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4.2. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izlo6ene loceno zbrane frakcije in se jih zaradi sestave ali nadina nastajanjane more razvrstiii v eno od skupin loienih frakcij komunalnih odpadkov s klasifikacijsko
Stevilko 15 01(embalaza)in 20 01 (lodenozbrane frakcije).
4.3. Bioloiki odpadki so organski odpadki, ki nastajajov gospodirrjstvihkot
kuhinjskiodpadki (npr. ostanki hrane, zelenjavniodpadki, odpadki sadja...),
odpadki iz vrtov, organski odpadki iz gostinskihlokalov,trgovin.s sadjem in
zelenjavo,odpadki iz parkov in pokopaliSd(npr. trava, vejevje, listie, roie,
odrezanogrmovje ... ) in drugi organskiodpadki, primemiza kompostiranje.

4.4. Loleno zbrane frakcije,ki niso nevarniodpadkiin so dolocenev predNa podlagi 3. in 7. dlena Zakonao gospodarskihjavnihslu2bah(Uradnilist . pisu o ravnanjuz loceno zbranimi frakciiami pri opravljanjujavne slu2be ravnanjas komunalnimiodpadki.
RS, St. 3219-3,30/98), 26. clena Zakonao varstuuokolja(Uradnilist RS 5t.
javnih
32193 s spremembami)
,3.,4.,6. in-7.clenaOdlokao gospodarskih
4.5. Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev,ki zaradi svoje velikosti,
slu2bahv ObciniZirovnica(Uradnilist RS, St. 17/ OO,11/ 01, UVG,5t. 13/02)
oblike ali teZe niso primemi za odlaganje v zabojnikih ali posodah za odpadin 18. dlena statuta Obcine 2irovnica (Uradni list RS, St. 23199,
71/01 ]O9/01) je Obdinskisvetobcine Zirovnica36. seji dne 30. septembra ke (pohi6tvo,gospodinjski stroji in aparati, ki ne vsebujejo nevarnih snovi).
sprejel
4.6. Aprema je zavzenaoprema iz gospodinjstev,ki vsebuje nevarne snovi
(hladilniki,zamrzovalniki,avdiovizualna,radunalni6kain elektronskeroprema).

ODLOK
O RAVNANJUS KOMUNALNIMIODPADKI

v oeerNrZrRovHrca

4.7. Nevarne trakcije so frakcije, ki imajo eno ali ve6 nevarnih lastnosti iz
predpisa, ki ureja ravnanjez odpadki,
4.8. Povzroditelji komunalnih odpadkov (v nadaljevanjupovzrctd.itelji oz.
uporahniki) so pravne in fizidne osebe, ki na obmodju obcine Zirovnicastalno, zacasno ali obdasno powrodajo odpadke in so obvezni uporabniki stG
ritevjavnih sluZb ravnanjas komunalnimiodpadki.

r.spr-oSne
ooLoeee
1. Namen odloka
1. c len
Ta odlok doloda nadin in pogoje opravljanjaobveznihgospodarskihjavnih
slu2b ravnanjas komunalnimiodpadki (v nadaljnjembesedilu javne sluZbe)na
obmocju obdine Zirovnica. Odlok opredeliuje lo6eno zbiranje in ravnanjez lo.
deno zbranimi frakcijami,ravnanjes kosovnimiodpadki in opremo ter z nevarnimillakcijami,z biolo5kimiodpadkiin z ostankikomunalnihodpadkovter odlaganje komunalnihodpadkov.
2. Vsebina odtoka:
2. c len
S tem odlokom se dolocaio: '
1. sploine dolocbe
2. vrsta in obseg storitevjavne sluZbe,
in nadin iarajanjajavne slu2be
3. pogoji
.
4. ' :znosti izvajalcevjavnih slu2b
5. . .eznostiuporabnikovjavne slu2be,
6. odlaganjeodpadkov,
7. nadzor,
8. viri financiranjain obracun storitevjavne slu2be,
9. kazenskedolocbe,
10. orehodnedolocbe.
3. Cilji odloka
3. clen
Ciljitega odloka so:
f . izboljsati dosiop do storiiev javne slu2be ravnanjas komunalnimiodpadki,
2. zagotoviti udinkovito izlocevanje lodenih frakcij komunalnih odpadkov in
nevarnih odpadkov,
3. zagotoviti cim vedjo predelavo in ponovno uporabo lo6enih frakcij komunalnihodpadkovin odpadne embala2e,ki je komunalniodpadek,
4. uveljavitevnacela "stroike placa por,zroditeljkomunalnih odpadkor/' oz.
kondni uporabnik,
5. zagotovitiizdelavoin sprejem letnih programov ravnanjas komunalnimiodpadki in letnih prog,ramovodlaganja odpadkov ter dolgorodnih ukrepov na
podr:o6juravnanjain odlaganja komunalnihodpadkov-

4.9. Zbirno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanjuzbirno mesto)
je ustrezno urejen prostor v objektu ali v bli2ini objekta na stavbni parceli ali
funkcionalnemzemlji5du, kjer porzroiitelji odlagajo ostanke odpadkov v tipizirane posode ali zabojnike. Na zbirnem mestu se v tipiziraneposode odlagajo tudi bioloSkiodpadki.
4.1O. Prevzemno mesto za ostanek odpadkov (v nadaljevanjuprevzemjavne slu2be preno mesto) je ustrezno ureien prostor, s katerega iana1alec
r,zemain odva2aostanke komunalnihodpadkov in biolo6ke odpadke. Locirano je ob vozni poti smetarskegavozila.
4.11. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej dolodt.'nomesto,
kjer powroditelji prepu5cajo iarajalcujavne sluZbe kosovne odpadke in opremo.
premi6na zbi4.12. PremiEna zbiralnica n-evarnih trakcii N nadal.ievanju
ralnica\ je posebe! urejeno vozilo, opremljeno s posodami za pnewemanje
nevarnihfrakcq po vnaprej dolodenem in javno objavljenem urniku.
4.13. Ekoloiki otok jeurejenprostor,opremljens posodamiali ;zabojniki
za
zbiranle lodenih frakcij komunalnihodpadkov. Ekolo6ki otoki se uredijo praviloma v sianovanjskihin trgovskih obmodjih, v obmo6jih javnih usternovin tam,
kjer lodene frakcije nastajajo.
t4.14. Zbirni center jeustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, opremljen
za prevzemanjein zadasno hranjenjevseh vrst locenih frakcij. V zbirnem centru powroditelji prepuicajo larajalcujavne sluZbetudi kosovne odpadke, nevame frakcije in biolo5ke odpadke.
4.15. Sortimica je pokrit, ustrezno urejen prostor, v katerem se izvajaprebiranje in razrr56anjelodeno zbranih lrakcij /v kolikor le-te ne dosr-'gajodovolj
dobre cistosti,/; sortiranje nevarnih frakcij ter razgradniain predelava kosovnih odpadkov.
4.16. Kompostama je urejena utrjena povriina za pre\zem in predelavobioodpadkov v kompost.
4.17. Odlagaliille nenevarnih odpadkoi (v nadaljevanju odtitgatisle) ie
prostor ali objekt za varno in nadzorovanoodlaganje odpadkov.

