Objavljeno v Našem časopisu št.: 280/2002
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93),
Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vrhnika (Ur. list RS št. 71/95) 26.člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 22/00), Pravilnika o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98, 45/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00), Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS št.
99/99, 39/00, 36/01), Odloka o ustanovitvi službe komunalnega nadzora na območju občine
Vrhnika (Uradni list RS št. 17/91) in Zakona o prekrških (Uradni list SRS št 25/83, 36/83,
42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in 91/90 ter Uradni list RS št 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 35/97,
45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00) je občinski svet občine Vrhnika na svoji 22. seji dne
31.1.2002 sprejel
ODLOK
o načinu opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
I. SPLOŠNO
1.člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (v nadaljnjem besedilu - služba ravnanja z odpadki) na območju občine Vrhnika.
2.člen
Za vse povzročitelje je na območju občine Vrhnika v skladu s tem odlokom obvezno ločeno
zbiranje odpadkov in predpisano ravnanje s komunalnimi odpadki.
S tem odlokom se določa:
1. način ločenega zbiranja odpadkov
2. dolžnosti izvajalca službe ravnanja z odpadki
3. pravice in obveznosti povzročiteljev
4. viri financiranja službe ravnanja z odpadki
5. oblikovanje cen
6. obračun storitev službe ravnanja z odpadki
7. ravnanje z odpadki pri pravnih osebah
8. nadzor nad izvajanjem odloka
9. kazenske določbe
10. prehodne določbe
3.člen
Izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju – izvajalec)
opravlja:
1. Ločeno zbiranje:
Izvaja se preko zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov), zbirnih centrov, posebnih
zabojnikov za organske odpadke, zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov,
kosovnega odvoza, prebiranje odpadkov, zbiranja nevarnih odpadkov in odstranjevanje
gradbenih odpadkov.
2. Odvoz odpadkov:
Izvaja se v zato prirejenih vozilih skladno z urnikom izvajalca odvoza odpadkov in
upoštevanjem določil ločenega zbiranja odpadkov.

3. Pripravo na predelavo in predelavo odpadkov:
V zbirnem centru se ločeno zbrani odpadki sortirajo, preberejo, po potrebi stisnejo,
začasno skladiščijo in posredujejo predelovalnim obratom. Organski odpadki se
predelajo na kompostarni, ki se nahaja v sklopu centra za ravnanje z odpadki.
4. Odlaganje :
Ostanek odpadkov se odloži na odlagališče odpadkov oziroma odstrani na drug ustrezen
način.
5. Pomoč pri organizacij:
Čistilnih akcij, akcij zbiranja starega papirja, nevarnih odpadkov, tekstila in drugih.
6. Osveščanje:
Vsa dejanja povezana z vzpodbujanjem ekološkega ravnanja z odpadki.
4.člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje komunalnih odpadkov kjer se iz skupnega
snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo posamezne frakcije navedene v
klasifikacijskem seznamu pod številko 20 00.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni
odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti.
3. Organski odpadki so ostanki hrane, kuhinjski odpadki, odpadki iz vrtov ali parkov ali
drugi odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni anaerobnim ali aerobnim procesom
razgrajevanja.
4. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, iz katerih so izločene ločeno
zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov,
ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v
skupino »Ločeno zbrane frakcije« ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v
skupino »Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v
klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki.
5. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki
zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih,
posodah ali vrečkah za odpadke.
6. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, je zavržena
oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike in zavržena električna in elektronska oprema, ki
vsebuje nevarne snovi, iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« s klasifikacijskega
seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki,
zamrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluoroogljike ali
klorofluoroogljikovodike, avdiovizuelna, računalniška ali druga elektronska oprema, ki
se uporablja v gospodinjstvu.
7. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz
predpisa, ki ureja ravnanje s temi odpadki. Nevarne frakcije so določene v prilogi 3, ki
je sestavni del tega odloka.

2

8. Drobni odpadki iz kovin so manjši odpadki iz kovin in drobna odpadna embalaža iz
kovin, ki je skladno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
komunalni odpadek.
9. Drobni odpadki iz plastike so manjši odpadki in drobna odpadna embalaža iz plastike
in kompozitov, ki je skladno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo komunalni odpadek.
10. Gradbeni odpadki so mešanica materialov, ki nastane pri podiranju betonskih ali
zidnih konstrukcij, odstranjevanju asfalta in drugih gradbenih ali rušilnih delih in
gradbeni odpadni material iz kamenin ali rudnin.
11. Ločeno zbrane frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki. Določene
so v prilogi 2 tega odloka.
12. Ločene frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« (2001) skupaj z
embalažo in ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek (1501). Določene so v
prilogi 1 tega odloka.
13. Povzročitelj komunalnih odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov.
14. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je prostor, kjer stojijo zabojniki za ostanke
komunalnih odpadkov in organske odpadke. Praviloma ni na javni površini.
15. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih
odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne
odpadke v za to namenjenih zabojnikih. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov ,
ki je praviloma na javni površini, se za posamezno stavbo določi v postopku izdaje
dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto
komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob začetku uporabe storitev
službe prevzemanja komunalnih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest.
16. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji
komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te
odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je
sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov.
17. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je ustrezno urejen , pokrit ali nepokrit in za
prevzemanje ter začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij opremljen prostor. V
zbiralnici ločenih frakcij povzročitelji komunalnih odpadkov iz bližnje okolice zbiralnice
prepuščajo izvajalcu javne službe ločene frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih najbolj
pogosto in v največjih količinah, kot so papir, steklo, drobna plastika in drobni kovinski
odpadki.
18. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno
skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe te frakcije oddajajo.
19. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje
nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča,
da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se
ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh
frakcij.
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20. Začasna zbiralnica ločenih frakcij (v nadaljevanju začasna zbiralnica). Začasno
zbiralnico zagotovijo organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in
aktivnosti na prostem za čas teh prireditev in aktivnosti.
21. Zbirni center ali predelovalno dvorišče (center za ravnanje z odpadki) je ustrezno
urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Izvajalec javne službe prevzete komunalne
odpadke razvršča v ločene frakcije ter obdela preden jih odpremi v predelavo ali kot
ostanke komunalnih odpadkov v odstranjevanje. V zbirnih centrih se lahko izvaja tudi
predelava materialov ločenih frakcij ter obdelava ostankov, ki nastajajo po predelavi
ločenih frakcij, za neposredno oddajo v odstranjevanje. Na območju zbirnega centra
je urejena zbiralnica nevarnih frakcij.
22. Odstranjevanje odpadkov zajema vsako obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi
ali kemično fizikalnimi metodami, kot tudi odlaganje odpadkov, ki jih ni moč predelati.
23. Sortirnica oz. prebiralnica je objekt, na katerem se ločeno zbrani odpadki razvrste oz.
očistijo primesi ter pripravijo za nadaljnjo obdelavo (stiskanje, oddaja predelovalcu).
24. Sortiranje je postopek, kjer se ločeno zbrani odpadki razvrste v posamezne frakcije
skladno z navodili predelovalca odpadkov.
25. Prebiranje je postopek, kjer se izmed ločeno zbranih odpadkov izločijo nečistoče,
oziroma odstranijo ostanki komunalnih odpadkov, odloženih na ekoloških otokih.
II. NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
5.člen
Ločene frakcije se zbirajo v:
-

zabojnikih za ostanke komunalnih odpadkov
zabojnikih za organske odpadke
zbiralnicah (ekoloških otokih)
zbiralnici za nevarne frakcije
zbirnem centru (Centru za ravnanje z odpadki)

