakcij v nenamenske
zabojnike ali ob njih ni dovoljeno.
– Odpadke je imetnik dolžan zbirati v za to določenih
zabojnikih za odpadke po navodilih, ki jih prejme od izvajalca
javne službe.
– V primeru da izvajalec javne službe ugotovi ob prevzemanju odpadkov, da povzročitelj ne ločuje odpadkov ali ravna
v nasprotju z navodili za ravnanje z odpadki, ga je izvajalec
javne službe dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr.
opozorilo na zabojnik).
10. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Vsak povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima status
uporabnika stavbe (lastnik, najemnik, podnajemnik, upravnik)
se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki in se mu pred vključitvijo določi:
– natančna lokacija prevzemnega mesta (pri določitvi
le-tega je izvajalec javne službe dolžan upoštevati pogoje dostopa s specialnimi vozili ter prometne in lastninske razmere
lokacije),
– velikost, število in tip potrebnih zabojnikov za odpadke
in pogoje glede dostopa pooblaščenih delavcev izvajalca javne
službe,
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– pogoje glede vzdrževanja zabojnikov za odpadke,
– pogoje glede ločevanja odpadkov na izvoru,
– terminski plan pobiranja posameznih vrst odpadkov.
(2) Uporabnik stavbe je dolžan pričeti z oddajanjem ali
prepuščanjem odpadkov takoj po pričetku uporabe stanovanjskega ali poslovnega objekta.
(3) Uporabnik stavbe je dolžan obvestiti izvajalca javne
službe o pričetku uporabe objekta v roku petnajst (15) dni od
dneva uporabe dalje.
(4) V primeru, če se povzročitelj ne prijavi v sistem ravnanja z odpadki oziroma ne sporoči zahtevanih podatkov je izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
upravičen do podatkov iz javnih evidenc na podlagi katerih
povzročitelja vključi v sistem ravnanja z odpadki in obračuna
storitev, skladno z odlokom in veljavno zakonodajo.
(5) Prepovedana je opustitev storitev javne službe in kopičenje odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih
ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje odpadkov. Povzročitelj, ki odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava
sežgati ali jih odloži izven namenskih zabojnikov, ki so namenjeni odlaganju odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti
predelavo in odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o
ravnanju z odpadki.
(6) Nenaseljeni objekt je tisti objekt, v katerem ni stalno ali
začasno prijavljena niti naseljena nobena oseba. Za nenaseljeni objekt se šteje tudi počitniški objekt, ki je v občasni uporabi
(kot npr. počitniška hiša, vikend).
(7) Nenaseljen objekt namenjen občasni uporabi oziroma
nenaseljeni objekt kateri se začasno ne uporablja (izostanek
uporabe do enega leta), mora biti vključen v sistem ravnanja
s komunalnimi odpadki, in prejme 18 tipiziranih vrečk na leto,
ki ji zavezanec prevzame pri izvajalcu javne službe. Lastnik
nenaseljenega objekta se lahko v kolikor pogoji dopuščajo z
izvajalcem javne službe, dogovori, da namesto vreč, najame
ustrezen zabojnik.
(8) Nenaseljeni objekt ali stanovanjski, poslovni in drug
prostor namenjen začasnemu oziroma občasnemu bivanju ali
izvajanju dejavnosti, za katerega je lastnik podal pisno izjavo o
neuporabi daljši od enega leta, ni obveznosti vključitve v sistem
ravnanja s komunalnimi odpadki.
(9) Opuščen objekt, je dotrajan objekt v katerem ni mogoče bivati in ni priključen na javno infrastrukturo.
(10) Za opuščen objekt ni obveznosti vključitve v sistem
ravnanja s komunalnimi odpadki.
11. člen
(način zbiranja odpadkov)
Glede na vrste odpadkov in pogojev poteka zbiranje odpadov po naslednjih tehnologijah:
Zbiranje po sistemu od vrat do vrat
Izvajalec javne službe po sistemu od vrat do vrat zbira:
– mešane komunalne odpadke (MKO),
– biološke odpadke (BIO) in
– odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih
materialov.
1. Zbiranje MKO
Zbiranje MKO na območju individualnih gospodinjstev,
večstanovanjskih objektov in drugih uporabnikov, po sistemu
od vrat do vrat.
Izvajalec javne službe vsako prevzemno mesto opremi
z zabojnikom za te odpadke, katerega prostornina ne sme biti
manjša od 80 litrov.
Letno izvajalec javne službe skupaj s pooblaščencem
izvede sortirno analizo, da se ugotovi sestava odpadkov, in
sicer glede na Prilogo 4 Uredbe o obvezni gospodarski javni
službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17).
Izvajalec javne službe, ki to službo opravlja za več občin,
izvede sortirno analizo za vsako občino posebej.
Izvajalec javne službe mora zbrane odpadke oddati v
nadaljnje ravnanje tako, da je za MKO zagotovljena obdelava
v okviru javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.
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2. Zbiranje BIO
Izvajalec javne službe zbira BIO po sistemu od vrat do
vrat od izvirnih povzročiteljev teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Vsi povzročitelji v večstanovanjskih stavbah s štirimi (4)
in več gospodinjstvi morajo BIO zbirati ločeno in jih ločeno
prepuščati v vodotesnem zabojniku rjave barve, katerega prostornina ne sme biti manjša od 80 litrov in ga zagotovi izvajalec
javne službe.
a) Hišno kompostiranje BIO
Izvajalec javne službe spodbuja izvirne povzročitelje odpadkov, da lastne BIO kompostirajo v hišnem kompostniku.
Izvirni povzročitelji, ki se odločijo za lastno kompostiranje
BIO, morajo upoštevati minimalne zahteve za pravilno hišno
kompostiranje, ki so navedeni v »Prilogi 1« Uredbe o ravnanju
z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
Izvajalec javne službe podrobnejša navodila za hišno
kompostiranje objavi v letni brošuri in na internetnih straneh
izvajalca javne službe ter spletnih straneh občin.
3. Zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij
Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki stojijo
na utrjeni ali tlakovani površini.
Zbiralnica je prostor, kjer so nameščeni namenski zabojniki za odpadno embalažo iz stekla, za papir in kartonsko embalažo in mešano embalažo, razen pri individualni gradnji, kjer
so zabojniki za mešano embalažo pri povzročiteljih odpadkov.
Namenski zabojniki v zbiralnicah so:
– Zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje drobne odpadne embalaže iz stekla. V zabojniku za drobno odpadno embalažo iz stekla se zbirajo vse vrste praznih steklenic in kozarcev.
– Zabojnik z rdečim pokrovom za zbiranje papirja in kartonske embalaže. V zabojniku za papir in kartonsko embalažo
se zbira časopis, revije, zvezki, knjige, prospekti, katalogi,
pisarniški papir, papirnate nakupovalne vrečke, kartonska embalaža.
– Zabojnik z rumenim pokrovom v katerega se zbira
mešana komunalna embalaža. V zabojniku za mešano embalažo se zbira plastična embalaža živil in pijač, čistil in pralnih
sredstev, kovinska embalaža živil in pijač, tetrapaki, plastični
lončki in vrečke.
Zabojniki morajo biti opremljeni z nalepkami z nazivom
odpadka, podrobneje pa o tem izvajalec javne službe izvirne
povzročitelje odpadkov obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja.
4. Zbiranje kosovnih odpadkov
Izvajalec javne službe v vsakem naselju odvaža kosovne
odpadke najmanj enkrat v koledarskem letu od uporabnika na
njegov poziv.
Prevzemanje kosovnih odpadkov se izvaja na prevzemnem mestu povzročitelja na podlagi predhodnega naročila
z »naročilnico«, ki jo izvajalec javne službe posreduje vsem
gospodinjstvom, s katero naroči enkraten odvoz kosovnih odpadkov.
Na območju individualnih gospodinjstev se kosovni odpadki za prevzem pripravijo na dogovorjenem prevzemnem
mestu. Na območju večstanovanjskih objektov se kosovni odpadki zbirajo v kontejnerjih, ki jih dostavi izvajalec javne službe
v dogovoru z upravljavcem bloka.
Povzročitelj odpadkov mora s prevzemnega mesta odstraniti odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvajalec
javne službe v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer
najkasneje naslednji dan.
V kolikor uporabnik storitev več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov na poziv, mora za
vsak naslednji odvoz plačati stroške po ceniku izvajalca javne
službe.
Kosovne odpadke lahko uporabniki iz gospodinjstev v
zbirnem centru brezplačno predajo ob predložitvi položnice in
z osebnim dokumentom, s katerim dokažejo, da so vključeni
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v sistem ravnanja z odpadki. Uporabniki kosovne odpadke, ki
jih sami pripeljejo v zbirni center, razvrstijo v centru v ustrezne
zabojnike skladno z navodili usposobljene osebe v zbirnem
centru.
5. Zbiranje/prevzemanje s premično zbiralnico
Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira nevarne
komunalne odpadke, nenevarne komunalne odpadke in zelo
majhno OEEO v skladu s predpisi, ki ureja ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo.
Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje nevarnih odpadkov
najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju
hkrati večja od 500 prebivalcev na km2, pa najmanj dvakrat v
koledarskem letu.
Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni
strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov,
izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno
obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo
prepuščanje.
Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število
krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov
omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na
območju občine.
Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki ali
vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Zabojniki ali
vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako,
da:
– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
Odpadke od uporabnikov prevzema oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja
odpadke.
Izvajalec mora vse prevzete odpadke stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh
odpadkov v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje
mora z njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
6. Prevzem komunalnih odpadkov v zbirnem centru je
tehnologija zbiranja pri kateri povzročitelj z dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki sam pripelje
ločeno zbrane odpadke in jih razvrsti v ustrezno označene
zabojnike ali kontejnerje.
Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem
izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki so vključeni v
organiziran odvoz odpadkov.
7. FREKVENCA ZBIRANJA ODPADKOV
12. člen
(pogostost odvoza – frekvenca zbiranja odpadkov)
Frekvenca zbiranja odpadkov je potrjena s poslovnim
načrtom lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in sicer do konca leta za prihodnje
leto, ki so usklajeni z minimalnimi standardi iz Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov.
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8. TIPIZACIJA PREDPISANIH ZABOJNIKOV ZA ODPADKE
IN MERILA ZA DOLOČANJE IZHODIŠČNE PROSTORNINE
OPREME ZA ZBIRANJE ODPADKOV
13. člen
(standardizacija predpisanih zabojnikov in vreč za odpadke)
(1) Izvirni povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati odpadke
v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so narejeni skladno z evropskimi normami o zabojnikih za odpadke.
(2) Standardne velikosti zabojnikov in tipskih vreč so:
1. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje MKO
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI - VELIKOST ZABOJNIKA
črn oziroma zelen zabojnik
V LITRIH
Individualno gospodinjstvo