4' Pojmi
4. dren
Posamezniizrazi, uporabljeniv tem odloku, imajo naslednji pomen:
4.1, Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstevin njim po naraviin sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storituenihdejavnosti, ki nastajajo na obmocju obiine Zirornica.

c. cten
"
Subjekti ravnanjaz odpadki so:
* Obdina Zirovnica, ki.je po zakonuzadol2ena,da organizira in zagotovipogoje za iarajanjejavnih sluib ravnanjain odlaganja komunalnih odpadkov in
izrtalanadzornad iarajalcijavnih sluZb. Je lastnica /solastnical' objektov za
ravnanjein _odlaganjekomunalnihodpadkov;
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URADNIVESTNIKGORENJSKE
* izvajalci javne sluibe raunaniaz odp.a{K'
" nabava in vzdr2evanjeopreme za razgradnjoin predelavo kosovnih odoad"
Pr Odloku o gospodarskihjavnihslu2bahv Obdini Zirovnica(Ur.l.RS5t
kov in opreme
* zagotavljanje
1 r / OO,11/ O1,UVG,St. 13 / 02) iztaja javno sluibo ravnanjain odlaganjakoter sporocanje podatkov o koliiinah in vrstah locenih frakcij,
pridobljenihs predelavokosovnihodpadkovin opreme po predpisiho ravmunalnihodpadkovjavno komunalnopodjetje, ki je tudi upravljavecodlagali6ia za nenevarne odpadke na Mali Me2akli.
nanju in odlaganju odpadkov.
* uporabniki oziroma povzroditelji komunalnih odpadkov so pravnein fizidne osebe, ki na obmocju obdine Zirovnicastalno, za6asnoali obdasno
10.clen
povzrodajoodpadke s tem, da:
Ravnanje z nevarnimi frakcijam je:
. zbiranjein prewemanje nevarnihfrakcij premiinih
- bivalov svojihali naietihnepremidninah,
v
zbiralnicahpo vnaprei
- so lastnikipocitniSkehi6e,
dogovorjenemumiku;
- opravljajodejavnost,
' prewemanje nevarnihfrakcij in embda2e nevarnihfrakcij v zbirnem centru,
* za6asno skladi6denjezbranih nevarnih frakcij,
- upravljajojavne povriine (npr. tr2nice, sejmi5ca, igri5ca, aviobusne postaje, parke, parkiri6ca,ulice, plodnikein podobno)
* oddajanje nevarnihfrakcij pooblaidenim
zbiralcem oziroma predelovalcem;
* nabavain uzdrZevanje
- organizirajokulturne,Sportneter druge javne prireditue.
posod in vozil premicnihzbiralnicnevarnihfrakcij,
* nabava in wdrZevanje posod za zadasno hranjenje
Upravfjavciv ved stanovanjskih.hi5ah in drugih objektih prewamejo z uveli+
nevamih frakcij,
vituijote ga od loka nekatere obveznosti por,rzrocite
ljev.
" zagotavljanjeter sporodanje podatkov o zbranih nevamih frakcijah po pred* imetnik odpadkov je porzro6itelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v po'
pisih o ravnanjuz odpadki;
sesti
1 1. i l e n
V primeru, da ni mogoce ugotoviti ali dolo6iti powrocitelia odpadkov, se za
Ravnanje z bioloSkimi odpadki je:
por,rzroditelja
Stejelastnikzemlji56aali nepremidnine,kjer so odlo2eniodpad" zbiranje in prewemanje biolo6kihodpadkov na pre\rzemnemmestu in v komki, v kolikor jih lastnik zemljisca ni prijavil, v roku 1O dni po datumu nastanka,
postami,
pristojnirepubli6kiali obdinskiin6pekciji.
* odvoz in oddajanje prevzetihbiolodkih odpadkov v kompostarno,
Za imeJnikaodpadkov javnih povriin, vkljudno z javnimi potmi in lokal.nimi *
nabava in vzdrievanje posod za biolo6ke odpadke,
cestami se Steje Obdina Zirovnica.
" nabava in rzdrievanje vozil za prevoz biolo5kih odpadkov,
Vsi powrocitelji na obmodju obdine Zirovnica morajo biti vkljudeni v sistem
* nabavain uzdr2evanjeopreme in vozil za pranje posod
za biolo6keodpadke,
ravnaniaz odpadki.
* predelava biolo6kih odpadkov v kompost,
* odvoz ostankov biolodkih odpadkov po predelavi na
odlagaliSceodpadkov,
6. dlen
* vzdr2evanjeobjeKa in opreme kompostarne,
je
javne
Ta o-,ok obvezenza vse uporabnike in iarajalce
slu2be ravnanjain od* zagotavljanjeter sporocanje podatkov o zbranih in predelanih
biolo6kih odlaganja komunalnih odpadkov ter udeleZence pri nadftovanjuin projektiranju
padkih po predpisih o ravnanjuin odlaganju odpadkov.
objektov, kjer bodo nastajalikomunalni odpadki.

II. VRSTE IN OBSEG STORITEVJAVNE SLUZBE
'
7. dlen
Javna sluZbaravnanjas komunalnifri-imedki po tem odloku obsega:
1. ravnanjez lodeno zbranimi frakcijami
2. ravnanje s kosovnimiodpadki in opremo
3. ravnanjez nevamimi frakcijami
4. ravna{rjez biolo5kimi odpadki
5. ravnanjez ostanki komunalnihodpadkov
6. raarnScanje,sortiranje in predelava komunalnih odpadkov v sortimici

'12.clen
Ravnanje z ostanki komunalnih odpadkov ie:
* zbiranje in prewemanje ostankov komunalnih odpadkov,
*
. prevoz in oddajanje prerzetih ostankov komunalnih odpadkov na odlagali5ce odoadkov.
" nabava in wdrZevanje posod in zabojnikov za ostanke komunalnih odpadKOV,