Ločeno zbrane frakcije se začasno skladiščijo v centru za ravnanje z odpadki na Tojnicah.
6.člen
V zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov lahko povzročitelji odložijo ostanke
komunalnih odpadkov.
V zelene zabojnike povzročitelji lahko odložijo organske odpadke.
Zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in zeleni zabojniki so nameščeni na prevzemnih
mestih komunalnih odpadkov.
7.člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, prepuščajo v zbirnem centru (center za ravnanje z
odpadki) iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
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-

papir in lepenko vseh vrst in velikosti vključno s transportno, skupinsko in prodajno
embalažo iz lepenke,
stekla vseh velikosti in oblik vključno s prodajno embalažo iz stekla,
drobno plastiko,
odpadke iz plastike vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in
kompozitov, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
drobne odpadke iz kovin,
druge odpadke iz kovin vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz kovin,
ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
les vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lesa,
oblačila,
tekstil,
doze za razpršila (aerosoli),
jedilna olja in maščobe,
barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 16 06 01, 16 06 02, in 16 06 03 v
klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,
kosovne odpadke,
organske kuhinjske odpadke,
organske odpadke iz vrtov,
gradbene odpadke (manjše količine).
8.člen

V zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja
prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za
to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice:
- papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
- odpadne embalaže iz stekla,
- drobne odpadne embalaže iz plastike in drugih umetnih mas,
- drobne odpadne embalaže iz kovine.
9.člen
Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo
ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju občine Vrhnika sorazmerno
gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij
na največ 400 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Seznam zbiralnic ločenih frakcij (karta ekoloških otokov) določi župan. Vse spremembe, ki
nastajajo na terenu se vnašajo v karto, ter tako usklajujejo z dejanskim stanjem.
O vsaki spremembi lokacije ekoloških otokov je treba obvestiti komunalnega nadzornika in
spremembo lokacije objaviti na krajevno običajni način.
10.člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih povzročiteljem komunalnih odpadkov
zagotavlja tudi redno oddajanje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov.
V zbirnih centrih prevzema nevarne frakcije in kosovne odpadke osebje, ki je usposobljeno
za tak prevzem.
Odpremo nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov
oddali v zbirnih centrih, ter njihovo predelavo in odstranjevanje zagotovi izvajalec.
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11.člen
Prevzemanje nevarnih frakcij zagotavlja izvajalec občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij.
Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se
povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja na vnaprej določenih mestih, položaj katerih
je objavljen na krajevno običajen način.
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja dvakrat letno na vsakem od mest iz
prejšnjega odstavka.
Prevzemanje kosovnih odpadkov se vrši tedensko na prevzemnih mestih, ki so določena za
prevzem ostankov komunalnih odpadkov.
12.člen
V sistem storitev ločenega zbiranja komunalnih odpadkov so se dolžni vključiti vsi lastniki oz.
upravljalci stavb na območju občine Vrhnika v katerih imajo prebivalci stalno ali začasno
prebivališče, ali so počitniške hiše, ali pa se v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo
komunalni odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način
in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se
v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta
dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu posebej in
neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
13.člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo
povzročitelji komunalnih odpadkov v tipiziranih zabojnikih, ki morajo ustrezati mehanizmom
za dviganje na vozilih za pobiranje odpadkov. Zabojnike predpiše izvajalec.
Če v zabojnikih ni prostora za vse odpadke, povzročitelji komunalnih odpadkov lahko
občasno prepuščajo ostanke komunalnih odpadkov tudi v tipiziranih vrečkah označenih z
znakom izvajalca. Prepuščanje komunalnih odpadkov v navadnih plastičnih vrečah je lahko
tudi redno, vendar samo v primerih, če javno podjetje tako prepuščanje odobri zaradi
nedostopnosti prevzemnega mesta.
14. člen
Prostornina zabojnika ali skupna prostornina vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji
komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunalne odpadke, mora
zadostovati izračunani količini (IK) komunalnih odpadkov, ki jo lahko tedensko odložijo
povzročitelji.
Pri določitvi IK komunalnih odpadkov se upošteva naslednje:
-

ocenjena povprečna tedenska količina odpadkov, ki nastanejo pri povzročitelju,
število članov posameznega gospodinjstva ali oseb s stalnim oziroma začasnim
prebivališčem v stavbi, ki prepuščajo komunalne odpadke v istem zabojniku.
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IK komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:
Ik = P ⋅ Ok
ker je:
P = število članov posameznega gospodinjstva oz. prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v stavbi,
Ok = ocena količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročitelju in je
enaka prostornini 30 litrov,
Ik = izračunana količina komunalnih odpadkov
Za počitniško hišo in za stanovanje, ki se ga uporablja kot počitniško stanovanje, je IK
komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu, enaka 60 litrov.
Če se komunalne odpadke prevzema več kot enkrat tedensko, se prostornina zabojnika ali
skupna prostornina vseh zabojnikov, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo
komunalne odpadke, določi tako, da se IK komunalnih odpadkov iz tega člena deli s številom
odvozov na teden.
Pri prevzemu dvakrat tedensko: V =