80 l, 120 l, 240 l

Večstanovanjska zgradba

240 l, 700 l, 1100 l

2. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje BIO
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI
KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI
VRTNI ODPAD – rjav zabojnik

VELIKOST ZABOJNIKA
V LITRIH

Individualno gospodinjstvo

80 l, 120 l, 240 l

Večstanovanjska zgradba

120 l, 240 l, 700 l

3. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij
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1. Merila za določanje izhodiščnega volumna opreme za
odpadke v individualnih gospodinjstvih
MERILA ZA DOLOČANJE MINIMALNEGA
Št. OSEB
IZHODIŠČNEGA VOLUMNA ZABOJNIKA
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Gospodinjstvo z 1–2 osebama ima za MKO
tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo
1–2 osebi
odloži vse nastale MKO med enim in drugim
praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 80 litrov.
Gospodinjstvo s 3 in več osebami ima za MKO
tolikšno velikost zabojnika, da lahko vanjo
3 in več oseb
odloži vse nastale MKO med enim in drugim
praznjenjem. Izhodiščni zabojnik je 120 litrov.
Gospodinjstvo z več osebami
se lahko dogovori z izvajalcem oziroma
koncesionarjem, da ima večjo velikost
po dogovoru
zabojnika, namesto 120 litrov lahko ima
gospodinjstvo tudi zabojnik volumna 240 litrov.
MERILA ZA DOLOČANJE MINIMALNEGA IZHODIŠČNEGA
VOLUMNA ZA VREČE
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI ŠTEVILO VREČ/LETO
Gospodinjstvo z 1 osebo
18
Gospodinjstvo z 2–3 osebami
27
Gospodinjstvo s 4 in več osebami
36
MEŠANA EMBALAŽA
Gospodinjstvo z 1 osebo
27
Gospodinjstvo z 2–3 osebami
36
Gospodinjstvo s 4 in več osebami
63