* nabava in prodaja tipiziranihvreck za ostanke komunalnih.odpadkov,
* nabava in r,zdr2evanjevozil za prevoz ostankov komunalnih
odpadkov,
* nabava in wdrZevanje opreme in vozil za pranje posod za
ostanke komunalnih odpadkov,
*
- zagotavljanjeter sporocanje podatkov o zbranih ostankih komunalnih odpadkih po predpisih o ravnanjuin odlaganju odpadkov.
Javnaslu2baodlaganjakomunalnihodpadkovobsega odlaganjekomunalnih
odpadkov na odlagali5dunenevamih odpadkov na Mali Meiakli.
13.clen
Razvrscanje,sortiranje in predelavakomunalnihodpadkov v sortirnici je:
8. 6len
" prebiranje in razvr6danjelocenih frakcij, zbranih v zbiralnicahin zbirnem
Ravnanje z todeno zbranimi frakciiami ie:
. zbiranje lodenih trakcii z locenim zbiranjem in njihovo preuzemanjev zbiralcentru, ki ne dosegajoustreznedistosti,pred oddajo poobla5cenimzbiralcem oziroma predelovalcem;
nica6 |n v zbirnihcentrih,
. razvr5danjein sortiran,jenevarnihfrakcij,zbranihv premidnihzbiralnicahin
*c
,anje odpadne embalaZe, pre\zete v ol$iru lodenega zbiranja frakcij v
zbirnem centru, pred oddajo pooblaicenim zbiralcem oziroma predelovalzbiralnicah in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravcem;
nanjez embalaZoin odpadno embala2o,
. predelavain razrr5ianje frakcij, pridobljenih pri razgradnjinenevarnihkosov- zagotavljanjepredelave in oddajanje v predelavo locenih frakcij, prevzetihv
nih odpadkov, pred oddajo poobla5denim zbiralcem oziroma predelovalola/ru lodenega zbiranjafrakcij v zbiralnicahin zbimih centrih in niso odpacF
cem;
na embalaZa,
. predelavain razvni6anjefrakcij, pridobljenih pri razgradnjinevarnihkosovnih
* nabava in r,zdrZevanjeposod in zabojnikovza prepuicanle lodenih frakcij v
odpadkov,pred oddajo poobla6denimzbiralcemoziromapredelovalcem;
zbiralnicah,
" odvoz ostankov odpadkov po predelavi in sortiranju na odlagalisde odpad" nabava in wdrzevanje zabojnikov in druge opreme v zbirnih centrih, namekov,
njene prepu6canjuin oddajanjuloienih frakcij,
* nabavain rzdrZevanjezabojnikovin vozilza prevozlocenih frakcijv predelavo, . urejanje in rzdr2evanjeprostorovsortirnice,
* urejanje in wdrZevanje prostorov, kjer je nameSdena oprema zbiralnic in
" nabava in wdrZevanje opreme v sortimici,
* nabavain vzdrZevanjezabojnikovin vozil za prevoz pridobljenih lodenih frakzbirnihcentrov
. zagotavljanjeter,
cij odpadkov pooblasdenimzbiralcem oziroma predelovalcem;
po
predpisporocanje podatkov o zbranih lodenih frakcijah
* zagotavljanjeter sporocanje podatkovo locenih frakcijah, pridoblienihs presih na podrodju ravnanjaz odpadki;
delavo in razrrSdanjempo predpisih po predpisih o ravnanju in odlaganju
odpadkov.
9. clen
Ravnanjes kosovnimiodpadki in opremoje:
* prewemanje kosovnih odpadkov in opreme na pre\zemnih mestih za kosov14. clen
Odlaganje kom un a!n ih odpad kov
ne odpadke;
* preuzemanjekosovnih odpadkov in opreme v zbirnem centru,
Ostankikomunalnihodpadkovse odlagajona odlagali66unenevamihodpadkov na Mali Meiakli (odlagali6du).Na odlagali5deje dovoljeno odlagati samo
" razgradnjain predelavakosovnih odpadkov in opreme,
. oddajanje prewete opreme poobla5cenimzbiralcem oziromapredeloval- odpadke, ki imajo spremno dokumentacijo,zahtevanos Pravilnikomo odlaganiu odpadkov in so predhodno obdelani skladno s Pravilnikomo ravnanjuz
cem;
odpadki.
" zagotavljanjepredelave in odstranjevanjarazgrajenihkosovnih odpadkov,
* oddajanje ostankov odpadkov po razgradnjiin predelavi na odlagali6deodNa odlagali6ce se odlagajo tudi nenevarni odpadki, za katere je pridobljeno
padkov,
dovoljenje Agencije RS za okolje pri Ministrstuuza okolje in prostor.
* nabavain vzdr2evanjezabojnikovin vozil za prevzemanjekosovnihodpadkov
Upravljavecodlagali5damora imeti poslovnik za obratovanjeodlagali6ca, kakor je predpisan s Pravilnikom.o odlaganju odpadkov.
in opreme,
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15. clen
Pogoji za izvajanjeobeh javnihslu2b so zagotovljeniz objekti, napravamiin
opremo zaianajaile posameznihvrst javne slu2be.
16. c len
Na ekolo5kih otokih se zagotavljapre\rzemnaslednjih lodenih frakcij:
- papirjain drobne lepenkevkrjudnoz drobno odpadno ernbarazoiz lepenke.
" odpadne embalaZeiz stekla.
- drobne odpadne embala2eiz plastike.
* drobne
odpadne embala2eiz kovine in
.
eventuelnihdrugih lodenihfrakcij takrat,ko bo tudi za ravnanjez njimijavna
sluZbaustrezno organizirana.
stevilo ekolodkih otokov se dolodi glede na gostoto poserifueoziroma na kolidino lodenih frakcij. V vsaki vasi mora biti organiziranvsaj en ekoloSki otok.
Lokacijodoloditaizvajalecjavne sluZbein obiina.
Ekoloske otoke v stanovanjskih,poslovno-stanovanjskihin poslovnih obmocjih, ob zdravsfuenemdomu, domu upokojencev, bolnici, Solah
in vrtcih uredi
izvajalecjavne slu2be.
Loc91e frakcije iz prvega odstavka iega dlena, ki nastajajo v podjetjih z vei
kot 20 zaposlenimi,se prepusdajoizvajalcujavneslu2bev zabojnikih,ki jih zagotwijo lastniki podjetij sami.
17. clen
V zbirnem centru je zagotovljenpre\zem naslednjihlodenihfrakcij:
- papifa in lepenke vseh vrst in velikosti vkljudno z odpadno embaiazo iz papirja in lepenke,
* stekla
vseh velikosti in oblik vkljudno z odpadno embalaZoiz stekla,
" plastike, vklju6no z odpadno embalazo iz plastike ali sestavljenihmaterialov,
' odpadkoviz kovin,vkljudnoz odpadno embalaio iz kovin,
* Ies, vkljuino
z odpadno embala2o iz lesa,
- obladila,tekstil,
- jedilnaolja in ma5iobe,
" barve, drnila,lepila in smole, ki ne vsebujejonevarnihsnovi,
* delergenti,
ki ne vsebujejo nevamih snovi,
- baterijein akumulatorji,ki niso vkljudeniv skupine 16 06 01 (svindenebaterije)' 16 o6 02 (niketj-kadmijevebaterije)in 16 06 03 (suhe baterije z zivim
srebrom) v klasifikacijskemseznamu odpadkov iz predpisa o ravnanjuz oclpadki,
'
- elektri6na in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi.
18. ilen
V zbimem centru je zagotgvrjenotudi redno prewemanje nevarnih frakcij in
kosovnihodpadkov ter opreme od obcanov. prerzemanje nevarnihfrakcii, -kosovnih odpadkov in opreme je nadzorovanoz osebjem, ki je usposobljeno za
tak pre\rzem.
V zt rm centru je zagotovljenotudi redno prewemanje zelenega odpada iz
vrtov, zelenic in parkov, kot so trava, vejevje, listje, roZe in drugi ieleni odrez.
19. dlen
V kompostarni se prewemajo biolo6kiodpadki, ki jih izvajalecjavne sluibe
redno prevzema na pre\zemnih mestih in v zbimem centru. V obratovarnem
casu kompostarne se zagotavljatudi prewem vedjih kolidin zelenega odpada.
20. dlen
v premianih zbiralnicah se prewemajo nevarnefrakcije najmanjenkrat retno.
21. c len
Na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov se prerzemajo kosovni odpad_
ki in oprema dvakratletno.
22. Clen
Na prevzemnih mestih se preuzemajoostanki komunalnih odpadkov in bioloski odpadki.
Porzroiitelji prepuSdajo ostanke komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah
in zabojnikihvolumnaod 12o do i100 litrovin tipiziranihkovinskihzabojnikih
volumna od 4 m3 do 7 m3. Posode in zabojniki morajo imeti pokrov.
V primeru obcasnega poveianja kolidine odpadkov (ne ved kot enkrat na mesec), ki se odlagajo v posode iz prejSnjegaodstavka tega dlena, si morajo
povzroiitelji proti pladilu priskrbeti tipizirane vrecke, ki jih nabavijo pri izvajalcu ali na drugih vnaprejdoloienih prcidainihmestih in jih na dan odvozapo_
stavijo na odjemno mesto ob posodo. predpisana posoda za odpadke ne
sme biti napolnjenatako, da je ni moc zapreti.
23. clen
odlaganje ostankov komunalnihodpadkovv tipiziranevredke je rahkotudi
redno, ce izvajalecjavne slu2be tako odlaganje odredi zaradi nedostopnosti
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ali velike oddaljenosti odjemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpad_
ki nastajajo.
24. d,len
Powrociteljiprepu66ajobioloskeodpadke v tipiziranihposodah volumna
od
120 do 1.100litrov. v kolikor se polrzroiitelji odloiijo za lastno konrpostiranje
biolo5kihodpadkov,niso vkljudeniv redni odvoz biolo5kihodpadkov.
25. clen
Prerzemno mesto mora biii dostopno voziromza odvoz odpadkov. sirina dovozne poti do prewemnega mesta mora biti najmanj 3 m, najmanjsasveila viSinadovozne poti pa 4 m. Med prerzemnim mestom in mestom praznjenjane
sme biti stopnic, robnikovari drugih ovir. Najvedjaoddaljenostpr.-!rn"gu
mesta od mesta praznjenjaje 5m.
ie prerrzemnomesto ni hkrati zbirno mesto, morata uporabnik oz, po\zrodi_
telj ali upravitelj stavbe zagotoviti, da so posode in tipizirane vrecke na pre\rzemnemmestu le v casu, dolocenemza pre\zem ostankovkomunalnihodpadko.vin biolo6kih odpadkov.
26. clen
Za das do pre\rzemaostankov komunarnihin bioroskih odpadkov mora upoj
rabnik oz. powroditelj ali upraviterjstavbe zagotoviti,da so posod" nar"s8"ne na zbirnem mestu tako, da por,zrociteljiv njih neoviranozbirajo ostanke komunalnihin bioloSkihodpadkov,
Tipizirane vrecke morajo polzrocitelji do prewema hraniti v stanovanjskihali
poslovnihprostorih,kjer odpadki nastajajo,ali v posebnih,za to namenienih
zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
ce je zbirno mesto na prostem, r31 il,"l,*"va
povrsina primerne verikosti,
asfaltiranaali tlakovana, posode pa zavarovanepred vremenskimivplivi.
Vsa zbima mesta morajo biti r,zdaevanain redno dii6ena.
ee zbimega mesta ni mogoie urediti na povrsini, ki je v rasti powroditelja ari
uporabnika stavbe, lahko pristojni obclnski organ dolodi namestitevposod na
javni povniini.
28. 6len
V primeru izpada prerzema odpadkov zaradi vidje sire, mora ianajalecjavne
sluZbe o wrokih izpada obvestiti por,rzroditelje,
izpadli prerzem od-padkovpa
opravititakoj, ko je to mo2no.
29. clen
V primeru,da se kolidinakomunalnihodpadkov.Glede na dasovnaobdobia
spreminja, se razmerja med iarajarcemjavne sru2be in powrociteljem uredijo
s pogodbo.
Ra'merje med iarajalcem in uporabnikise uredi s pogodbo tudi v primeru, da
pri uporabniku nastajajonenevarniodpadki, ki ne sodijo v skupino 15 (emba_
la2a,absorbenti, distilne krpe, filtrima sredstva in zascitne obreke, ki niso navedeni drugje) in 2o (komunalniodpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storituenihdejavnosti,vkljucno z lodeno zbranimi frakcijami)
klasifikacijskega seznama odpadkov Pravilnikao ravnanju z odpadki ( UL RS,
St.84198, Priloga1) in jih je dovoljenoodlagatina odtagatisdenenevarnihodpadkov.
30. clen
Na odlagaliS6u odpadkov se redno prer,zemajoosianki komunalnih odpad_
kov in drugi nenevamiodpadki,skladnos predpisio ravnanjuin odlaganjuod_
padkov. Upravljavecodlagali6ia mora pred odlo2ifuijoodpadkov v telo odlagalisca zagotovitipreverjanjevseh dosiavljenihodpadkov, ki vkljudurjepregled
predpisane dokumentacije o odpadkih in ugotavljanjeistovetnosti odpadkov
glede na vrsto, kolidinoin njihovelastnosti.Odpadkise prewemajo pred odlagali5demz obveznimtehtanjem in prer,zemomspremne dokumentacije. Od_
padki se pred kompaktiranjem
vizualnopregledajo,izvajajose tudi kontrolne
kemicneanalizeskladnos predpisi.
31. clen
zaizredni prewem.in odlaganje nenevarnihodpadkov mora powroiitelj predhodno pridobiti soglasje upravljavcaodlagalisda.
ce so pripeljani odpadki neustrezni,iih mora powrocitelj odpeljati na ustrezno mesto.
IV. OBVEZNOSTIIZVAJALCEVJAVNIH SLUZB
1. Obveznosti izvajalca javne sluibe za ravnanje z odpadki
32. dlen
Izvaialec javne sluZbe za ravnanje z oApiaXi mora zagotoviti:
1. redno praz-njenjeposod za ostanek komunalnega odpadka, preuzemanje
tipiziranihvreik in odvoz na odlagalisdeodpadkov,