P ⋅ Ok
Š

Pri čemer je:
V = prostornina zabojnika, izražena v litrih
Š = število odvozov na teden
P = število članov posameznega gospodinjstva oz. prebivalcev s stalnim ali začasnim
prebivališčem v stavbi
Ok = ocena količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu pri povzročitelju in je
enaka prostornini 30 litrov.
Določitev skupne prostornine zabojnikov uporabi tudi za določitev prostornine ter števila
zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno skupno
prevzemno mesto.
15. člen
Povzročitelj ima lahko večjo prostornino zabojnika za odpadke, kot je izračunano na podlagi
14. člena tega odloka, če na trgu ni moč dobiti tipiziranih zabojnikov, ki bi ustrezali izračunani
količini. V takih primerih si morajo povzročitelji priskrbeti prvo naslednjo velikost tipiziranega
zabojnika, ki ga je moč dobiti v prodaji.
Povzročitelj na lastno zahtevo uporablja tudi večji zabojnik od predpisanega,če to odobri
izvajalec na podlagi vloge povzročitelja oz. lastnih ugotovitev o dejanski količini odloženih
komunalnih odpadkov. V takih primerih se pri obračunu ravnanja z odpadki upošteva pravilo
prazno za polno. To pomeni, da se za izračunano količino komunalnih odpadkov vzame
dejansko prostornino zabojnika.
Izvajalec lahko povzročitelju dopusti, da ima zabojnik z manjšo prostornino kot je določena
na podlagi 14. člena tega odloka. V takih primerih se pri obračunu ravnanja z odpadki
upošteva izračunana količina komunalnih odpadkov določena na podlagi določb 14. člena
tega odloka.
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16. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter
njihov prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s
posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje posod in zabojnikov, nakladanje
odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja
odpadkov.
III. DOLŽNOSTI IZVAJALCA SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI
Ločeno zbiranje frakcij
17. člen
Izvajalec mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst
ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij, enakega tipa in ustrezno označeni. Iz oznake na
zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za
prepuščanje, če obstajajo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena
določi izvajalec.
Izvajalec mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je
razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik in pogoji za prepuščanje, če
obstajajo.
18. člen
Izvajalec mora zagotoviti:
• redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih centrih,
• redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje ločenih frakcij zagotovili
pogodbeniki,
• redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
• snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnega centra ter redno vzdrževanje
zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda
kot namena,
• zamenjavo dotrajanih zabojnikov v zbiralnicah,
• opremljanje obstoječih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki za ločene frakcije, za katere
prepuščanje še ni zagotovljeno,
• opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki,
• vzdrževanje in nabava opreme za sortiranje in prebiranje ločenih frakcij ter zagotavljanje
pogojev za oddajo.
19. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako
leto pripravi izvajalec v soglasju z županom.
Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
• podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje ločenih
frakcij,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na
vrste ločenih frakcij,
podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij ločeno po posameznih naseljih
oziroma območjih poselitve in po posameznih ločenih frakcijah,
podatke o opremljenosti zbirnih centrov ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov
ločeno po posameznih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah ter
gradbenih odpadkov,
časovni razpored in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali
odstranjevanje,
podatke o ureditvi zbirnih centrov, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje
onesnaževanja okolja,
časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov
prepustili v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih,
časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij v času praznikov in dela prostih dni,
opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v predelavo, za katere predelavo
zagotavlja sam,
način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddaja po predpisu o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
število in vrsto zabojnikov, ki jih bo nabavil izvajalec po letnem programu,
časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na zabojnikih v zbiralnicah ločenih
frakcij in zbirnih centrih,
opis opreme zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, ki jih bo nabavil v letu programa in
način obveščanja uporabnikov storitev službe ravnanja z odpadki.