LOČENE FRAKCIJE

VELIKOST ZABOJNIKA
V LITRIH

Individualno gospodinjstvo

120 l, 240 l, 700 l

Večstanovanjska zgradba

240 l, 700 l, 1100 l

15. člen

240 l, 700 l, 1100 l

(pogodbeni uporabnik storitev javne službe)

Drugi uporabniki

4. Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje ločenih
frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij
LOČENE FRAKCIJE
Odpadna embalaža iz stekla zelen zabojnik z odprtino
Papir in kartonska embalaža zabojnik z rdečim pokrovom
Mešana embalaža - zabojnik
z rumenim pokrovom

VELIKOST ZABOJNIKA
V LITRIH
240 l, 700 l
240 l, 700 l
240 l, 700 l

5. Tipizirane vreče z logotipom izvajalca javne službe
Tipizirane vreče so namenjene gospodinjstvom na težje
dostopnih območjih, kjer ni možen strojni prevzem odpadkov.
TIPSKE NAMENSKE VREČE
VELIKOST VREČE
Tipska namenska vreča za mešane 60 l
komunalne odpadke črne barve z
logotipom izvajalca javne službe in
napisom »MEŠANI KOMUNALNI
ODPADKI«
Tipska namenska vreča za mešano 60 l
embalažo rumene barve
z logotipom izvajalca javne
službe in napisom »MEŠANA
EMBALAŽA«
14. člen
(merila za določanje izhodiščnega volumna opreme
za odpadke v individualnih gospodinjstvih)
Pri določanju vrste, števila in volumna zabojnika/-ov, ki
ga uporablja posamezni povzročitelj odpadkov, se upošteva
predvidena količina, struktura in vrsta odpadkov, tehnologija in
način zbiranja ter pogostost praznjenja, in sicer:

Pogodbeni uporabniki storitev javne službe se z izvajalcem javne službe dogovorijo o načinu zbiranja, odvoza odpadkov, opremo za zbiranje ter z njim sklenejo pogodbo. Izvajalec
javne službe zaračuna dodatne storitve po veljavnem ceniku.
16. člen
(lastništvo opreme za zbiranje odpadkov)
(1) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so last
izvajalca javne službe za zbiranje odpadkov.
(2) Prva dostava zabojnikov do povzročiteljev odpadkov
je brezplačna.
(3) Zamenjava poškodovanih zabojnikov za odpadke se
na stroške izvajalca javne službe opravi samo v primeru, ko so
poškodbe povzročili delavci izvajalca javne službe.
(4) Menjava zabojnikov se plača po ceniku izvajalca javne
službe.
(5) Povzročitelj odpadkov mora v primeru uničenja ali
odtujitve zabojnika, katere lastnik je izvajalec javne službe, pri
izvajalcu javne službe prevzeti in plačati ustrezen nov zabojnik,
skladno s cenikom izvajalca javne službe.
17. člen
(spremenjene količine odpadkov)
(1) Če količine odpadkov občasno presegajo prostornino
opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, je
povzročitelj odpadkov manjkajoči volumen dolžan zagotoviti
tako, da pri izvajalcu javne službe kupi tipizirane vreče za odpadke (do 5 vreč za leto).
(2) Če količine odpadkov pogosteje presegajo prostornino opreme za zbiranje, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov,
je povzročitelj odpadkov obstoječi volumen zabojnika dolžan
zamenjati za večji zabojnik.
(3) Če količine ločeno zbranih frakcij redno presegajo
ali ne dosegajo prostornine obstoječe opreme za zbiranje odpadkov, ki jo uporablja povzročitelj odpadkov, lahko izvajalec
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javne službe na predlog povzročitelja odpadkov ali pa sam, na
podlagi lastnih ugotovitev, zamenja obstoječo opremo. Nova
zahtevana prostornina zabojnikov ne sme biti manjša od določene najmanjše prostornine standardnih velikosti zabojnikov.
9. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH
MEST, ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ VKLJUČNO
S SKUPNIMI PREVZEMNIMI MESTI
18. člen
(minimalni standardi za prevzemna mesta)
(1) Prevzemno mesto je prostor, na katerega izvirni povzročitelji odpadkov postavijo opremo za zbiranje odpadkov za
namen praznjenja ali odložijo namenske tipizirane vreče za
njihov odvoz in je lahko oddaljeno največ pet (5) metrov od roba
prometne/transportne poti smetarskega vozila in je dogovorjeno z izvajalcem javne službe.
(2) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu javne službe
prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih. Lokacija prevzemnega mesta mora biti s transportne poti vidna.
(3) Ob določanju lokacij prevzemnih mest je treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in požarno
varstvene predpise. Prevzemna mesta oziroma oprema na njih
ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
19. člen
(začasna prevzemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k prevzemnim
mestom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora
povzročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem javne službe
na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem
začasnem prevzemnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne
službe dolžan uporabnike storitev javne službe obvestiti o
spremenjenem prevzemnem mestu.
20. člen
(načrtovanje prevzemnih mest za odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov
in standardov, upoštevati določbe odloka in tega tehničnega
pravilnika ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca javne službe za načrtovanje zbirnih in prevzemnih mest MKO, BIO in ločenih frakcij
komunalnih odpadkov.
21. člen
(minimalni standard zbiralnic ločenih frakcij)
(1) Zbiralnica je namenjena za prepuščanje odpadkov
vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(2) Zbiralnica je lahko namenjena tudi za prepuščanje
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri
opravljanju trgovske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim
povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe.
(3) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da
je posamezna zbiralnica urejena za največ 500 prebivalcev.
(4) Zbiralnice morajo biti praviloma urejene v stanovanjskih območjih, večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in drugih ustanovah.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti v mestih in
soseskah z več večstanovanjskimi objekti zbiralnica urejena
na vsakih 400 prebivalcev, če se na zbiralnici prepuščajo odpadni papir, karton, odpadna embalaža iz papirja in kartona
ter odpadna embalaža iz stekla. Zbiralnica mora biti urejena
na vsakih 300 prebivalcev, če je opremljena tudi z zabojnikom
za prepuščanje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov.
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(6) Lokacije zbiralnic določi izvajalec javne službe v sodelovanju z občinsko upravo, pristojno za gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(7) Zbiralnice se praviloma ureja na javnih površinah ali
zemljiščih, ki so v lasti občine, izjemoma pa tudi na zemljiščih
v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno pisno soglasje
lastnika/-ov.
(8) Oprema na zbiralnicah ločenih frakcij mora biti enakega tipa in ustrezno označena. Iz oznake na zabojniku mora biti
razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo povzročitelj odpadkov sme
odložiti v zabojnik.
(9) Zbiralnica mora biti postavljena tako, da zabojniki
stojijo na utrjeni ali tlakovani površini.
(10) Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na preprost
način in brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo
nevarnost za človekovo zdravje,
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(11) Izvajalec javne službe prazni zabojnik za prepuščanje
ločenih frakcij papirja, kartona, odpadne embalaže iz papirja
in kartona ter mešane embalaže vsaj 1x na 14 dni (oziroma
določiti ustrezen volumen zabojnikov, ki ustrezajo, da lahko
odložijo vse povzročene količine papirja med enim in drugim
praznjenjem) ter zabojnike za ločene frakcije embalaže stekla
vsaj enkrat mesečno.
(12) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke
na zbiralnici ločenih frakcij stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v nadaljnje
ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati
tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
22. člen
(minimalni standardi premičnih zbiralnic)
(1) Izvajalec javne službe v premični zbiralnici zbira:
– nevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov,
– nenevarne komunalne odpadke iz priloge 1 Uredbe o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih
odpadkov,
– zelo majhno OEEO v skladu s prepisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.
(2) Premična zbiralnica je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.
(3) V naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, mora izvajalec javne službe zagotoviti prevzemanje odpadkov iz prvega
odstavka tega člena najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev na km2,
pa najmanj dvakrat v koledarskem letu.
(4) Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na prevzemnem mestu trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število
krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov
omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora najmanj sedem dni pred
ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov,
izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno
obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo
prepuščanje.
(6) Premična zbiralnica mora biti opremljena z zabojniki
ali vrečami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz prvega
odstavka tega člena. Zabojniki ali vreče pa morajo biti označene s številkami odpadkov.
(7) Premična zbiralnica mora biti opremljena v skladu s
predpisi, ki ureja prevoz nevarnega blaga.
(8) Premična zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana
tako, da:
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– je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam do
vsebine zabojnikov in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažujeta premična zbiralnica in njena okolica ter ni čezmernega
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(9) V premični zbiralnici mora odpadke od uporabnikov
prevzemati oseba, ki je usposobljena po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in ravnanju z nevarnimi
odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(10) Izvajalec javne službe mora vse prevzete odpadke