Stran4

redno praznjenjeposod za biolo5ki odpadek in odvoz v kompostarno,
3 redno praznjenjeposod oziromazabojnikovv zbiralnicahin v zbirnih centrih,
4. prevzemkosovnihodpadkovin opremeskladnoz reinimprogramomravnanja,
5. prer,rzemnevarnihfrakcij skladno z letnim programom ravnanja,
6 da so vozilaza pre\rzemin prevoz (omunalnih odpadkov ustrezno opremrjena in zagotavljajo praznjenje posod in zabojnikov, nakladanje, pievoz'in
razkladanje odpadkov brez prahu, dezmernega hrupa in raztresanja od_
padkov,
7. da so posode ari zabojnikina ekoroskihoiokih enakegatipa in ustrezno
oznaceni,
8. da so zabojnikiv zbirnemcentru ustreznooznacent,
9. redno oddajanje zbranih lodenih frakcij v predelavo,
10. ciSdenjein wdr2evanjeprewemnihmest, ekoloikih otokovin zbirnihcentrov,
.11.
redno r,zdr2evanje
posod in zabojnikovna ekoloskihotokih in vzbirnem
CENTru;
12. zameryavodotrajanih posod in zabojnikov na ekoro6kih otokih in v zbirnem centru,
i.3. opremljanje ekoloskih otokov in zbirnega centra s posodami ali zabojniki
za lodenefrakcije
14. nabavonovih.posodza nove uporabnike,
'15.pranje posod za
ostanekkomunalnihodpadkovnajmanjenkrat letno,
16. pranje posod za biolo$ke odpadke najmanj dvakrat letno,
17. redno wdr2evanje in zamenjavodotrajanih posod za ostanek komunarnih
odpadkov
18 zamenjavoposod s posodamidrugihverikostispremenjenihkoridinahnaajanja komunalnihodpadkov v objektu,
19. nabavoin prodajotipiziranihvredk,
20. nabavo in rzdr2evanje vozil za prevoz ostankov komunarnihodpadkov na
deponijo
n4blvg in r,zdrZevanjevozllza prevozbiolo5kihodpadkov na kompostarno,
l1^
22. vzdr2evanjein nabavo vozil za prevoz loienih frakcij v predelavo.
23. nabavo in wdr2evanje opreme in vozil za pranje posod, : .
24. obveSdanje,de zaradi viSje sile izpadeprewem odpadkov, izpadli pre_
\rzempa opravi takoj, ko je mo2no,
25. ugotavljanjesestave in koriiine prelzetih ostankov komunalnihodpadkov
in v primeru kriitue kr6ilca prijavitipristojni inspekciji,
26. ugotavljanjekolidine.insestave bioloskih odpadkov in v primeru kniifuekrSilcaprijaviprisiojniin5pekciji,
27' kontroliranjg-uporabeposod in v primeru krsitve krsircaprijavi pristojni inSpekciji,
28. vodenje in aiuriranje zbirke podatkov,
29 . izddlanjesoglasij,
30. posredovanjepodatkov za napoved takse zavezancuza takso in
31. pripravo letnih programov_ravnanja
z odpadki.
33. clen
Tipsko ob_liko,barvo, verikostter oznadenost posod in zabojnikovza komunarne odpadke doloii iarajarecjavne sluZbe, poirdi pa pristojni obiinski organ.
ZI
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) podatkov

34. clen
Tbirke podatkov obsegajo:
* register pre\zemnih
mest,
* katasterzbiralnic,
zbirnega centra in kompostarne
" podatke o pre'rzetih locenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah, ostankihkomunalnihodpadkov,biolo5kih
odpadkih,vodene po pr"Opi
sih o ravnanjuin odlaganjukomunalnihodpadkov,
* podatke
o izdanihsoglasjih.
Registerprevzemnih mest
Za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunarniodpadki se doroci
ime in naslov povzrociteljaali upraviteljastavbe /uporabnika storitev/, lokaci_
jo prer,zemnegamesta za ostanek komunalnih
odpadkov In bioloskih odpadkov, nacin prepu5danja(v posodi ali v vre6kah),velikostin Steviloposod za
prepusdanje ostankov komunarnihodpadkov in bioroskihodpadkov
ier pogostost odvoza.
Zbirke podatkov iz prejdnjega odstavka vodi izvajarecjavne sru2bev registru
prerzemnih mest.
Podatki za posamezno stavbo se v registru prewemnih mest lahko spremeni_
jo zaradi:
t sprememb
Stevilaprebivalcevin zaposlenih v stavbi /po podatkih iz centralnega registra prebivalstvater evidenc o stevilu zaposlenih v posamezni dejavnosti/,
- spremenjenihkolicin komunalnihodpadkovv stavbi.
lzvajalecjavne sluzbe ob vsaki spremembi podatkov potrdi por,rzroiiteljuvpis
sprememb v register prerrzemnihmest in uskladi prerrzemanjeostankovkomu-

tJ_
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nalnih odpadkov in obraiun storitev najkasnejemesec dni po vpisu
spremembe v registerprerzemnihmest.
Frijava prevzem nega mesta

