Na podlagi 20. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št.: 99/99, 39/00, 36/01) je
Občinski Svet Občine Vrhnika na svoji 14. seji, dne 20.05.2004 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja lokalne javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V 3. členu Odloka o načinu opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(uradne objave Naš časopis, februar 2002) se v 1. točki za besedilom ''zbirnih centrov'' doda
besedilo, ki se glasi:
''ter skupinskih zbiralnic.''.
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
2. člen
V 4. se doda nov pojem, ki se opredeli v točki 20a in se glasi:
''20a: Skupne zbiralnice ostankov komunalnih odpadkov so lokacije, na katerih so postavljeni
zabojniki za zbiranje ostankov komunalnih odpadkov in organskih odpadkov. Postavijo se v
primerih, ko zaradi utemeljenih razlogov ni mogoč individualni odvoz.''.
3. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
''V primerih, ko na določenih področjih ni mogoče izvajati individualnega odvoza ostankov
komunalnih odpadkov (otežen dostop, neekonomičnost), lahko izvajalec, ob pisnem soglasju
župana, postavi skupne zbiralnice ter preko njih zajema in odvaža ostanke komunalnih
odpadkov. Povzročitelji s tako določenih področij so dolžni prinašati ostanke komunalnih
odpadkov v skupinske zbiralnice. Tak način zbiranja ostankov komunalnih odpadkov ne
vpliva na obračun storitev službe ravnanja z odpadki.''
4. člen
Črta se 4. odstavek 11. člena.
5. člen
Naslov pred 17. členom se spremeni tako, da se glasi:
''Ločeno zbiranje frakcij v zbiralnicah''.
6. člen
V 19. členu se v peti alinei za besedo ''razpored'' doda beseda ''prevzema''.
Dodajo se nove alinee, ki se glasijo:
- časovni razpored prevzemanja ostanka komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji
prepuščajo v skupinskih zbiralnicah za ostanke komunalnih odpadkov;
- podatke o opremljenosti skupinskih zbiralnic, področjih in številu prebivalcev, kjer se
ostanki komunalnih odpadkov zajemajo preko skupinskih zbiralnic;
- področja, kjer se odpadki v skladu s 34. členom pobirajo pogosteje oz. redkeje, kot
običajno.''.
7. člen
Doda se nov naslov pred 22. člen, ki se glasi:
''Zbiranje organskih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov''.
8. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
''Za nakup in vzdrževanje zabojnikov v skupinskih zbiralnicah za ostanke komunalnih
odpadkov poskrbi izvajalec. Povzročitelj mu za to plačuje uporabnino, ki je enakomerno
porazdeljena med povzročitelje.''.
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člena tako, da se glasi:

''Pri izdelavi urnika zbiranja organskih odpadkov, kosovnih odpadkov, ostankov komunalnih
odpadkov in ločeno zbranih frakcij v zbiralnicah je treba upoštevati, da:
- predlog letnega urnika odvoza odpadkov pripravi izvajalec do 31.10. tekočega leta za
naslednje leto in ga pošlje županu v potrditev. Župan v roku 30 dni potrdi ali zavrne
urnik. V primeru, da se župan ne opredeli, se šteje, da se z urnikom strinja;
- lahko pristojni organ občinske uprave na območjih poselitve s strnjeno individualno in
blokovno pozidavo, kjer primanjkuje prostora za namestitev ustreznih zabojnikov,
naloži večjo pogostost prevzemanja odpadkov, kot je določena za ostala naselja;
- lahko pristojni organ občinske uprave v primerih manjših strnjenih naselij oz. v
primerih, ko so naselja oddaljena od ustaljenih poti odvoza več kot običajno, dovoli
manjšo pogostost prevzema odpadkov, kot je določena za ostala naselja.''.
10. člen
Črta se 62. člen odloka.
11. člen
V 69. členu se besedilo ''denarna kazen'' zamenja z besedilom ''globa''.
V četrti alinei se besedilo ''18. člen'' nadomesti z besedilom ''druga točka 3. člena''.
12. člen
V 70. členu se besedilo ''denarna kazen'' nadomesti z besedilom'' globa''.
V prvem odstavku se za besedilom ''pravna oseba'' doda besedilo ''in samostojni podjetnik
posameznik''.
V drugem in tretjem odstavku tega člena se znesek ''150.000,00 tolarjev'' nadomesti z
zneskom ''60.000,00 tolarjev''.
13. člen
V 71. členu se besedilo ''denarna kazen'' nadomesti z besedilom'' globa''.
14. člen
Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.
10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in24/2001).
15. člen
Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in stopi v veljavo 15 dni po
objavi.
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