iz prvega odstavka tega člena stehtati pred predhodnim skladiščenjem v zbirnem centru ali pred oddajo teh odpadkov v
nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z
njimi ravnati tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s
hierarhijo ravnanja z odpadki.
10. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU
23. člen
(zbirni center)
(1) Zbirni center je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, na
katerem so postavljeni ustrezno označeni zabojniki, v katere
izvirni povzročitelji po navodilih pooblaščene osebe zaposlene
v zbirnem centru skladno s predpisi odlagajo odpadke.
(2) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom storitev
javnih služb, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na
območju občine.
(3) Zbirni center upravlja in vzdržuje izvajalec javne službe.
(4) Zbirni center mora biti urejen v skladu z državnimi
predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov.
(5) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem
javne službe.
24. člen
(pogoji prepuščanja odpadkov v zbirnem centru)
(1) Izvirni povzročitelji pod nadzorom pooblaščene osebe
izvajalca javne službe odlagajo posamezne frakcije odpadkov
v namenske zabojnike, ki so primerno označeni s številko odpadka in nazivom odpadka. Uporabnik storitev javne službe je
dolžan po navodilih izvajalca javne službe pripeljane odpadke
sam razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(2) Ne glede na količino pripeljanih odpadkov izvajalec
javne službe zaračuna uporabniku vse vrste
odpadkov, ki niso predmet zbiranja v zbirnem centru (po
ceniku izvajalca javne službe).
(3) O individualno pripeljanih odpadkih se vodi evidenca.
Vsak povzročitelj, ki pripelje odpadke v zbirni center, je evidentiran, pooblaščena oseba pregleda pripeljane odpadke.
Brezplačno lahko oddajo uporabniki, ki s potrdilom (zadnjim
odrezkom položnice in z osebnim dokumentom) dokažejo, da
so vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
(4) Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:
– uporabnik lahko prepusti odpadke na preprost način in
brez dodatnega ravnanja z njimi, ki bi lahko pomenilo nevarnost
za človekovo zdravje in
– se zaradi prepuščanja odpadkov z njimi ne onesnažuje
okolje v zbirnem centru ali njegovi okolici ter ni čezmernega
obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.
(5) V zbirnem centru mora nevarne komunalne in kosovne
odpadke od uporabnikov prevzemati oseba, ki je usposobljena
po programu izobraževanja o nevarnih lastnostih odpadkov in
ravnanju z nevarnimi odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke.
(6) Izvajalec javne službe zagotavlja storitve tehtanja za
vse dostavljene odpadke iz območja občin ob prevzemu in ob
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oddaji odpadkov različnim prevzemnikom v skladu s predpisi.
Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati tako, da
je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z
odpadki.
(7) Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru omogočiti izvajalcu priprave za ponovno uporabo, ki razpolaga z
ustreznim okoljevarstvenim dovoljenjem za pripravo odpadkov
za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila,
oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo, in mu jih oddati. Dokazilo o oddaji
le-teh odpadkov je veljaven evidenčni list.
25. člen
(vrste odpadkov v zbirnem centru)
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira/prevzema:
– 15 01 01 papirna in kartonska embalaža ter embalaža
iz lepenke,
– 15 01 02 plastična embalaža (tudi biorazgradljiva plastična embalaža),
– 15 01 03 lesena embalaža,
– 15 01 04 kovinska embalaža,
– 15 01 05 sestavljena (kompozitna embalaža),
– 15 01 06 mešana embalaža,
– 15 01 07 steklena embalaža,
– 15 01 09 embalaža iz tekstila,
– 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi
ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
– 15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje trden porozen nevaren oklep (npr. azbest), vključno s praznimi tlačnimi
posodami,
– 16 01 03 izrabljene gume brez platišč (do 4 gume na
gospodinjstvo),
– 20 01 01 papir ter karton in lepenka,
– 20 01 02 steklo,
– 20 01 10 oblačila,
– 20 01 11 tekstil (tudi oblazinjeni deli kosovnih odpadkov
po razstavljanju),
– 20 01 13* topila (tudi bencin),
– 20 01 14* kisline,
– 20 01 15* alkalije,
– 20 01 17* fotokemikalije,
– 20 01 19* pesticidi (fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi),
– 20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
– 20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljikovodike,
– 20 01 25 jedilno olje in masti,
– 20 01 26* olja in masti, ki niso navedeni pod 20 01 25,
– 20 01 27* barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki
vsebujejo nevarne snovi (kartuše),
– 20 01 28 barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso
navedeni pod 20 01 27,
– 20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– 20 01 30 čistila, ki niso navedena pod 20 01 29,
– 20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila,
– 20 01 32 zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31,
– 20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (prenosne
svinčeve in nikelj-kadmijeve baterije, ki vsebujejo živo srebro
ter svinčevi avtomobilski akumulatorji, vsebnosti živega srebra,
druge prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
– 20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod
20 01 33 (prenosne alkalne baterije-brez živega srebra, druge
prenosne baterije, ki ne vsebujejo nevarnih snovi),
– 20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki
vsebuje nevarne snovi in ni navedena pod 20 01 21 in 20 01 23,
– 20 01 36 zavržena električna in elektronske oprema, ki
ni navedena pod 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35,
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– 20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi (leseni deli
kosovnih odpadkov (po razstavljanju),
– 20 01 38 les, ki ni naveden pod 20 01 37 (tudi leseni deli
kosovnih odpadkov po razstavljanju),
– 20 01 39 plastika (tudi gospodinjska plastika, plastične
igrače, ki niso OEEO, nosilci podatkov – AV kasete, CD, DVD,
diskete in deli kosovnih odpadkov iz plastike po razstavljanju),
– 20 01 40 kovine (železne kovine, barvne kovine, zlitine,
odpadki, ki so pretežno iz kovin, deli kosovnih odpadkov po
razstavljanju, injekcijske igle iz osebne uporabe), OEEO sem
ne spada,
– 20 02 01 biorazgradljivi odpadki (zeleni vrtni odpad,
zeleni vrtni odpadkov iz parkov in pokopališč),
– 20 02 02 zemlja in kamenje z vrtov, parkov in pokopališč,
– 20 02 03 drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi (odpadki
z vrtov, parkov in pokopališč),
– 20 03 07 kosovni odpadki.
26. člen
(obratovanje zbirnega centra Podhom)
Delovni čas zbirnega centra je naveden v Prilogi 1 tega
tehničnega pravilnika.
Prilogo oziroma delovni čas zbirnega centra potrdijo župani.
11. VSEBINA REGISTRA PREVZEMNIH MEST, ZBIRALNIC
IN ZBIRNIH CENTROV
27. člen
(podrobnejše vsebine registrov)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov vodi, v obliki elektronske baze
podatkov, register ki obsega:
– register zbirnih/prevzemnih mest za vse uporabnike,
– register zbiralnic ločenih frakcij,
– register zbirnih centrov.
(2) Register pri izvirnih povzročiteljih mora vsebovati sledeče podatke:
– ime in priimek, naslov nosilca ter davčno številko (predstavnika gospodinjstva, ki plačuje storitve ravnanja z odpadki)
oziroma ime in sedež drugega uporabnika z imenom in priimkom zakonitega zastopnika,
– odjemno mesto nosilca,
– velikost zabojnikov ali tipiziranih vreč po vrstah odpadkov,
– identifikacija zabojnikov po vrstah odpadkov,
– podatek o tem ali uporabniki storitev javnih služb kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni
odpad v hišnem kompostniku.
(3) Register zbiralnic ločenih frakcij vsebuje sledeče podatke:
– številko oziroma kodo zbiralnice ločenih frakcij,
– naziv zbiralnice ločenih frakcij,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo v zbiralnici ločenih frakcij,
– velikost zabojnikov po vrstah odpadkov.
(4) Register zbirnega centra vsebuje:
– podatke o objektih zbirnega centra,
– podatke o številu kontejnerjev in zabojnikov.
12. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH
STANDARDOV, KI SO POTREBNI ZA RAVNANJE
Z ODPADKI SKLADNO S PREDPISI IN NEMOTENO
OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
28. člen
(postopek izdajanja projektnih pogojev in soglasij)
(1) Izvajalec javne službe ima na zahtevo vlagatelja,