35. ilen
Lastnik ali upravrjavecnove ari obnovijene stavbe mora prijavitiizvajarcujavne
sluzbe za6etek uporabe stavbe najkasneje 1s dni pred zadetkom
uioraol onjekta, da se dogovorita o rokaciji pre\rzemnega
mesta, o dobavi, steviru in
prostornini posod ter o drugih pogojih za pri6etek ianqanlastoritevjavne
stuibe.
Prvo nabavo posod za odpadke zagotoviizvajarecin nabavo zaracunapo\rzrocitelju.
Pred zaietkom uporabe stavbe izvajarecjavne sruZbeizvede vpis pre\zemnega mesta v register prewemnih mest.
Evidence
J O . C ten

lanajalecjavne sluZbe mora voditi evidenco o:
* naseljih,
v katerihzagotavrjastarnoali obdasno roceno zbiranjerodenihin
nevamih frakcij ter kosovnih odpadkov in opreme,
* celotni
kolidinizbranihkomunalnihodpadkov.
- kolidiniizlocenihlocenih in nevamihfiakcij,
- kolidiniin vrsti locenihfrakcij,oddanihpredelovalcem
- kolidini in vrsti nevamih frakcij, oddanih predelovalcem,
- kolidini in vrstah lodenih in nevarnih frakcii, ki so odpadna embala2a,oddanih druZbiza odpadno embalaZo,
sestavni del evidence so potrjeni evidendni listi in potrdila o predanih frakcijah. Dokumentacijomora hranitinajmanjS let.
lz'tajalecjavne sluzbe mora zagotovititehtanje vsake poiiljke locenih
frakcii,
ki jo odda v predelavoali odstranjevanje.
Soglasja
37. ilen
lwajalec javne sluzbe izdaja pogoje k prostorskim izvedbenim aktom in
soglasja k lokacijskim dokumentacijam, k projektom za pridobitev graouenega
dovoljenja oziromaza pridobitevenotnega dovorjenjaza gradiiev z-aobjektelv
katerih bodo nastajalikomunalni odpadki. V soglasjih pruapiS" pogoj;ra
iz_
vedbo zbirnih in prewemnih mest ter zbirarnicin dovozovoo niitr,iogoie
in
postopke za odlaganje komunalnih odpadkov. V soglasju
k uporabninidovoljenjem potrdi izpolnitevpogojev iz predhodnih soglisij.
Letni program ravnanja s komunalnimi

odpadki

L$qr-nrgsram
,.uununjur.orrnuri3-'''i
l'ii"on, pripravi
jravne
izvajarec
sru2be
" retoingapredroiipristojnemu
do 15.oktobra
zanasrednje
obiinskemu
oroanu.

Le,tniprogram ravnanjas koniunalnimiodpadki vsebuje:
'casovni razpored in nadin pre'zemanja kosovnih odiradkov in opreme na
prewemnih mestih kosovnih odpadkov in v zbirnem centru,
opis razgradnje
in predelave kosovnih odpadkov in opreme ter oddaja frakcij poobla6cenim
zbiralcemoziromapredelovalcem,
* opis opreme
za preuzemanje,zaiasno skladiscenje in obdelavo kosovnih
odpadkov, opreme in nevamih frakcij, ki jih bo nabavil po letnenr progruru,
* casovni razpored
in nadin prewemanja nevarnih frakcij s premii:nimizuirJnicamiin v zbimemcentru,z opisom naiina oddajepoobrasdenimzbirarcem
oziromapredelovalcem
. opisnadinaprelrzemanja
zerenegaodpadav zbirnemcentruin v kompostarni,
* stevilozbiralnic,
njihovelokacije,Steviloin prostorninoposod, pc,gostostodvoz-a,nairt opremrjanjaobstojedih ter nacrt'zpostavrjanja novih ibirarnic,
* nadrt opremljanja
zbirnega centra,
* casovni
razoored
- podatke o naseljih in Stevilugospodinjstev,ki se jim zagotavljaprer,rzemanje
ostankov komunalnihodpadkov,
- podatke o naseljih in Stevirugospodinjstev,katerim se zagotavrjapre\zemanje bioloSkihodpadkov,
I podatke o prerzemnih mestih, verikosti posod,
in pogostosti preuzemanja
osiankovkomunalnihin bioloSkihodpadkov,
* podatke
o nadrtovaniletni koliiini zbranih ostankov komunalnih in bioloskih
odpadkovkolicinizbranihlocenih in nevarnihfrakcii.
* nacin prodaje
tipiziranihvreik,
. Steviloposod
in vredk, ki jih bo nabavilizvajalecv letu programa,
* pogostost pranja posod
za ostanke komunarnihin bioroskih odpadkov in
. naiin obve6danja
uporabnikovstoritevjavnesluZbe.
Pri izdelaviprogramazbiranjakomunalnihodpadkovje treba upostevati,da
se
komunalne odpadke pre\zema:
" najmanj enkrat tedensko na obmodjih poserifues strnjeno indivicruarnopozidavo in izven strnjenih naselij
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2- Obveznosti upravljavca odlagaliSda
39. clen
Upravljavecodlagali6damora zagoioviti:
1. redni prevzemostankovkomunalnihodpadkov
2. redni pre\rzemnenevarnihodpadkov,po predhodnemsoglasjupristojnega
obdinskegaorganain skladnoz dovoljenjemAgencijeRS za.okoljeMOP'
3. izrednipre\zem nenevarnihodpadkovpo predhodnemsoglasju,
4. iehtanjeodpadkov,
5. vizualnipregled odpadkov pred kompaKiranjem,
6. obcasne kontrolne kemicne analize,
7. izlod,anleodpadkov, ki se jih ne sme odloZiti,
8. preuzemanjeodpadkov od fizicnih oseb v zaiasnem zbirnem centru znotraj
odlagali5da,do izgradnjeustrezneinfrastrukture,
9. oddajaizlodenihfrakcijpoobla56enimzbiralcemoziromapredelovalcem,
10. urejanje,wdr2evanje'invarovanjeodlagali5daskladnos predpisi,
1f . izlaianje obratovalnegamonitoringa,
12.izdelavo poslovnika po Prav;ilnikuo ravnanju z odpadki (Ur'l.RS,
st. B4l98).
13. vodenjezbirk podatkov,
14. izdaianjesoglasij in
15. pripravolelnega programaodlaganjaodpadkov.
Zbirke podatkov
40. clen
Zbirke podatkov obsegajo:
'
'rke evidencnihlistov,
" ovidencoobrazcevB (letno poro6iloo predelavioz. odstranjevanjuodpadkov) in ocen odpadkov,
. podatkeo vrsti in koliciniodloZenihodpadkov,
* podatke o lodenih frakciiah, predanih poobla6denimzbiralcdm oziroma pre'
delovalcem,
* zbirke porodil o obratovalnemmonitoringu,
* kataster odlagaliSca,
* podatkeo izdanihsoglasjih,
. zbirke li$tin, poirebnih za napoved takse za obremenjevanie okolja zaradi
odlaganja odpadkov.
Letni program odlagania komunalnih odpadkoi
41. clen
Letni program odlaganja komunalnihodpadkov pripravi upravljavecodlagali5ca do 15. oktobraza naslednjeleio.
Letni programodlaganjakomunalnihodpadkovvsebuje:
* casovni razpored in nacin preuzemanjaostankov komunalnih odpadkbv na
odlagali66e,
* 6asovnirazporedin nacin prer,zemanjanenevarnihodpadkov na odlagaliSde,
* 6asovni razpored ih nadin pre',rzemanja
komunalnihodpadkov od fizidnih
-seb na odlagali6ce,
,is postopkovvizualnegapregledaodpadkovin opis postopkovkontrolnih
kemidnihanaliz,
* opis opreme za preuzemanie,vzdrZevanjein varovanjeodlagaliScain za
kompaktiranjeodpadkov.
. opis izvajanjaobratovalnegamonitoringa,
in investicijskihdel za prihodnjeleto,
" opis in obseg uzdrZevalnih
. nadin obve6danjauporabnikovstoritevjavne sluZbe,
. podatkeo nadrtovaniletni koli6iniodlo2enih,odpadkov.