Zbiranje kosovnih odpadkov
20. člen
Prevzem kosovnih odpadkov se vrši po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov iz 19.
člena tega odloka. Povzročitelji jih morajo na dan odvoza pustiti na odjemnih mestih,
predvidenih za ostanke komunalnih odpadkov. V kolikor povzročitelj sam pripelje kosovne
odpadke v zbirni center, jih mora odložiti v skladu z navodili tam zaposlenih.
Zbiranje nevarnih frakcij
21. člen
Nevarne frakcije izvajalec zbira na posebej organiziranih akcijah, najmanj dvakrat na leto.
Čas in kraj je v naprej določen, povzročitelji pa so o tem obveščeni na krajevno običajen
način.
Nevarne frakcije lahko povzročitelji prepustijo izvajalcu tudi v zbirnem centru v skladu z
urnikom, ki je objavljen na način iz prejšnjega odstavka.
Zbiranje organskih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov
22. člen
Zabojniki za organske odpadke so last izvajalca. Zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov
si morajo povzročitelji kupiti sami.
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23. člen
Izvajalec zagotavlja:
• za nove uporabnike storitev prevzemanja organskih odpadkov, ki so vključeni v sistem
odvoza teh odpadkov, nabavo ustreznih zabojnikov ali kompostnikov,
• zamenjavo dotrajanih posod za organske odpadke z novimi,
• popravila oz. zamenjava zabojnikov za ostanke komunalnih odpadkov, če je do okvar
oziroma poškodb prišlo zaradi nestrokovnega ravnanja izvajalčevih delavcev,
• nabavo vrečk izvajalca in njihovo prodajo uporabnikom storitev službe ravnanja z
odpadki,
• vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz organskih odpadkov in ostankov komunalnih
odpadkov,
• vzdrževanje in nabavo opreme v kompostarni.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost vrečke za prepuščanje ostankov
komunalnih odpadkov določi izvajalec.
24. člen
Izvajalec prazni zabojnike in nalaga vrečke izvajalca tako, da ne onesnaži prevzemnega
mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje zabojnikov.
Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali
njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih
površin.
Če pri praznjenju zabojnika pride do poškodbe zabojnika po krivdi izvajalca, ga je dolžan le
ta popraviti oziroma zamenjati.
25. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnega
mesta mora biti 3 m.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti
zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke "T" z najmanjšim
zunanjim radijem 6,5 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem
obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega stavka.
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora
biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v
križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko
najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča.
26. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na javni površini, če so izpolnjeni pogoji
prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in
je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika v vozilo oziroma sme biti oddaljeno od
mesta praznjenja zabojnika največ 10 m.
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Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti stopnic, robnikov ali drugih ovir.
27. člen
Za vsako gospodinjstvo oziroma vsako posamezno stavbo, kjer nastajajo komunalni odpadki
se vodi:
- ime, naslov in šifro plačnika,
- šifro lokacije prevzemnega mesta za organske odpadke in ostanke komunalnih
odpadkov,
- število članov gospodinjstva oziroma prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v
stavbi,
- izračunano količino komunalnih odpadkov iz 14. člena,
- prostornino zabojnika za ostanke komunalnih odpadkov in zabojnika za organske
odpadke,
- morebitne olajšave oziroma posebnosti povezane z prevzemnim mestom.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec v registru prevzemnih mest.
28. člen
Podatki za posamezno gospodinjstvo oz. stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega
člena lahko spremenijo na podlagi:
- sprememb podatkov, ki so pridobljeni iz centralnega registra prebivalstva in se nanašajo
na število prebivalcev v gospodinjstvu oziroma stavbi,
- pisnega sporočila uporabnika storitev službe ravnanja z odpadki o spremembah količin
nastajanja komunalnih odpadkov, ki so vezane na olajšave, navedene v 57. členu.
Izvajalec mora v registru prevzemnih mest spremeniti enega ali več podatkov iz 27. člena
tega odloka, če iz pisnega sporočila, ki mu ga poda plačnik sledi, da predlog spremembe ni v
nasprotju z določbami tega odloka.
Izvajalec enkrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s
podatki iz centralnega registra prebivalstva.
Izvajalec o vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest obvesti plačnika storitev
službe ravnanja z odpadki. Ravno tako mora v roku enega meseca po vpisu spremembe v
register prevzemnih mest uskladiti obračunom storitev ravnanja z odpadki z nastalo
spremembo.
29. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so vrečke izvajalca, ki so namenjene za
prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je z
urnikom prevzemanja komunalnih odpadkov določen za prevzem ostankov komunalnih
odpadkov.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko zabojniki za prepuščanje organskih
odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov na prevzemnem mestu le v času, ki je določen
z urnikom prevzemanja teh odpadkov.
30. člen
Za čas do prevzema organskih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov mora lastnik ali
upravitelj objekta zagotoviti, da so zabojniki za prepuščanje teh odpadkov nameščeni na
zbirnem mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah.
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Zabojniki za organske odpadke in ostanke komunalnih odpadkov morajo biti nameščeni
tako, da povzročitelji, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano
zbirajo ustrezne odpadke.
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter poploščena,
asfaltirana, betonirana ali podobno utrjena.
Zabojniki za prepuščanje organskih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov morajo biti
na zbirnem mestu zavarovane pred soncem, padavinami in vetrom tako, da zaradi
atmosferskih vplivov na odpadke ne pride do onesnaženosti neposredne okolice
prevzemnega mesta.
Dostop do zbirnega mesta mora biti tlakovan, razsvetljen in ne sme imeti stopnic.
Za namestitev enega zabojnika na zbirnem mestu je treba najmanj 1,5 m2 površine. Na
istem zbirnem mestu se lahko namesti več zabojnikov, ki stojijo v dveh ali več nizih, razdalja
med nizi pa mora biti najmanj 1,20 m.
31. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki so v lasti lastnika ali uporabnika stavbe,
lahko pristojni organ določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali
upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev zabojnikov
v stavbi ni možna.
32. člen
Vrečke izvajalca za prepuščanje ostankov komunalnih odpadkov morajo povzročitelji teh
odpadkov hraniti v času do prevzema ostankov komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali
poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih za to namenjenih zaprtih in pokritih
prostorih v stavbi.
33. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih
zgradbah in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati
pogoje tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in
prevzemanja organskih odpadkov in ostankov komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni
dokumentaciji pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca.
34. člen
Pri izdelavi urnika zbiranja organskih odpadkov, ostankov komunalnih odpadkov in ločeno
zbranih frakcij v zbiralnicah je treba upoštevati, da:
- se običajno prevzema odpadke najmanj enkrat tedensko,
- lahko pristojni organ na območjih poselitve s strnjeno individualno in blokovno zazidavo
kjer primanjkuje prostora za namestitev ustreznih zabojnikov naloži večjo pogostost
prevzemanja odpadkov,
- lahko pristojni organ v primerih manjših strnjenih naselij oz. v primerih, ko so naselja več
kot običajno oddaljena od ustaljenih poti odvoza, dovoli manjšo pogostost prevzema
odpadkov .
Uporaba teh določil ne vpliva na obračun storitev službe ravnanja z odpadki.
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V primeru izpada prevzema odpadkov po urniku zbiranja organskih odpadkov in ostankov
komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna
neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada obvestiti
povzročitelje teh odpadkov, izpadli prevzem pa opraviti čimprej je to možno.
35. člen
Izvajalec mora ugotavljati in evidentirati količino prevzetih organskih odpadkov, ostankov
komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij v zbiralnicah.
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za prevzemanje organskih
odpadkov, ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij. V primeru kršitve mora izvajalec
kršilca prijaviti občinskemu komunalnemu nadzorniku.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POVZROČITELJEV
36. člen
Uporaba storitev službe ravnanja z odpadki je za povzročitelje komunalnih odpadkov
obvezna.
Vsi povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine Vrhnika se morajo v skladu s tem
odlokom obvezno vključiti v ločeno zbiranje teh odpadkov in predpisano ravnanje s
komunalnimi odpadki.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim
več ločenih frakcij v zbiralnicah in v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
- oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri občasnem prevzemanju nevarnih
frakcij v premičnih zbiralnicah,
- prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na prevzemnih mestih v skladu z
urnikom odvoza ostankov komunalnih odpadkov,
- prepuščati ločene frakcije v zbiralnicah,
- v skladu z urnikom prevzema ostankov komunalnih odpadkov izvajalcu prepuščati na
prevzemnih mestih zabojnike ali vrečke z ostanki komunalnih odpadkov,
- v skladu z urnikom prevzema organskih odpadkov izvajalcu prepuščati na prevzemnih
mestih zabojnike z organskimi odpadki,
- poskrbeti, da so zabojniki za oddajanje organskih odpadkov in ostankov komunalnih
odpadkov v uporabnem stanju.
- pravne osebe na območju občine Vrhnika morajo z usposobljenim izvajalcem ravnanja z
odpadki skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki ter en izvod dostaviti občinskemu
komunalnemu nadzorniku.
- pravne osebe na območju občine Vrhnika lahko prepuščajo frakcije v zbiralnicah
(ekoloških otokih) samo, če je tako določeno v pogodbi iz prejšnje alinee.
37. člen
Na zabojnike za ločene frakcije in zabojnike za organske odpadke je brez pisnega dovoljenja
izvajalca službe ravnanja z odpadki prepovedano pisati in lepiti plakate jih prebarvati ali kako
drugače predrugačiti.
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38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se:
- hrani nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem centru ali v premični zbiralnici ločeno
od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
- ločene frakcije hranijo do oddaje izvajalcu (v zbiralnico ali zbirni center) varno in neškodljivo za
okolje,
- pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih
odpadkov, odpadek po možnosti ročno razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka
vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo
za prevoz kosovnih odpadkov.
39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
- mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih
vrst nevarnih frakcij med seboj,
- mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri
razvrščanju komunalnih odpadkov v prebiralnici,
- praviloma prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih
frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
- prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane
nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
- prepuščati organskih odpadkov v zabojnikih, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov,
- prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije, v
zabojnikih za ostanke komunalnih odpadkov, v zabojnikih za organske odpadke in
vrečkah, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov.
V kolikor so v zabojnikih za ostanke komunalnih odpadkov organski ali drugi koristni odpadki
oziroma v zabojnikih za organske odpadke, ostanki komunalnih odpadkov, jih izvajalec ni
dolžan izprazniti.
V takem primeru se na zabojnik pritrdi obvestilo zakaj se zabojnik ni izpraznil in o tem obvesti
komunalni nadzornik.
Vreče ali škatle, katere so priložene ob zabojniku delavci izvajalca ne smejo odpeljati razen v
primeru, da so vreče izvajalca oziroma v primerih iz 13. člena.
40. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov, je
prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
- nevarne frakcije,
- ločeno zbrane frakcije
- odpadni gradbeni material, kamenje,
- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
- tople ogorke in topel pepel,
- kosovne odpadke,
- organske odpadke,
- odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
41.člen
V zabojnike, ki so namenjene prepuščanju organskih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti
ali postaviti:
- ostanke komunalnih odpadkov
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-

nevarne frakcije
ločeno zbrane frakcije(papir, steklo, umetne mase)
odpadni gradbeni material, kamenje,
bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
ogorke in pepel,
kosovne odpadke,
odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka
42. člen