skladno z zakonodajo, ki ureja graditev objektov in urejanje
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prostora, javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev
ter soglasij.
(2) Obvezna vsebina projektnih pogojev obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– podatke o projektantu in projektu,
– predpis pogojev glede na vrsto odpadkov, zbirnem mestu, prevzemnem mestu in dostopni poti.
(3) Obvezna vsebina soglasja obsega:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o investitorju,
– podatke o vrsti in namenu objekta ter zemljišča,
– soglasje k projektnim rešitvam z navedbo projektne
dokumentacije, vključno z datumom izdelave.
29. člen
(gradbišča)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi
uporabniki storitev javne službe po tem tehničnem pravilniku, kar
pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi potrebno opremo za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov. Investitor oziroma izvajalec novogradnje ali obnove
mora izvajalcu javne službe pred pričetkom izvajanja del sporočiti podatke o potrebah po opremi za zbiranje odpadkov.
30. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov
in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Oblike obveščanja
so naslednje:
– navodila za ločevanje odpadkov z brošurami in na spletni strani izvajalca javne službe,
– obvestila in navodila o načinih prepuščanja odpadkov,
lahko tudi s praktičnimi prikazi pri uporabnikih,
– ozaveščevalne aktivnosti v šolah in vrtcih.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
mora uporabnike na svojih spletnih straneh in najmanj enkrat
letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in terminih, v katerih se prepuščajo odpadki,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo po sistemu od vrat
do vrat, v zbiralnicah, premičnih zbiralnicah in zbirnih centrih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo kot kosovni odpadki,
– prepuščanju OEEO v skladu s predpisom, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo,
– prevzemanju odpadkov s premično zbiralnico,
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(3) Izvajalec javne službe mora z informacijami na svojih
spletnih straneh uporabnike seznanjati:
– ločenim zbiranjem odpadkov z Uredbo o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, zlasti o ciljih,
prednostnih in koristih takega zbiranja,
– hrambo nevarnih in nenevarnih frakcij na način, da ne
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi okolja, pred njihovim
prepuščanjem,
– pravilnim prepuščanjem odpadkov v zbiralnicah, premični zbiralnici in zbirnem centru,
– načinom prepuščanja tistih odpadkov, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način,
– in s tem, da se nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki in snovmi, prepuščajo kot nevarni
komunalni odpadki.
31. člen
(način določitve vrste prevoza glede na vrsto odpadka)
(1) Vrsta prevoza je odvisna od vrste odpadka, gostote
odpadka in načrtovanega nadaljnjega ravnanja s prepeljanim
odpadkom. V enem specializiranem tovornem vozilu se lahko
sočasno prevaža samo ena vrsta odpadka.
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(2) Pri določitvi vrste prevoza je potrebno upoštevati sledeče:
– ali se lahko odpadki, ki so predvideni za prevoz stiskajo,
ali morajo ostati nepoškodovani v razsutem stanju,
– ali so odpadki, ki so predvideni za prevoz samo od
enega ali od več drugih uporabnikov,
– gostoto odpadkov, predvidenih za prevoz in izbiro ekonomične kombinacije, razpoložljivi volumen, nosilnost specialnega tovornega vozila in oddaljenost ter eventualni posebni
pogoji prevzemnika.
13. JAVNE PRIREDITVE IN ČISTILNE AKCIJE
32. člen
(javne prireditve, čistilne akcije)
(1) Izvajalec javne službe mora za čas trajanja javne prireditve na prostem, in kjer se predvideva nastanek odpadkov,
na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za:
– ločene frakcije,
– mešane komunalne odpadke ter
– biološke odpadke.
(2) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov ali
vreč iz prejšnjega ostavka, nosi organizator javne prireditve.
(3) Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali
vreč določi in zagotovi izvajalec javne službe izkustveno glede
na vrsto prireditve in na pričakovano število udeležencev. Ne
glede na to je minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec
javne službe zagotavlja storitev, 240 litrov za posamezno frakcijo, ki jo je obvezno zbirati ločeno na izvoru nastanka odpadka
skladno s tehničnim pravilnikom.
(4) Ponudnik obrokov na javni prireditvi mora za svoje
BIO, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva
zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom.
(5) Organizator javne prireditve mora po koncu prireditve
vse zbrane odpadke, razen BIO, predati izvajalcu javne službe.
Izvajalec javne službe mora najkasneje v 24 urah po koncu
prireditve prevzeti odpadke na mestu prireditve.
(6) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni akcije priglasiti
izvajalcu javne službe in z njim skleniti ustrezen dogovor o
načinu izvedbe odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov
zbiranja, obdelave in odstranjevanja. Odpadke je obvezno
zbirati ločeno, skladno s tem odlokom.
(7) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi oziroma čistilni akciji najmanj štirinajst
dni pred datumom izvedbe prireditve.
(8) Organizator javne prireditve ali čistilne akcije mora
zbrane odpadke predati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne
službe odpadke iz prvega odstavka tega člena prevzame na
mestu javne prireditve ali čistilne akcije.
(9) Organizatorji čistilnih akcij in sponzorji oziroma financerji čistilne akcije morajo v primeru, če bo izvajalec javne
službe sodeloval pri izvedbi čistilne akcije, najmanj štirinajst
(14) dni pred načrtovano akcijo z izvajalcem javne službe
skleniti dogovor o poteku akcije, načinu zbiranja, obdelave in
odstranjevanja odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku
stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti stroškov
rednega programa ravnanja z odpadki iz gospodinjstev in drugih uporabnikov.
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nimi odpadki, v katerem se določita obseg in vsebina ravnanja
ter način zagotavljanja storitev.
(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem podatke o:
– celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe, in količinah posameznih ločenih
in nevarnih frakcij,
– zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in zbirnih centrih
v posameznih naseljih,
– prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– tipu in oznakah zabojnikov za posamezne ločene ali
nevarne frakcije ter označbi zbiralnic in zbirnih centrov,
– pogostosti prevzemanja frakcij v zbiralnicah in zbirnih
centrih,
– prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih,
– vzdrževanju in čiščenju zabojnikov in ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v zbiralnicah in zbirnih centrih,
– rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja izvirne povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu zbiranja
ločenih in nevarnih frakcij,
Letni program izdela izvajalec javne službe skladno z
določbami odloka. Potrjen letni program izvajalec javne službe
objavi na svoji spletni strani in na spletnih straneh občin.
15. OBRAČUN STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI
34. člen
(oblikovanje cen)
Izvajalec javne službe obračuna stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi:
– Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini,
– Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
– Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki ter
– veljavnih zakonskih predpisov o načinu obračunavanja
cen za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
16. NADZOR NA TERENU
35. člen
(nadzor na terenu)
(1) Izvajalčevi delavci na terenu preverjajo ustreznost
vsebine odpadkov v zabojnikih ali vrečah. V primeru, da so
odpadki nastali pri povzročitelju neustrezno zbrani, ga je izvajalec dolžan na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo
na posode). Če povzročitelj tudi po prejemu opozorila ne upošteva navodil za ravnanje z odpadki, mu lahko izvajalec javne
službe zaračuna dodatne stroške sortiranja odpadkov skladno
s cenikom izvajalca javne službe.
(2) Nadzor nad zbiralnicami izvršuje tudi komunalni inšpektor iz Medobčinske inšpekcije.
(3) Inšpekcijski nadzor se vrši skladno z določbami Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradno glasilo Zgornjesavinskih občin, št. 19/09 z dne 28. 12. 2009).

