
Obrazlo itve: 
 

1. Razlogi za sprejetje sprememb  

dejavnosti ravnanja z odpadki v prihodnjem obdobju. 
 
2. Ocena stanja, cilji, vsebina odloka 

S spremembami odpravljamo pomanjkljivosti odloka.  
 

 

Sprememba pri vozilih za zbiranje odpadkov. 
 

 
V zadnjem obdobju je bilo na ekolo kih otokih v zabojnikih za zeleni vrtni odpad s strani 
uporabnikov odlo enih ogromno drugih vrst odpadkov, od me anih odpadkov, embala e, do 

biolo ko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki nalaga uporabnikom, da 
biorazgradljive odpadke v osnovi kompostirajo. Glede na to, da imajo uporabniki e mo nost 
oddaje zelenega vrtnega odpada z boni po sistemu od vrat do vrat in v zbirnem centru, se 
mo nost odlaganja na ekolo kih otokih ukinja.  
 

 
Gospodinjstva razpolagajo z zabojniki za me ane odpadke in zabojniki za me ano embala o. 

pogostemu praznjenju »vseskozi« polni. 
 

 

ki opravljajo dejavnost.  
 
Tako kot gospodinjstva imajo tudi drugi uporabniki pogosto premajhne velikosti zabojnikov, 
zato vi ke odlagajo na ekolo kih otokih, kjer je oddaja drugim uporabnikom prepovedana. 
 

Sprememba v vezi postavitve podzemnih ekolo kih otokov. 



 

 

 

 
 
 

 

 



 

spremeni tako, da se po novem glasi: 
 

(tehnologije zbiranja komunalnih odpadkov) 

(1)

oziroma naselje, v katerem nastajajo odpadki.  
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat« je osnovna tehnologija 

zbiranja odpadkov pri uporabnikih. Primerna je predvsem za zbiranje me anih 

kuhinjskih odpadkov, papirja in zelenega vrtnega odpada ter kosovnih odpadkov.  
(3)

– specialnim tovornim vozilom – smetarjem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih 
volumna od 120 do 1.100 litrov,  

– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih 
volumna od 5,0 do 7,0 m³ ali razsutem stanju, opremljenim s hiabom in 

–
(4)

–
zabojnikih volumna od 120 do 1.100 litrov, 

– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v podzemnih 
zabojnikih volumna od 1300 do 5000 l, opremljenim s hiabom in 

–
(5) Akcija zbiranja odpadkov je tehnologija enkratnega zbiranja odpadkov, ki lahko temelji 

zbiranja odpadkov se uporablja za zbiranje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov s 

(6) Zbiranje – prevzem odpadkov v akcijah zbiranja odpadkov se izvaja s: 
– specialnim tovornim vozilom – nakladalcem za prevzemanje odpadkov v zabojnikih 

volumna od 5,0 do 7,0 m³ ali razsutem stanju, opremljenim s hiabom, 
–
–

(7) Zbiranje odpadkov v zbirnem centru je tehnologija zbiranja vseh vrst odpadkov. 
Uporabnik sam pripelje sortirane odpadke v zbirni center in jih samostojno razvrsti v 

 



 

(1)
pri uporabnikih.  

(2)
odpadkov:  
– zbiranje me anih komunalnih odpadkov pri uporabnikih na prevzemnih mestih, 
– zbiranje me ane embala e pri uporabnikih na prevzemnih mestih,  
– zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embala e pri uporabnikih na 

prevzemnih mestih,  
– zbiranje biolo ko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada pri 

uporabnikih na prevzemnih mestih, 
–
–
– zbiranje v akcijah (nevarni odpadki),  
– zbiranje kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada na prevzemnih mestih po 

– zbiranje v zbirnih centrih. 
Zbiranje me anih komunalnih odpadkov in zbiranje me ane embala e na zbirnih mestih 
uporabnika je obvezno za vse vrste uporabnikov. Morebitna obveznost dodatnih zabojnikov 

ravnanja z odpadki. 
 