V. PRAVICEIN OBVEZNOSTIUPORABNIKOVSTORITEVJAVNE SLUZBE
42. Llen
Ravnanjes komunalnimiodpadkije obveznagospodarskajavna slu2bain je
za uporabnikeobvezna.
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3. kosovneodpadke pred oddajo rocno razstavijona vei kosovtako, da posameznikos odpadkavsebujeprete2noeho lodenofrakcijorn-nipreteiak
afi preyelik za rocno nakladanjena vozilo za prevoz kosovnih odpadkov
4. biolo6ke odpadke odlagajo v kompostnikeali zabojnike za biolo6ke odpadke v dim vedji mo2nimen.

'
45. clen
Uporabnikioz. pouzrociieljiali upravljavcistavb morajozagotoviti:
1. da so posode in vrecke, namenjeneodlaganjuostankovkomunalnihodpadkov, postavljene na pre\rzemno mesto 5e pred zacetkom delovnega
odpadkov.
dasa za prer,rzemanje
2. da so posode, namenjeneodlaganjubioloSkihodpadkov,postavljenena
prevzemno mesto Se pred zadetkom delovnega tasa za prerrzemanjeodpadkov.
3. da po praznjenjuposode namestijonazalna zbirno mesto.
4. da so pokroviposod zapr.ti,ne glede na to ali se nahajajona pre\rzemnem
ali na zbirnemmestu,
5. da je dovoz do pre\rzemnegamesta tudi v zimskem dasu wdrievan in !e
omogoden odvoz odpadkov,
6. obveScanjeizvajalcajavne sluZbeo spremembah,.ki vplivajona obradun
storitevjavne sluZbe.

46. 6len
Prepovedano je:
1. odlo2itiali zliti odpadke, ki niso komunalniodpadki, v zabojnikeza locene
frakcije ali v posode in vredke za ostanke komunalnihodpadkov ali v posode za bioloike odpadke;
2. meSatinevarnefrakcijez lodenimifrakcijamiali ostankikomunalnihodpadkov ter biolqikimi odpadki ali me6ati posameznevrste nevarnihfrakcij med
seboj,
3. meSatilo6enefrakcijemed gstankekomunalnihodpadkov,
4. v posode in vredke za ostanke komunalnih odpadkov odlo2iti ali zliti nevarne frakcije, odpadni gradbeni materialin kamenje, bolni6nicne odpadke iz
zdravstvenihin veterinarskihdejavnosti,tople ogorke in pepel, kosovne odpadke, odpadke iz vrtov in odpadkev tekocem stanju,goSce in usedline,
ne glede na vrsto odpadka,
5. odlagatiodpadkev vreikah, ki niso tipizirane,
opr6mo, ki vsebujenevarnesnovi,
6. razstavljati
7. pisatina posode ali zabojniketer nanje lepiti plakate.

47.6len
Uporabnik oz. povzroditeljmora odloZiti kosovne odpadke in opremo na pre
vendar ne
\rzemnomestoza kosovneodpadkedo 9,0O ure na dan pre\rzema,
prej kot 24 ur pred dnevompre\rzema.Ce odlo2iodpadke,ki niso kosovnike
jih mora
munalniodpadkiali opremain jih izvajalecjavneslu2bene prevT:ame,
odstraniti s pre\rzemnegamesta takoj po kondanem prelzemanju kosovnih
odpadkov.

48. ilen
Prepovedanaje opustitev storitev javne slu2be in kopiienje komunalnih od'
padkovter njihovose2iganjeali odlaganjev objektihali na zemlji6cih,ki nisc
komunalnihodpadkov.
namenjeniza odstranjevanje
Ce powroditelj iz prejSnjegaodstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve
komunalnihodpadkovskladnos predpisio ravnanjuz odpadki,to na njegove
stro6ke izvede izvajalecjavne slu2be na podlagi odlocbe in5pekcije.

.49. clen
Ce povzroditeljani mogoie ugotoviti,zagotovipredelavoali odstranitevkomu'
nalnihodpadkovizvajaieciavneslu2bena stroSkeOb6ine Zirovnicana podla'
gi odlodbe in6pekcije.

50. clen
Organizatorjikulturnih, Sportnihin drugih javnih prireditevmorajo za cas traja'
nja priredifuezagotoviti,da se prireditveni prostor opremi s posodami ali za'
bojniki za prepu6danje lodenih frakcij in posodami za prepuScanjeostankot
komunalnihodpadkovin da najkasnejev 24 urah po koniani priredituiizvaja
lec javne sluZbeodpadke pre\zame.
Stro6kibremenijoorganizatorja.

43. clen
Porzrociteljiravnajos komunalnimiodpadki tako, da prepuScajocim ved locenih frakcijna ekoloikih otokih in v zbirnihcentrih.
VI, ODUGANJE ODPADKOV
Polzrocitelji morajo oddajati vse:
* nevarnefrakcije pri obdasnem preirzemanjuv premidnihzbiralnicahin v zbir51.clen
Ostankikomunalnihodpadkovse odlagajona odlagaliscenenevarnih6dpad'
nih centrih,
* kosovne odpadke in opremo pri obdasnem prevzemanjus pre\rzemnega kov (odlagaliSde).
mesta kosovnihodpadkovin v zbirnihcentrih.
V obmocju odlagali5case lahko uredijo prostoriza zadasnoskladi6cenjelo
cenih frakcij in prosiori za zacasno hrambo nevarnihfrakcij, lahko pa iudi zbir
44. dlen
ni center.
Povzrociteljimorajo zagotoviti,da:
1. hranijo nevarnefrakcijedo njihoveoddaje lo6eno od drugih odpadkovin
Prostoriza zadasnaskladii;denjaiz prejSnjegaodstavkase lahko uredijo, ct
neSkodljivoza okolje,
ce ie dolocen na
so
zagotovljenetehni6nemoZnostizbiranjain skladiSdenia,
okolje,
varno
za
in neskodljivo
2. hranijoiodenefrakcijedo njihoveoddaje
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daljnjipostopekza ravnanjes teml odpadki oziromaje znan zbiralecozirama
predelovalecin je pridoblienoustreznodovoljenje.
52, c len
je dovoljenoodlagatisamo tiste odpadke, ki jih doloca PravilNa odlagaliSde
nik o ravnanjuz odpadki(UL RS, it. 84198).
53. dlen
Upravljavecodlagaliscamora imeti poslovnikza obratovanjeodlagaliSca,ki je
predpisan s Pravilnikomo odlaganju odpadkov, ki obsega:
1. nazivupravljavcaodlagaliSdain vrsto odlagali5ca,
2. seznamvrst in kolidinodpadkov,ki se skladnoz dovoljenjemlahkoodlagajo,
3. podatke o obratovanjuodlagali6da:
* obratovalnicas odlagaliSia
. opis naiina prewemanja in preverjanjaodpadkov.
. opis nadinain metod odlaganjaodpadkovv telo odlagali5da,
* opis ravnanjazizcedno in padavinskovodo in odlagali5dnimiplini,
4. navodila zaiztajanje postopkov preverjanjaodpadkov,
5. navodilaza ravnanjez odpadkiv zacasnihskladi66ihna obmodjuodlagali5ca,
6. navodilazavzdrzevalnadela na odlagali5du,
7. navodilaza redne preglede stabilnostitelesa odlagaliScain tehniinih objektov in naprav,
8. navodila za nadzor in ukrepanje v anezi s preprecevanjem in zmanj6evanjem obremenjevanjaokolja,
9. navodilaza ukrepanje v primeru ekolo6ke nesreie in
'10.navcjdilaza vodenje in shranjevanjeobratovalnegadnevnika.
54. clen
Zemlja in jalovina se na odlagaliSduuporabljata le za gradnjo odlagalnih polj
in prekrivnimaterialv skladus poslovnikom,
55. clen
lzkopana zemljina in jaloVinater gradbeni material se lahko odloZijo na odlagali5duinertnihodpadkov,uporabijose lahko za sanacijodegradiranihpovrSinoziromase lahko odloZijokam drugamv okolje, zakar mora biti pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor.
Do doloiitve ustreznega prostora v obcini za odlaganje izkopane zemljine in
jalovineter gradbenegamateriala,ga uporabnikioz. por,rzroditelji
proti pladilu
lahko odlo2ijona odlagaliicu Mda Me2akla,v kolikorsami ne najdejoprimernega mesta zanje.
Powro6itelj mora vsaj tri dni pred pricetkom del, kler bodo taki odpadki nastajali; obvestiti pristojno sluZbo Ob6ine Zirovnica o predvideni lokaciji za odlagaliSde.
56. clen
je prepovedanoodlagaOdpaCke,ki so namenjeniodlaganjuna odlagaliSde,
ti iauenodlagaliSca.
Kdor odlo2i odpadke izven odlagali5caodpadkov, jih je dolZan na svoje stroSke odstraniti in prepeljati na odlagaliSdeodpadkov. Ce tega ne stori, jih na
njegove stroSkeodstrani poobla6den iarajalectakoj, ko to odredi pristojni ob' :ki
organ za komunalne zadeve ali pristojna inSpekcija.
storilca ni moZno ugotoviii, odstrani odpadke izvajalecna stro5ke proradu-na obcine, kjer se odpadki nahajajo.