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema ostankov komunalnih odpadkov
in organskih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki za te odpadke in vrečke, ki so namenjene
prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred
začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne
glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob zabojnikih
oziroma na njih ali prepuščati odpadke v vrečkah, razen v primerih iz 13.člena.
Lastniki ali upravljalci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti
dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da organizirajo redno
odstranjevanje snega ob zabojnikih ter čiščenje njihovih pokrovov.
Če izpade redni prevzem ostankov komunalnih odpadkov prepusti povzročitelj odpadkov
višek ostankov komunalnih odpadkov v plastičnih vrečkah.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih
iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so plastične vrečke v skladu z urnikom prevzema
odpadkov zaprte in zložene na prevzemnem mestu ob zabojnikih.
43. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali
zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo organskih odpadkov prepuščati
v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju ostankov komunalnih odpadkov.
Če prevzemanja organskih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s
posebno pogodbo z izvajalcem, morajo zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
44. člen
Lastniki ali upravljalec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu začetek uporabe
stavbe zato, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu zabojnikov ter o drugih
pogojih za začetek izvajanja službe ravnanja z odpadki.
Lastnik ali upravljalec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta
najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
Lastniku ali upravljalcu iz prejšnjih odstavkov tega člena mora pred začetkom uporabe
stavbe izvajalec potrditi vpis prevzemnega mesta organskih odpadkov in ostankov
komunalnih odpadkov v register prevzemnih mest.
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45. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemno mesto za
ostanke komunalnih odpadkov do 6,00 ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred
dnevom prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec ne prevzame, mora lastnik ali
upravitelj stavbe še isti dan zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta.
46. člen
Manjše količine gradbenih odpadkov (do 350 kg dnevno) lahko povzročitelji pripeljejo na
Center za ravnanje z odpadki in jih brezplačno odložijo na za to pripravljen prostor. Količina
tako pripeljanih odpadkov ne sme presegati 3500 kg na leto.
Ob vsakem dovozu dežurni delavec evidentira vstop na območje Centra za ravnanje z
odpadki, pregleda vrsto pripeljanih odpadkov in določi mesto, na katerega se odpadki
odložijo.
Določilo tega člena izključuje odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti pravnih oseb.
47. člen
Opustitev uporabe storitev službe ravnanja z odpadki, ter kopičenje komunalnih odpadkov,
njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjena za
odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava
sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno zbiranju komunalnih odpadkov, je
dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi
o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali
odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec na podlagi odločbe
občinskega komunalnega nadzornika.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti,
zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec na stroške občine
Vrhnika. Podlaga za izvajalčevo ukrepanje je odločba občinskega komunalnega nadzornika.
48. člen
Na prostem je prepovedano kuriti vse vrste odpadkov.
49. člen
Upravljalci tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in postajališč, parkov in
parkirišč, ulic, pločnikov in trgov ter lastniki in upravljalci trgovin in lokalov, morajo namestiti
potrebno število košev za odpadke ali druge primerne tipizirane zabojnike za odpadke.
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo vlogi za organizacijo teh
prireditev priložiti soglasje izvajalca ravnanj z odpadki, ki predpiše število in prostornino
zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
Na svoje stroške morajo organizatorji zagotoviti, da je prireditveni prostor v roku 12 ur po
končani prireditvi počiščen in, da izvajalec službe ravnanja z odpadki prevzame zbrane
odpadke.
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V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI
50. člen
Izvajalec službe ravnanja z odpadki pridobiva sredstva:
- iz plačila uporabnikov za storitve službe ravnanja z odpadki,
- od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
- iz proračuna občine,
- iz drugih virov.
VI. OBLIKOVANJE CEN
51. člen
Skupna letna cena vseh faz ravnanja z odpadki je sestavljena iz treh delov, ki se nanašajo
na zbiranjem odpadkov, njihovo obdelavo in odstranjevanje. Pri oblikovanju cene za
posamezno gospodinjstvo oz. posameznega povzročitelja se upoštevajo naslednja načela:
1. Višina cene zavisi od skupne letne cene, ki jo potrdi občinski svet, in od števila članov
posameznega gospodinjstva oz. povzročitelja;
2. na ceno odvoza odpadkov ne sme vplivati oddaljenost odjemnega mesta pri
gospodinjstvu od mesta obdelave oz. odstranitve;
3. cene so lahko diferencirane po vrstah odpadkov.
52. člen
Cene storitev se oblikujejo ločeno za:
Zbiranje odpadkov, ki zajema vse storitve povezane z oddajo in prepuščanjem odpadkov:
- zbiranje ločenih frakcij
- zbiranje kosovnih odpadkov
- zbiranje nevarnih odpadkov
- zbiranje organskih odpadkov
- zbiranje ostankov komunalnih odpadkov
- obveščanje in osveščanje
Obdelava odpadkov:
- sortiranje in prebiranje ločeno zbranih frakcij na sortirnici
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava (stiskanje, mletje)
- kompostiranje organskih odpadkov
- oddajanje ločenih frakcij v predelavo
Odlaganje odpadkov:
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na urejenem odlagališču, v kolikor ta obstaja
znotraj lokalne skupnosti,
- prekladanje ostankov komunalnih odpadkov na prekladalni postaji,
- prevoz ostankov komunalnih odpadkov do mesta odstranitve
- odstranjevanje ostankov komunalnih odpadkov (odlaganje, sežiganje..)
53. člen
Skupna cena je vsota stroškov nastalih pri ravnanju z odpadki porazdeljena na IK
komunalnih odpadkov za celotno oskrbovano območje.
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54. člen
Ceno storitev javne službe ravnanja z odpadki podrobneje določa tarifni sistem.
Tarifni sistem obračuna storitev javne službe gospodarjenja z odpadki sprejme občina
Vrhnika.
VII. OBRAČUN RAVNANJA Z ODPADKI
55. člen
Obračun storitev službe ravnanja z odpadki velja za uporabnika storitev te službe s prvim
dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe
za izvajanje dejavnosti.
Obračun storitev službe ravnanja z odpadki izvaja uporabnikom storitev te službe izvajalec
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).
56. člen
Izvajalec obračuna storitev izračuna prostornino obračunanih komunalnih odpadkov
podlagi:
- števila oseb stanujočih v stavbi
- ocenjene količine komunalnih odpadkov (14. člen)
- števila prevzemov komunalnih odpadkov

