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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 3. 
in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08 in 
108/09), 3., 5. in 12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 60/00 in Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Sveta Ana (Ur. L. RS št. 50/10) ter 15. člena Statuta 
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10), je Občin-
ski svet Občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 5. oktobra 2011, 
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih 

služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
na območju Občine Sveta Ana

1. člen
V 56. členu Odloka o načinu izvajanja gospodarskih javnih 

služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Ob-
čine Sveta Ana se v celoti nadomesti besedilo:

»Uporabniki storitev javnih služb so vsi lastniki, uporabniki 
ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri 
imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja 
dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki. 

Uporaba storitev javnih služb je obvezna za vse lastnike, upo-
rabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in 
v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v 
njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki« 

z novim besedilom:

»Uporabniki storitev javnih služb so vsi lastniki, uporabniki 
ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju Občine Sveta Ana. 

Uporaba storitev javnih služb je obvezna za vse lastnike, upo-
rabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine 
Sveta Ana.

Vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na 
območju Občine Sveta Ana, ki stavbe uporabljajo občasno, se 
storitev obračuna v minimalnem standardu (vrečka za plastiko in 
vrečka za mešane komunalne odpadke)«.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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