VII. NADZOR
57. 6len
Nadzor nad iarajanjemdolocil tega odloka opravljain6pekcijaza okolje, zdravsfuena in6pekcija, obdinski redar in pristojne obcinske sluZbe, vsak v okviru
svojegadelovnegapodrocja in zakonskihpooblastil.
In6pekcijalahko pri opravljanjunadzora izdaja odlodbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviii izvr5evanjedolocb tega odloka.
lzvajalcijavnih slu2b in povzrociteljiso dol2ni ugotavljatinepravilnoravnan.iez
odpadki in pd odlaganju odpadkov v skladu s tem odlokom in kr6itelje prijaviti prislojniin6pekcijiali slu2biiz prvegaodstavkatega dlena.
VIII.VIRI FINANCIRANJA IN OBLIKOVANJECEN STORITEV JAVNE
SLUZBE
Viri financiranja
58. clen
Sredstuazaiztalanje javne slu2be ravnanjas komunalnimiodpadki in odlaganja ostankovkomunalnihodpadkovv obsegu in na naiin, koi je dolodenov
tem odloku,se pridobivajo.
. iz placila uporabnikov-zastoritvejavne slu2be,
* iz proracunaObcine Zirovnica,
* druoihvirov.
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59. clen
Cene storitevse oblikujejolocenci'2a:
" zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
* predelavoin obdelavokomunalnihodpadkov,
* odlaganjekomunalnihodpadkovna osnoviprogramain
stro5kovnihkalkula
cij izvajalcaskladno z veljavnimipredpisi.

Cene storitevse oblikujejo za enoto posameznestorifue,enota storitueje
uteZna(kg) kolidinakomunalnihodpadkovali njihovihosiankov,ki jih usfua
po\rzroiitelj (uporabnikjavne sluZbe).

60. clen
Stro5ki, ki oblikujejo ceno storitevzbiranja kosovnih odpadkov, nevarnihjrak"
cij in komunalnih odpadkov ter ceno storitev izlocanja loienih trakcij z razvr
Sdanjemzbranih komunalnihodpadkov,kompostiranjebiolo5kihodpadkov
mehansko biolo5ki obdelavi odpadkov in odstranjevanjuodpadkov, obsegajc
preovsem:
1. neposrednestro6ke
2. posredne stro5ke opravljanjastoritev
3. sploSnestro5ke
ObraEun storitev javne sluibe
61. clen
Zavezanciza pladilo storitev iz 65.dlena tega odloka so:
- uporabniki oz.porzro6itelji odpadkov iz gospodinjstev
- ostali uporabniki oz po\zrocitelii odpadkov

62. ilen
Stroike ravnanjaz odpadki so dol2ni pladevativsi porrzroditelji,za kaiere je
organizirano ravnajez odpadki. Obveznost pladila stro6kov za ravnanjez odpadki nastane z dnem, ko zaine izvajalecopravljatistorifue nernjihovem obmodju ali se povzroditeljivselijo v stanovanjeali pridnejo uporabljaii poslovne
prostore.
Vsaka prav-naoseba, ki opravljagospodarsko ali drugo dejavnost na obmo6ju Obdine Zirovnica,je dol2napred zadetkom opravljanjadejavnostiprijavitiizvajalcu datum zadetka ianajaryadejavnostiin skleniti z iarajalcem pogodbo c
ravnanjuz odpadki.
Pouzroditeljemodpadkov - pravnimosebarn, ki pripeljejo odpadke v zbirn
center, kompostarno ali na deponijo, se stro6ke obdelave odpadkov zaratuna po ceni, ki je dolodenav veljavnemceniku.

63. clen
Osnova za obradun storitev na osebo iz stanovanjskih prostorov je teZa odpadka in pogostost odvoza. TeZaodpadkov.na osebo.se izraiuna glede na
skupno te2o odlo2enihodpadkovna deponijo od vseh obdanovv ehem letu
in se po tarifnempravilnikupreradunana osebo/mesec.
Potreben vblumen posode doloiita skupaj iarajalec in powroi:itelj odpadkov
glede na pretvornikv tono/m3. Volumenposodeje odvisenod Stevilaoseb v
gospodinjstuu,velikosti poslovne povrSine,vrste poslovne dejavnosti,kolidine
odpadkovter uspeSnostiloievanja na izroru.
Za individualno postavitev posod pri fizidnih osebah - gospoclinjsMh je najmanjsi skupni volumen posode za odpadke 120 litrov.
V primeru, ko ved powro6iteljev uporablja isto posodo, se za razdelitevstro
Skov med povzrociteljiuporablja kvadraturaposlovnih ali proizvodnih povr5in
ali Steviloporzrociieljev.Za poslovne in proiarodne povriine se Stejejovsi pokriti in nepokriti prostori, ki slu2ijo za izlai4nje poslovne oziroma proizvodne
dejavnosti.V primeru,da so powroditeljigospodinjstua,ki uporabljajoisto posodo za odpadke, se za razdelitevstroikov uporablja Stevilodlanov v gospodinjstvu.

64. clen
Pravilniko tarifnernsistemuravnanjas komunalnimiodpadki v Obiini Zirovnr
ca in cenik za obracun storitevjavne slu2be sprejme Obdinski svet Obcine Zirovnica-

