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Članicam in članom
Občinskega sveta Občine Straža

Številka: 00700-14/2013-1
Datum: 02. 12. 2013

Zadeva:

Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Straža
- obrazložitev predloga

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07 ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
97/12 Odl.US: U-I-88/10-11, in 92/13),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 27/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1 (14/05
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/06
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11
Odl.US: U-I-165/09-34 in 57/12),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 43/11 Odl.US: UI-166/10-8 in 21/13),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12),
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS, št.
75/08),
- Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Novi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki je pripravljen na Zakon o
varstvu okolja. Največ sprememb je povzročila nova Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja, ki je stopila v veljavo s 1.1.2013 in določa, da je potrebno uskladiti
občinske odloke in sprejeti cene v skladu s spremembami uredbe najpozneje do
31.3.2014.
Novi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki je pripravljen s podobnimi
vsebinskimi sklopi kot predhodni odlok. Največje vsebinske spremembe so v V.
poglavju, ki obravnava vire financiranja in način obračunavanja storitev.

Stran 1 od 3

Vsebina odloka:
1. poglavje odloka opredeljuje namen in cilje odloka.
2. poglavje odloka opredeljuje obseg in način izvajanja javne službe, ter opredeljuje minimalne
standarde oskrbe in nadstandardno storitev. Pomembna sprememba tega poglavja je spremenjen
način zbiranja in prepuščanja kosovnih odpadkov, ki se bo odslej izvajal po naročilu povzročitelja
odpadkov.
3. poglavje odloka določa obveznosti izvajalca javne službe, opredeljuje prevzem in frekvenco
odvoza odpadkov, ki se spreminja (predvsem za območja z majhno gostoto poselitve).
4. poglavje določa pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe, ter določa prepovedi
(novost je prepoved sežiganja suhih odpadkov na vrtovih).
5. poglavje odloka opredeljuje vire financiranje javne službe, razdelitev uporabnikov, določitev cen in
subvencioniranja cen storitev javne službe. Opredeljen je način in rok plačevanja storitev, način
izračuna in obračunavanja storitev. V tem poglavju je največ sprememb, glede na prejšnji odlok.
Spremembe so predvsem naslednje:
- Pristojnost potrjevanja cen storitev javne službe je z določili nove Uredbe prenesena na občine
(5.člen Uredbe) in ni potrebno več pridobiti soglasja pristojnega ministrstva.
- Cene komunalnih storitev izvajalec javne službe oblikuje in predlaga cene z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe. Izvajalec predlaga potrjeno ceno (ki je
predračunska lastna cena) za območje občine in jo predlaga pristojnemu občinskemu organu v
potrditev.
- V kakšni višini bo občinski svet potrdil in s tem določil zaračunano ceno in z njo obremenil
uporabnike, oziroma določil prodajno ceno, je v njegovi pristojnosti. Morebitna razlika med
obema pa se pokriva s subvencijo iz občinskega proračuna.
- Uredba ukinja različne predračunske cene storitev obveznih GJS med uporabniki kot so
gospodinjstva in drugi uporabniki in uvaja določitev enotne predračunske cene za vse uporabnike
(12. člen Uredbe).
- Občina lahko prizna subvencijo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih
dejavnosti (3.točka 3. člena Uredbe), torej subvencije izvajalcem pridobitne dejavnosti niso več
dovoljene. Pri tem je potrebno upoštevati predpise o poročanju in kriterijih za prejemanje
državnih pomoči.
- Izvajalec javne služba Komunala Novo mesto d.o.o. je dožna razporediti uporabnike na
gospodinjstva, neprofitne in profitne organizacije.
- Uredba določa obveznost pričetka ločenega zaračunavanja zbiranja bioloških odpadkov (22. člen
Uredbe). Ločeno obračunavanje se bo izvajalo samo za odjemna mesta v večstanovanjskih
stavbah, kar pomeni minimalno dodatno obremenitev gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah.
Kasneje se bo zaračunavanje storitve širilo tudi na individualne hiše.
- Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave, bosta na
računu ločeni obračunski postavki, do sedaj je bilo združeno v eni postavki.
6. poglavje odloka določa nadzor in kazenske določbe za pravne in fizične osebe.
7. poglavje odloka obravnava prehodne in končne določbe.
Odlok se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov.
Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo in
sprejme predloga sklepov.

Predloga sklepov:

1. Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine Straža potreben in primeren za
obravnavo in ga je potrebno v nadaljevanju dopolniti in sprejeti.
2. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju Občine Straža v prvi obravnavi.
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Priloga:

Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža.

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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