 

(1)

(2) Za zbiranje me anih komunalnih odpadkov v individualnih objektih uporabniki 

(3)
uporabljajo skupno opremo, ki je tolik ne velikosti, da lahko vanjo odlo ijo vse 

odpadkov za posamezni objekt. 
(4) (4 Za zbiranje me ane embala e v individualnih objektih uporabniki uporabljajo opremo, 

razpolo ljivega volumna na osebo na teden.  
(5)



izvajalec na podlagi gornjih meril in frekvence odvoza odpadkov za posamezni objekt. 
(6)

objektu za zbiranje odpadne embala e in me anih komunalnih odpadkov lahko uporablja 

(7)

 

Zabojnik za me ane komunalne odpadke 

Minimalna velikost zabojnika v litrih tevilo oseb 

120  1-5 

240  6-10 

360 11-15 

Zabojnik za me ano embala o 

Minimalna velikost zabojnika v litrih tevilo oseb 

120  1-4 

240  5-8 

360 9-12 

 

upo teva potreben razpolo ljivi volumen na osebo.  

storitev zbiranja komunalnih odpadkov v gospodinjstvih.  
(9) V letnem programu, Elaboratu in Sklepu o cenah komunalnih storitev so povzeta 

 

 

(1)

(2)
minimalno 120 l zabojnikom za me ane odpadke in z minimalno 120 l zabojnikov za 
me ano embala o. 

(3)

Breme dokazovanja je na strani lastnika oz. uporabnika. 
(4) Izvajalec lahko uporabniku, ki je lastnik stanovanjske stavbe ali drugega objekta, ki 



kontrolo uporabe stanovanjske stavbe ali objekta je poraba vode preko vodomera, ki na 
letnem nivoju v tem primeru ne sme presegati 5 m3.  

(5)

 

 

(1)

komunalnih podjetij, podatkov primerljivih objektov, podatkov s terena in podatkov o 

(2) Za zbiranje komunalnih odpadkov v samostojnih objektih drugi uporabniki uporabljajo 

komunalnih odpadkov med enim in drugim praznjenjem, vendar ne manj kot 120 l. 
(3)

odvoza, v kolikor je to potrebno. 
(4)

zabojnik v poslovno stanovanjskem objektu, je najmanj a velikost posode, ki se 

(5)
odpadke, ki so opredeljeni v Uredbi o ravnanju z biolo ko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom, morajo na odjemnem mestu imeti tudi zabojnik za 
biorazgradljive kuhinjske odpadke. 

(6)
naslednje osnove:  

 

Minimalna velikost zabojnika v litrih za 

me ane komunalne odpadke in 

me ano embala o 

Dejavnost Velikost prostora 

120 l pisarne, manj e obrti do 40 m2 

240 l 
pisarne, manj e obrti, 

manj e kavarne, lokali, 
prodajalne 

od 40 do 80 m2 

360 l 
pisarne, srednje obrti, 

lokali s hrano 
od 40 do 80 m2 

 

480 l 

lokali, manj e 
restavracije, 

srednje obrti, manj a 
industrija, manj a 

od 80 do 300 m2 



hoteli 
>300 m2 

Minimalna velikost zabojnika v litrih za 

me ane komunalne odpadke in 

me ano embala o 

Dejavnost 

120 l sobodajalstvo od 1 do 10 

240 l sobodajalstvo 

 
(7)

storitev zbiranja komunalnih odpadkov pri drugih uporabnikih.  
(8) V primeru souporabe zabojnikov med gospodinjstvom/drugim uporabnikom je podlaga 

posameznega uporabnika.  
(9)

a. velikost zabojnika za me ane odpadke, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti in se 

mesece, v katerih se dejavnost opravlja, 
b.

skladno s potrjenimi cenami. 
(10) V letnem programu, Elaboratu in Sklepu o cenah komunalnih storitev so povzeta 

odpadki. 
 

 

frakcijo odpadka:  
– rumena barva pokrova – me ana embala a,  
–
– zelena barva pokrova – steklena embala a, 
– rjava barva pokrova – biolo ki kuhinjski odpadki. 

  



 

leta so uporabnikom predstavljene na letnem koledarju odvozov. Zabojnike za odpadke 
morajo uporabniki po izpraznitvi isti dan vrniti nazaj na zbirno mesto.  

 

glasita: 
 

 

 

(1)

(2)
praznjenja, tevilo praznjenj, tevilo oseb, volumen odpadkov, te a odpadkov. V primeru 

(3)
oziroma prostornini oziroma minimalna velikost zabojnika za me ane komunalne 

(4)
uporabnik uporablja manj i volumen zabojnika od minimalno zahtevane velikosti iz 8., 

zabojnika. 
(5)

te e odpadkov glede na volumen vseh evidentiranih zabojnikov po vrsti odpadka, z 

obdobju.  
(6) Zbiranje me anih komunalnih odpadkov s klasifikacijsko tevilko 20 03 01 v zbirnem 

uporabnike. 



(7)

(8)
nevarnih odpadkov, bio odpadkov in nekomunalne embala e. Cene izven izvajanja javne 
slu be potrjuje pristojni organ izvajalca. 

(9)

(10)

(11)

 

veljati naslednji dan po objavi.  
 