IX. KAZENSKE DOLOEBE

65. dlen
Z denarnokaznijo100.000 do 200.000 tolarjevse kaznujeza.prekr5ekizva
jalec javne slu2be za ravnanjez odpadki, ce:
1. ne pre\rzemaostankovkomunalnihodpadkovza vse uporabnikena celotnem obmodjuObdineZirovnica,kot to doloca 32. dlen, ioika 1i
2. ne prewema bioloSkihodpadkovna nadin, kot to doloca 32. 6len, tocke
2:
3. ne zagotoviprevzemalocenihfrakcijna ekoloSkihotokih in v zbirnemcentru v obseguiz 16. in 17.clena;
4. ne r,rzdr2ujeposod oziroma zabojnikov na ekolo5kih otokih in zbirnih cen'
trih, ne popravljaokvar in dotrajanihzabojnikovne nadomesti z novimi, ko'
to doloda32. dlen,tocke 11 in 12;
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5. ne cisti in uzdr2ujeprostorov prerzemnih mest, ekoloSkihotokov in zbirnih
centrov,kot to doloca 32. dlen, tocka 10;
na
6. ne prewema kosovnihodpadkovin opreme z obcasnimpre\tzemanjem
preuzemnihmestih kosovnihodpadkovin v zbirnem centru, skladno z letnim programom zbiranla;
7. ne preuzemanevarnihfrakcij z obdasnim prerzemanjem v premicnih zbiralnicah in v zbimem centru;
lodenihfrakcij,
8. ne oddajaodpadneembalaZe,zbranev okviruprer,rzemanja
z odpadno embala2o;
v predelavoskladnos predpisomo ravnan.iu
9. ne oddajalo6enihfrakcij,zbranihz lodenimzbiranjem,v nadaljnjopredelavo skladno s predpisom o ravnanjuz odpadki;
10. ne oddaja lodenih frakcij, pridobljenih s predelavo kosovnih odpadkov in
opreme, v nadaljnjo predelavo skladno s predpisom o ravnaniuz odpadki;
11. ne oddaja nevarnihfrakcij poobla5denimzbiralcemoziroma predelovalcem;
'12. ne obvesti o izpadu prevzemaostankov komunalnihin biolo6kih odpadkov
zaradi vi6je sile, kot to doloda 28. dlen;
13. ne preuzemain prevaZakomunalnihodpadkov s posebnimivozili,kot to
doloda 32. dlen todka 6;
14. ne ugotavljain ne evidentirasestave in kolidine pre\.zetihostankov komunalnihodpadkov,kot to doloda 32. clen, iodka 25;
15. ne ugotaMjain ne evidentirasestave in kolidine prerzetih biolo6kih odpadkov, kot to doloca 32. 6len, todka 26;
16. ne pripraviletnihprogramovravnanjas komunalnimiodpadkiv roku iz 38.
clena;
17. vodi zbirk podatkoviz 34. 6lena;
'18. , zagotovi odstranitue kosovnih odpadkov, kot to doloca 47. clen tega
odloka.
Z denamo kaznijo 50.O00 tolarjev se za prekniek kaznuje odgovorna oseba
iarajalcajavne slu2be iz prvega odstavkatega dlena. ^

5. ne vzdr2uje cistoce na zbirnem mestu, ne zagotavljadostopa do preuzemnega mesta v zimskemiasu in ravnav nasproijuz drugimidolodbami27.
in 25. dlena;
10. ne obveS6aizvajalcajavne slu2beo spremembah,ki vplivajona obradun
storitevjavne slu2bekot doloia 45. dlen, tocka 6,
6. opusti uporabo storitevjavne sluZbe in kopici komunalne odpadke, jih se2iga ali odlaga v objektih ali na zemlji5dih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnihodpadkov(48. clen);
7. ne odpelje odpadkoviz odlagaliScana ustreznomesto, kot to doloca 31.
dlen in
8. ne odpelje odpadkov, ki niso kosovni odpadki iz prewemnega mesta kosovnih odpadkov, kotto doloda 47. clen.

66. clen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekrSekupravijavecodlagali5da,ce:
'1. ne omogoda odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, kot to doloca 39.
dlen,tocka 1;
2. ne omogoda odlaganjanenevarnihkomunalnihodpadkov, kot to doloda
39. dlen, todka 2;
3. ne vodi zbirk podatkovv obsegu iz 40. clena;
4. ne pripravi letnih programovodlaganjakomunalnih odpadkov kot to doloda
41. dlen.
Z denarno kaznijo50.000 tolarjevse za prekrSekkaznujeodgovornaoseba
upravljavcaodlagali6caiz prvega odstavkatega dlena.

72. clen
larajalecjavne slu2be pripraviletni program zbiranjakomunalnihodpabkov prvid za leto 2003. Program predlo2iv soglasje pristojnemu obcinskemu orgado 15.12.2OQ2,
nu najkasneje.

67. clen
Z denarno kaznijo 20O.0OOtolarjevse kaznuje za prekrdek powroditeli komunalnihodpadkov,ki je pravnaoseba in:
1. ne uporablja storituezbiranja komunalnihodpadkov, kot to dolocata 42. in
43. 6len;
rrepu5da ostankov komunalnih odpadkov v posodah ali v tipiziranih .
2.
v,-ckah, kot to dolocata 22. in 23. clen;
3. ne rzdrZuje distode na zbirnem mestu, ne zagotavljadostopa do preuzemnega mesta v zimskemdasu in ravnav nasprotjuz drugimidolocbami25.
in 27. clena:
4. ne prepuSdabiolo6kih odpadkov v posodah, kot io doloia 24. clen;
5. ravna s komunalnimiodpadki v nasprotju z dolocili 46. dlena;
6. ne obve6da izvajalcajavne slu2be o spremembah, ki vplivajo na obradun
storitevjavne sluibe kot doloda 45. dlen, tocka 6,
7. ne odpelie odpadkov iz odlagaliScaodpadkov na ustreznomesto, kot to dolo6a 31. clen;
8. opusti uporabo storitevjavne slu2be in kopidi komunalne odpadke, jih se2iga ali odlaga v objektih ali na zemljiScih,ki niso namenjeni za odstranje'
vanje komunalnihodpadkov(48. clen);
9. pri organiziranjukulturnih,Sportnihin drugih javnih prireditevravnav na:
sprotjuz dolo6bami50. 6lena.
Z denamo kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr6ek odgovdma oseba
pravne osebe iz prvega odstavkatega clena.
Z denamo kaznijo 1OO.0OOtolarjev se kaznuje za prekr6ek posameznik, ki
stori prekrSekv zvezi s samostojnimdelom iz prvega odstavkatega 6lena.
68. clen
Z denarno kaznijo do 5O.OOOtolarjevse kaznuje za prekrSekporzrociielj komunalnihodpadkov,ki je fiziina oseba in:
1.-neuporabljastorituezbiranjakomunalnihodpadkov,kot to dolodata42. in
43. clen ;
2. ne odlaga ostankovkomunalnihodpadkovv posodahali v tipiziranihvreckah, kot to dolocata 22. in 23. ilen:
3. ne odlaga bioloSkihodpadkov v posodah, kot to doloca 24. clen;
4. ravnas komunalnimiodpadkiv nasprotjuz dolodbami46. dlena;

X. PREHODNEIN KONENEDOLOEBE
69. clen
Za uporabnike storitev javne sluZbe, ki so uporabljali storitvejavne slu2be na
dan uveljavitvetega odloka (obstojeci uporabniki storitev javne slu2be), se
uporabliajoobstojedizabojnikiveljkosti12O, 24O,770 in 1100 litrov5e najved 7 let po uveljavitviiega odloka.
7O. clen
Z obstojede uporabnike storitevjavne sluibe se do vpisa sprememb v register
prewemnih mest uporabliaio podatki iz evidenc, ki jih je za izvajanjestoritev
javne slu2be do uveljavitvetega odtoka vodil iarajalecjavne slu2be.
7'1.6len
Vse dolo6be tega odloka, ki se nanaSaiona lodeno zbiranle odpadkov stopijo v veljavo 6ele takrat, ko bo organiziranzbimi center za ravnanjez locenimi
frakcijami.

73. clen
Obcina Zirovnicav sodelovanjuz izvajalcemjavne sluZbe pripravi dolgoroini
plan ukrepov na podro6ju ravnanjain odlaganja komunalnih odpadkov, v katerem dolodi zadetek, dinamiko ter obseg izlocevanjalodenih frakc{. V pro'
gramu se dolodi terminski plan in vire financiranialzgradnjeobjeKov za lodeno zbiranje, raanr6ianje, sortiranje in predelavo komunalnihodpadkov.
Rok izdelavedolgorocnega programaje usklajenz rokom za sprejemanjaobdinskegaproraduna.
Dolgorodni program ukrepov obrarrnavain sprejme Obiinski svet Obcine Zirovnica.
74. dlen
tega odloka pripraObiina Zirovnicamora v roku treh mesecevpo uveljavitvi
viti Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanjas komunalnimiodpadki v Obcini Zirovnica in Tehniini pravilnik.oravnanjus komunalnimiodpadki v Ob6ini Zirovnica.
75. dlen
Z dnem uveljavitvetega odloka za Obcino ZirovnicoprenehaveljaiiOdlok o
ravnanjus komunalnimiodpadki na obmocju Obdine Jesenice (Ur.l.RS5t.
26/96).
76. clen
Ta odlok zadneveljati15. dan po objaviv UradnemveslnikuGorenjske.
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