14. LETNI PROGRAM RAVNANJA
S KOMUNALNIMI ODPADKI

17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(letni program ravnanja s komunalnimi odpadki)
(1) Izvajalec javne službe mora ravnanje s komunalnimi
odpadki zagotavljati skladno s programom ravnanja s komunal-

36. člen
(obvestilo izvirnim povzročiteljem)
Izvajalec javne službe z obvestilom, ki ga objavi na
krajevno običajen način, pozove tiste izvirne povzročitelje
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odpadkov, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje
odpadkov, pa še niso ali niso ustrezno vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu javne službe sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi, odlokom in tehničnim
pravilnikom potrebni, da se ustrezno vključi v sistem ravnanja
s komunalnimi odpadki in za vpis v evidenco uporabnikov
storitev javne službe.
37. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v roku enega leta
od sprejema tega tehničnega pravilnika uvesti vse spremembe v organizaciji zagotavljanja storitev, ki še niso bile
uvedene.
(2) Izvajalec s 1. 1. 2019 spreminja minimalni standard
za rjave zabojnike.
(3) Izvajalec javne službe spreminja delovni čas zbirnega
centra Podhom iz Priloge 1 s 1. 7. 2018 in le-tega potrdijo
župani.
(4) Izvajalec javne službe izvedbo sortirne analize prvič
zagotovi za leto 2019.
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega tehničnega pravilnika prenehajo
veljati tehnični pravilniki občin iz leta 2010.
39. člen
(začetek veljavnosti)
Tehnični pravilnik se sprejme v enakem besedilu v vseh
občinah in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi.
Št. 03201-0028/2014-2018-4
Gornji Grad, dne 12. julija 2018
Župan
Občine Gornji Grad
Stanko Ogradi l.r.
Št. 007-07/2018-1
Ljubno, dne 12. julija 2018
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.
Št. 030021-4/2018-3
Luče, dne 18. julija 2018
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
Št. 032-00007/2014-30
Nazarje, dne 11. julija 2018
Župan
Občine Nazarje
Matej Pečovnik l.r.
Št. 3546-0005/2018-1
Solčava, dne 18. julija 2018
Županja
Občine Solčava
Katarina Prelesnik l.r.

Št.

85 / 29. 12. 2018 /

Stran

13489

PRILOGA 1:
Obratovanje Zbirnega centra Podhom
Delovni čas:
– torek od 8.00 do 15.30 ure
– četrtek od 10.00 do 17.00 ure
– prva sobota v mesecu od 8.00 do 12.00 ure, v primeru, da je sobota praznik se prestavi na naslednjo soboto v
mesecu.
Od 1. 7. 2019 dalje se lahko odpadki odvažajo tudi v
ostale zbirne centre koncesionarja.

4200.

Sklep o začasnem financiranju Občine Luče
v letu 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 100. člena
Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17)
je župan Občine Luče dne 24. 12. 2018 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Luče
v letu 2019
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2019 se
financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na
podlagi proračuna za leto 2018.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
3. člen
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2019.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2019 do
sprejetja proračuna za leto 2019, oziroma najkasneje do 31. 3.
2019.
5. člen
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Luče župan
občine seznani občinski svet ter nadzorni odbor, sklep pa se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2019.
Št. 007-6/2018
Luče, dne 24. decembra 2018
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
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MURSKA SOBOTA
4201.

Uradni list Republike Slovenije
4202.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter
103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in
69/17) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju
Mestne občine Murska Sobota
v obdobju januar–marec 2019
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2019, oziroma do sprejetja proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2019, v kolikor bo ta sprejet
pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna
mestne občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za
leto 2018.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za
obdobje januar–marec 2018 = 4.216.355,07 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje
začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije in odlok o rebalansu proračuna.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v rebalansu proračuna leta 2018.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih
financah.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0311/2018-1
Murska Sobota, dne 10. decembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2019

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo,
49/10, 39/15 in 69/17) in Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni
list RS, št. 56/00, 52/01, 3/04 in 120/05) je Mestni svet Mestne
občine Murska Sobota na 2. seji dne 20. 12. 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2019
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2019 znaša 0,00065564 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 422-0002/2018-2(510)
Murska Sobota, dne 20. decembra 2018
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

4203.

Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije
Mestne občine Murska Sobota

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17), ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Murska Sobota, št. 032-0013/2018-1, z dne 7. decembra 2018, ter na podlagi ugotovitev glasovanja na rednih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018, je Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska sobota na seji dne 18. decembra 2018
sprejela naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

I.
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota
ugotavlja:
– da je Mestni svet Mestne občine Murska sobota na svoji
1. seji, dne 7. decembra 2018, na podlagi 37.b člena, v povezavi s peto alinejo prvega odstavka 37.a 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) sprejel ugotovitveni sklep, da je
dr. Aleksandru Jevšku prenehal mandat člana mestnega sveta,
in da dr. Aleksander Jevšek v 8-dnevnem pritožbenem roku
ni vložil pritožbe zoper ugotovitveni sklep mestnega sveta o
prenehanju mandata;
– da mandat člana mestnega sveta preide na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Socialni demokrati v 2. volilni enoti;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov Socialnih demokratov v volilni enoti 2, Nikolaj HOCHSTETTER, roj. 24. 10.
1945, Murska Sobota, Ciril Metodova ulica 11;

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– da je kandidat dne 18. 12. 2018 podal pisno izjavo, da
sprejema mandat člana mestnega sveta.
II.
Ta ugotovitveni sklep začne veljati s sprejemom in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0008/2018-6
Murska Sobota, dne 18. decembra 2018
Predsednik komisije
Bojan Žunič l.r.
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Odlok o proračunu Občine Postojna
za leto 2019

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; v nadaljevanju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.; v nadaljevanju:
ZFO-1) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na
3. seji dne 20. 12. 2018 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Postojna za leto 2019

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

2.515.875

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

3.381.707

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

459.350

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

117.000

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

578.173

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

769.494

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

202.000

721

PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

0

722

PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

72

OPIS

A.

Predlog
2019 [1]
v EUR

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

23.381.862

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.934.603

567.494
1.000

730

PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV

1.000

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74
740

741

0

TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)

5.676.765

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

2.001.547

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

3.675.218

78

PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE

0

PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

0

787

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

26.000

PREJETE DONACIJE (730+731)

2. člen

KONTO

0
4.562.230

73

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Postojna.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna
se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

410.862

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

1. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

12.372.373
9.445.636

(vsebina odloka)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

13491

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

1. SPLOŠNA DOLOČBA

S tem odlokom se za Občino Postojna za leto 2019
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Stran

700

71
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II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

23.625.522

Stran
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TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

5.325.916

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

1.445.198

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

404

PLAČILA TUJIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

229.977
3.503.740
82.000
0
65.000
6.718.273

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

3.782.844

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

9.429.649

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

9.429.649

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

2.151.685

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

1.858.209

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

293.476

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

–243.660

420

B.