na

V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v avtoriziranih vrečah se strošek ravnanja z
odpadki vključi v ceno vreče.
57. člen
Uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki mora o spremembah, ki vplivajo na obračun
cene storitev javne službe, pisno sporočiti izvajalcu obračuna storitev na posebnem obrazcu
najkasneje 14 dni po nastali spremembi.
V kolikor so spremembe povezane z olajšavami iz 58. člena morajo biti obrazcu priložena
ustrezna dokazila
Obrazec za sporočanje sprememb iz prejšnjega odstavka zagotovi izvajalec obračuna
storitev.
Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitve službe
ravnanja z odpadki, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega
sporočila o spremembi.
V primeru, ko uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki ne posreduje podatkov za
obračun teh storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za
obračun storitev ravnanja z odpadki uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim
prebivališčem v stavbi.
V kolikor izvajalec službe ravnanja z odpadki utrpi zaradi netočnih oziroma neusklajenih
podatkov škodo, mu jo je lastnik oziroma upravljalec stavbe dolžan povrniti.
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58. člen
V primerih odsotnosti daljših kot tri mesece (služenje vojaškega roka, službeno potovanje,
delo v tujini, bolnišnično zdravljenje…) se uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki
lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih primerih mora upravičenec obrazcu iz
56.člena priložiti uraden dokument iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti.
Olajšava pri obračunu storitve ravnanja z odpadki se upošteva tudi pri družinah z več kot
tremi nepreskrbljenimi otroki tako, da se pri obračunu službe ravnanja z odpadki upoštevajo
le trije od nepreskrbljenih otrok. Vlogo z ustreznimi dokazili upravičenec vloži na občini in jo
vsako leto podaljšuje. Podrobnosti občina objavi na krajevno običajen način.
59. člen
Izračunana količina komunalnih odpadkov iz 14. člena tega odloka se uporablja tudi kot
merilo za razdelitev vseh stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanjskimi ali
poslovnimi enotami v stavbi ali delu stavbe, v katerem povzročitelji komunalnih odpadkov
prepuščajo komunalne odpadke v skupnih zabojnikih.
Osnova za obračun ravnanja z odpadki pri počitniških hišicah je 60 litrov. V tej ceni je
vračunan odvoz in odlaganje ostankov odpadkov, kosovnih odpadkov, odlaganje odpadkov,
ki jih občani pripeljejo sami, prepuščanje koristnih odpadkov na ekološke otoke, zbiranje in
uničenje nevarnih odpadkov ter osveščanje.
60. člen
Za obračun storitev službe ravnanja z odpadki izvajalec obračuna storitev pridobiva podatke
o prebivalcih od pristojnega organa. Ta jih v skladu z zakonom priskrbi iz Centralnega
registra prebivalstva.
61. člen
Stroške ravnanja z odpadki praviloma plačuje lastnik oziroma upravljalec stavbe.
62. člen
Občinski svet lahko v posameznih primerih na prošnjo socialno šibkih družin oziroma
pravnih oseb, ki imajo poseben status delovanja, s sklepom odobri nižjo ceno od stroškov
ravnanja z odpadki. Razlika do polne cene krije iz občinskega proračuna.
63. člen
Cene storitev ravnanja z komunalnimi odpadki sprejme Občinski svet ob upoštevanju
tarifnega sistema in veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Predlog in kalkulacijo za
spremembo cen pripravi izvajalec.
VIII. PRAVNE OSEBE
64. člen
Skrb za ravnanje z odpadki pravnih oseb ni v pristojnosti lokalne skupnosti, razen v primerih,
ko gre za komunalne odpadke.
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65. člen
Pravne osebe storitve ravnanja z odpadki izvajajo po posebni pogodbi, ki jo sklenejo z
usposobljenim izvajalcem. En izvod te pogodbe prejme občinski komunalni nadzornik.
66. člen
Sklenitev zgoraj omenjene pogodbe je eden izmed kriterijev za izdajo odločbe o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.
IX. NADZOR
67. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni
nadzornik, katerim je na njihovo zahtevo izvajalec dolžan nuditi potrebne podatke in
sodelovanje svojih pooblaščenih delavcev.
68. člen
Občina lahko odda nadzor zunanjim sodelavcem. Podrobnosti se uredijo v pogodbi.
X. KAZENSKE DOLOČBE
69. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec ravnanja z odpadki če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev službe ravnanja z
odpadki na enak način, kot to določa 3. člen,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih v obsegu iz 7. člena,
3. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij v obsegu iz 8.,
11. in 19. člena,
4. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili, kot to določa 18. člen,
5. ravna v nasprotju s 17.,18. in 23. členom,
6. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom in po urniku iz letnega programa
zbiranja ločenih frakcij iz 19. člena,
7. ne pripravi letnega programa prevzema ločenih frakcij iz 22. člena,
8. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z 20. in 21. členom, ne
očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov
onesnažil, kot to določa 24. člen,
9. ne izdela registra prevzemnih mest iz 27. člena,
10. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki,
kot to določa 28. člen,
11. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 34.
člen,
12. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to
določa 35. člen,
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz
prvega odstavka tega člena.
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70. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih
odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 12. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah, kot to določa 35. člen,
3. ravna v nasprotju z določbami 36. ,37. ,38. , 39., 40. in 41. člena,
4. ravna v nasprotju s 42. členom,
5. ravna v nasprotju s 43. členom,
6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe
v skladu s 44. členom,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov v
skladu s 46. členom,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z
določbami 48. člena,
9. ne označi svojih zabojnikov v skladu z drugim odstavkom 17. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz
prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
71. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov,
ki je fizična oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 12. člen,
2. ravna v nasprotju s 36. , 37. , 38. , 39. , 40. , 41.,42. in 45. členom,
3. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe
v skladu s 57. in 58. členom,
4. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov v
skladu s 47. in 48. členom,
5. ravna v nasprotju s 30. , 32. , in 37. členom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
72. člen
Uporabnike storitev službe ravnanja z odpadki, ki so uporabljali storitve te službe na dan
uveljavitve tega odloka (v nadaljnjem besedilu: obstoječi uporabniki storitev službe ravnanja
z odpadki), morajo uporabljati tipizirane zabojnike opredeljene v 13. členu tega odloka.
Neustrezne zabojnike je potrebno zamenjati v 30 dneh od uveljavitve tega odloka. Za
možnost nakupa ustreznih zabojnikov poskrbi izvajalec.
73. člen
Izvajalec ravnanja z odpadki pripravi letni program zbiranja ločenih frakcij
odpadkov prvič za leto 2002.
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komunalnih