179.521

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

0

RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
550

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

361.394
361.394
853.150
853.150
0

1.007.964

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)

–491.756

1.747.944

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

0

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

44 V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

DANA POSOJILA

0

–735.416

750

440

C.

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

441

0

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

243.660

1.000.000

– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Stanje denarnih sredstev na računu proračuna
na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče
leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Postojna. Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta. Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki
so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo
obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom
praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim
je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova
investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je
priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri
tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvi-

Uradni list Republike Slovenije
dnostno stanje proračuna. Proračunski uporabniki so dolžni
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo
gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o
javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in potrditi skrbniki proračunskih postavk. Pravni posli
krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna
skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru
svoje dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne
namene zagotovljena v njenem finančnem načrtu.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ki se uporabljajo za
namen, določen s tem zakonom,
– namenski prihodki ožjih delov občin – krajevne skupnosti, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva
prejeta,
– komunalni prispevek, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture,
– prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki
se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov,
– prihodki od koncesijskih dajatev, ki se namenijo za
namen, za katerega so sredstva prejeta,
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih
točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za
namen, za katerega so sredstva prejeta,
– prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
– prihodki turistične takse, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu,
določenih v tem zakonu.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski
uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska
sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v
proračun za tekoče leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega
načrta med proračunskimi uporabniki in področji proračunske
porabe ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša
realizacija, na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če
to narekuje dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov
in doda ali spremeni vire financiranja posameznih projektov. O
prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne
skupnosti in o porabi izvirnih prihodkov krajevne skupnosti
odloča svet krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena
oseba.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna finančna
služba lahko odpre nov konto, poveča obseg sredstev na
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kontu za izdatke, odpre novo proračunsko postavko v skladu
s programsko klasifikacijo, če pri načrtovanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali
načina izvedbe projekta, lahko samostojno prerazporeja med
konti v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če
je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2019, njegovi realizaciji in o
prerazporeditvah pravic porabe iz predhodnega odstavka.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni dovoljeno.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, lahko znaša do
100% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, za vsako od prihodnjih let.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, lahko znaša do 100%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih
sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in
sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(načrt razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega
načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt
razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim
proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in
veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih,
kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti
odloča župan, v primeru krajevne skupnosti pa svet krajevne
skupnosti. Občinski svet odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi sklepa župana, kar mora biti pisno obrazloženo,
utemeljeno in dokumentirano. Novi projekti v okviru krajevnih
skupnosti se na predlog sveta krajevne skupnosti uvrstijo v
načrt razvojnih programov s sklepom župana. Projekte, za
katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni
uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po
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uveljavitvi proračuna. Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj sprejetega načrta razvojnih
programov za posamezno leto.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu,
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je
namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske
rezervacije odloča, na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave, župan.
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za
financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu ZJF.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
Župan lahko poveča sredstva proračunske rezerve in
proračunske rezervacije v kolikor je to potrebno, in sicer tako,
da jih prenese z ustreznimi prerazporeditvami iz privarčevanih
sredstev oziroma nerealiziranih postavk.
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu,
zagotovijo sredstva rezervnega stanovanjskega sklada. Rezervni stanovanjski sklad se ustanovi z namenom, da se
na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno
zbirajo prejemki za gospodarjenje in upravljanje s stanovanji,
stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori in funkcionalnimi
zemljišči v lasti občine.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2019 posameznemu dolžniku odpiše
ali delno odpiše plačilo dolga v višini največ 800,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(zadolževanje, poroštva, vračilo občinskega dolga,
upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan
v proračunskem letu 2019 odloči o najetju likvidnostnega
posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja
investicije iz proračuna Evropske unije, zanje se občina lahko
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za
vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s
tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša struktura
dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. S prostimi denarnimi sredstvi na
računih upravlja župan.
Na podlagi ZFO-1 se občinam, ne glede na drugi odstavek 21. člena ZFO-1 v letu 2019, sredstva za sofinanciranje
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investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega
pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov
občinskih proračunov, zagotavljajo v višini 6% skupne primerne porabe občin, pri čemer se 3% sredstev zagotavlja v obliki
nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, 3% sredstev pa
v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanje občin v
proračunu države. Povratna (kreditna) sredstva bodo namenjena za financiranje projekta Prizidek Osnovne šole Antona
Globočnika – proračunska postavka 19047, načrt razvojnih
programov 1904700.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka
10.b člena ZFO-1. Obrestna mera za koriščenje povratnih
sredstev znaša 0,0% in je nespremenljiva do končnega vračila
vseh povratnih (kreditnih) sredstev. Ročnost oziroma doba
vračanja povratnih sredstev znaša 10 let z dobo mirovanja
eno leto.
Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov,
javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Postojna, v letu 2019 niso predvidena.
11. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega
proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva
za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja
se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
V letu 2019 ni predvideno zadolževanje posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na
upravljanje.
6. REŽIJSKI OBRAT
12. člen
(režijski obrat)
V okviru organizacije in delovnega področja občinske
uprave je kot nesamostojna notranja enota organiziran režijski obrat, ki ni pravna oseba. Področje in obseg delovanja je
določen v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Postojna. Prihodki in odhodki režijskega
obrata so prihodki in odhodki občinskega proračuna. Režijski
obrat vodi ločeno evidenco, ki omogoča obračun stroškov,
prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske
družbe.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave,
skladno s 40. členom ZJF, za največ 45 dni zadrži izvrševanje
posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še
omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
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Št.
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14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Postojna v
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2018
Postojna, dne 20. decembra 2018
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.
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13495
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VSEBINA
4194.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembi Zakona o povračilu škode
osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega
prebivalstva (ZPŠOIRSP-A)
13465

OBČINE
4195.
4196.
4197.

4198.
4199.
4200.

4201.
4202.
4203.

4204.

LJUBNO

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2019
13466
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini
Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava
13468
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019
13478

LUČE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto
2018
13478
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini
Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava
13479
Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu
2019
13489

MURSKA SOBOTA

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2019
13490
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
13490
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
13490

POSTOJNA

Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2019

13491
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