74.člen
V šestih mesecih od uveljavitve tega odloka mora izvajalec določiti in objaviti seznam
območij kjer je v skladu z 13. členom dovoljeno redno prepuščanje ostankov komunalnih
odpadkov v navadnih plastičnih vrečah.
75. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Vrhnika
(Uradni list RS, št. 36/95).
76. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis razen določb,
ki se nanašajo na zagotovitev zabojnikov za prevzem nevarnih frakcij v zbirnem centru, ki se
začno uporabljati januarja 2002.
Občina Vrhnika
Župan
Vinko TOMŠIČ
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PRILOGA 1
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE
Klasifikacijska
št. odpadka
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 31
20 01 32
20 01 33

Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)
papir in karton
steklo
organski kuhinjski odpadki
oblačila
tekstilije
topila
kisline
alkalije
fotokemikalije
pesticidi
fluorescentne cevi in drugi odpadki
zavržena oprema
jedilno olje in maščobe
olje in maščobe
premazi, črnila, lepila in smole
premazi, črnila, lepila in smole
čistila (detergenti)
čistila
citotoksična in citostatična zdravila
zdravila
baterije in akumulatorji

20 01 34
20 01 35

baterije in akumulatorji
zavržena električna in elektronska oprema

20 01 36

zavržena oprema

20 01 37

les

20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02

drugi les
ki ni zajet v 20 01 37
plastika
kovine
odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov
drugi tovrstni odpadki
Odpadki z vrtov in parkov (vključno z
odpadki s pokopališč)
odpadki, primerni za kompostiranje
zemlja in kamenje
drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje
Drugi komunalni odpadki

20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03

Naziv odpadka
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Opombe

ki vsebujejo živo srebro
ki vsebuje klorofluoroogljike
ki niso zajete v 20 01 25
ki vsebujejo nevarne snovi
ki niso zajeti v 20 01 27
ki vsebujejo nevarne snovi
ki niso zajeta v 20 01 29
ni niso zajeta v 20 01 31
ki so zajeti v 16 06 01, 16
06 02 in 16 06 03 ter
nesortirane baterije in
akumulatorji, ki vsebujejo te
baterije in akumulatorje
ki niso zajeti v 20 01 33
ki vsebuje nevarne snovi in
ni zajeta v 20 01 21 in 20 01
23
ki ni zajeta v 20 01 21, 20
01 23 in 20 01 35(5)
ki vsebuje nevarne snovi

20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99
(1)
(5)

mešani komunalni odpadki
odpadki z živilskih trgov
odpadki pri čiščenju cest
greznični mulji (1)
odpadki, ki nastanejo pri čiščenju
komunalnih odpadnih voda
kosovni odpadki
drugi tovrstni odpadki

Pojem »mulj« vključuje tudi pojma »blato« in »gošča«.
Odpadek smatramo kot delno stabiliziran, če se s procesom stabilizacije nevarne
sestavine odpadka ne pretvorijo popolnoma v nenevarne in se bi lahko sproščale v okolje
v krajšem, srednjem ali daljšem obdobju.
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PRILOGA 2
LOČENE FRAKCIJE
Klasifikacijska
št. odpadka
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 28
20 01 30
20 01 34
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 03 07
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 07

Naziv odpadka
Ločeno zbrane frakcije
Papir in lepenka
Steklo
Oblačila
Tekstil
Jedilna olja in maščobe
Barve, črnila, lepila in smole, ki ne
vsebujejo nevarnih snovi
Detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
Baterije in akumulatorji, ki so ločeno
zbrani in niso v skupinah 16 06 01, 16 06
02 in 16 06 03
Električna in elektronska prema, ki ni v
skupinah 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35
Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi
Plastika
Kovine
Odpadki iz čiščenja dimnikov
Kosovni odpadki
Embalaža vključno z ločeno zbrano
embalažo, ki je komunalni odpadek
Embalaža iz papirja in kartona
Embalaža iz plastike
Embalaža iz lesa
Embalaža iz kovine
Embalaža iz sestavljenih materialov
Embalaža iz stekla
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Opombe

Papir in lepenka vseh vrst in
velikosti
Steklo vseh velikosti in oblik

PRILOGA 3
NEVARNE FRAKCIJE
Klasifikacijska
št. odpadka
20 01
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23

20 01 27
20 01 29
20 01 33
20 01 35

20 01 37
15 01
15 01 10
15 01 11

Naziv odpadka
Ločeno zbrane frakcije
Topila

Opombe

Organska in halogenirana
topila

Kisline
Baze
Fotokemikalije
Pesticidi
Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki
vsebujejo živo srebro
Oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike ali
klorofluoroogljikovodike

Pesticidi in biocidi
Hladilniki, zamrzovalniki,
toplotne črpalke in klimatske
naprave za uporabo v
gospodinjstvih

Barve, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo
nevarne snovi
Detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi
Baterije in akumulatorji, ki so v skupinah
16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03
Oprema, ki ni v skupini 29 01 21 ali 20 01 TV sprejemniki, radijski
23 in vsebuje nevarne snovi
sprejemniki, osebni
računalniki, tiskalniki in druga
elektronska oprema, ki je v
splošni, neprofesionalni rabi
Les, ki vsebuje nevarne snovi
Embalaža vključno z ločeno zbrano
embalažo, ki je komunalni odpadek
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih
snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi
Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren
porozni ovoj, kot je azbest in prazne
tlačne posode
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TARIFNI SISTEM
ZA OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI IN ODSTRANITVE OSTANKOV
KOMUNALNIH ODPADKOV
1. člen
Ta tarifni sistem določa način oblikovanja cene za storitev gospodarskih javnih služb
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Vrhnika.
2. člen
Ko občinski svet potrdi skupni letni strošek vseh faz obravnave odpadkov za preteklo leto,
sprejme predvidene stroške za naslednje leto in jih razdeli med vse povzročitelje odpadkov
po ključu izračunane količine komunalnih odpadkov iz 14. člena Odloka o načinu opravljanja
gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki po tem tarifnem sistemu zajema zbiranje odpadkov,
obdelavo odpadkov in odlaganje odpadkov.
Zbiranje odpadkov zajema vse storitve, povezane z oddajo in prepuščanjem odpadkov, ki
nastanejo v gospodinjstvih ter prevzemanjem le-teh in njihov prevoz v obdelavo.
Zbiranje odpadkov zajema:
- 20 01 00 zbiranje ločenih frakcij
- zbiranje kosovnih odpadkov
- zbiranje nevarnih odpadkov
- 20 01 08 zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
- 20 00 00 zbiranje ostankov odpadkov
- osveščanje
Obdelava odpadkov zajema:
- sortiranje in prebiranje ločenih frakcij na sortirnici,
- razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava (stiskanje, mletje),
- kompostiranje organskih odpadkov,
- oddajanje ločenih frakcij v predelavo.
Odlaganje odpadkov obsega
- odlaganje ostankov odpadkov na urejeni deponiji, v kolikor le-ta obstaja znotraj lokalne
skupnosti ali
- prekladanje ostankov odpadkov na prekladalni postaji,
- prevoz ostankov odpadkov do mesta odstranitve,
- odstranitev odpadkov.
4. člen
Obračun storitev javne službe iz prejšnjega člena se odmeri:
1. na podlagi prostornine izračunane količine komunalnih odpadkov, izražene v l, ki nastane
v stavbi v enem tednu zaradi prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ali zaradi
zaposlenih, ki izvajajo dejavnosti v njej, in sicer:
- za storitve ločenega zbiranja frakcij, ki nastajajo v gospodinjstvu in zaradi izvajanja
dejavnosti,
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-

za storitve zbiranja kosovnih odpadkov,
za storitve zbiranja nevarnih frakcij,
za storitve zbiranja organskih odpadkov,
za storitve odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.

2. Na podlagi mase prevzetih frakcij izražene v kg za frakcije, ki jih imetniki odpadkov
pripeljejo neposredno v center za ravnanje z odpadki (sortirnico, kompostarno) oz.
odlagališče.
Prostornino izračunane količine komunalnih odpadkov iz prve točke prejšnjega odstavka se
za posamezno stavbo ali njen del določi na podlagi 14. člena odloka o načinu opravljanja
gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki (NČ št. 280 februar 2002).
5. člen
Storitev javne službe se za komunalne odpadke, ki nastajajo v stavbi ali v njenem delu zaradi
prebivalcev ali izvajanja dejavnosti v njej, obračuna na podlagi naslednjega izračuna za ceno
storitev javne službe:
cena = cenazbiranje + cenaobdelava + cenaodlaganje
kjer so v cena zbiranje vključene cene naslednjih storitev:
- storitev ločenega zbiranja odpadkov, ki zajema stroške odvoza organskih odpadkov,
stroške ločenega zbiranja frakcij in stroške odvoza ostankov odpadkov,
- storitev zbiranja kosovnih odpadkov,
- storitev zbiranja nevarnih frakcij,
- osveščanje,
v cenaobdelava storitve zbiranja komunalnih odpadkov, izločanja ločenih frakcij in pripravo z
razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici, vključno s ceno predelave tako izločenih
frakcij, če ne gre za odpadno embalažo, ki se jo odda družbi za ravnanje z odpadno
embalažo, skladno s predpisom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter stroške
kompostiranja in plasmaja komposta iz organskih odpadkov,
v cenaodlaganje pa so zajeti stroški odlaganja ostankov odpadkov. Odlaganje odpadkov
obsega:
- odlaganje ostankov odpadkov na urejeni deponiji, v kolikor le-ta obstaja znotraj lokalne
skupnosti ali
- prekladanje ostankov odpadkov na prekladalni postaji,
- prevoz ostankov odpadkov do ciljne deponije (sežigalnice),
- odlaganje odpadkov na deponiji (sežiganje odpadkov).
Tako izračunana cena je izražena v SIT/l prevzetega odpadka.
6. člen
Cenazbiranje se na enoto določi tako, da se ovrednotijo stroški iz 51. člena Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (NČ št. 280 februar
2002), ki so povezani z zbiranjem odpadkov ter porazdelijo na skupno prostornino
izračunane količine komunalnih odpadkov za celotno oskrbovalno območje (V1):
Cenazbiranje = stroškizbiranje/V1 x 52
kjer je:
stroškizbiranje = letni strošek zbiranja
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V1 = skupna prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov, na celotno oskrbovalno
območje
52 = število tednov v letu. Ker je stroškizbiranje letni strošek, V1 pa najmanjša količina
komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na oskrbovalnem območju, je
potrebno tudi ceno konvertirati na vsakokratni odvoz.
V1 = K1 x P1
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na
prebivalca in je enaka 30 l
P1 = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na oskrbovalnem področju
7. člen
Cenaobdelava se na enoto določi tako, da se ovrednotijo stroški iz 51. člena Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (NČ št. 280 februar
2002), ki so povezani z obdelavo odpadkov ter porazdelijo na skupno prostornino izračunane
količine komunalnih odpadkov, za celotno oskrbovalno območje (V1):
Cenaobdelava = stroškiobdelava/V1 x 52
kjer je:
stroškiobdelava = letni strošek obdelave odpadkov
V1 = skupna prostornina izračunane količine komunalnih odpadkov, na celotno oskrbovalno
območje
52 = število tednov v letu. Ker je stroškizbiranje letni strošek, V1 pa izračunana količina
komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na oskrbovalnem območju, je
potrebno tudi ceno konvertirati na vsakokratni odvoz.
V1 = K1 x P1
K1 = ocena za izračunano količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na
prebivalca in je enaka 30 l
P1 = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na oskrbovalnem področju
8. člen
Cenaodlaganje se na enoto določi tako, da se ovrednotijo stroški iz 51. člena Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (NČ št. 280 februar
2002), ki so povezani z odlaganjem odpadkov ter porazdelijo na skupno prostornino
izračunane količine komunalnih odpadkov za celotno oskrbovalno območje (V1):
Cenaodlaganje = stroškiodlaganje/V1 x 52
kjer je:
stroškiodlaganje = letni strošek odlaganja odpadkov
V1, 52 … velja enako kot v členu 5
9. člen
Mesečni strošek za prevzem izračunane količine komunalnih odpadkov, ki nastane v enem
tednu na prebivalca se izračuna:
MSizračunana količina =

cena x 30l x 52
12
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kjer predstavlja:
MSizračunana količina = mesečni strošek za izračunano količino komunalnih odpadkov, ki nastane v
enem tednu na prebivalca in je enaka 30 l v skladu s 14. členom Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (NČ št. 280 februar 2002)
Cena = cena storitve javne službe (4. člen tega tarifnega sistema)
52 = število tednov v letu
12 = število mesecev v letu
10. člen
Predlog cene storitev javne službe se določi na podlagi podatkov iz poslovnega načrta
izvajalca javne službe za prihodnje leto.
Spremembe cen storitev javne službe, ki jih na podlagi predloga iz prvega odstavka odobri
občinski svet občine Vrhnika, začno veljati za storitve javne službe najkasneje do 30 aprila.
11. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
12. člen
Spremembe cen storitev javne službe določi občinski svet občine Vrhnika s sklepom.
Občina Vrhnika
Župan
Vinko TOMŠIČ
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