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Na podlagi 21., 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi- ZLS (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu
okolja-ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD,
66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZVO-1A, 70/08, 108/09,
108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah-ZGJS (Uradni list RS, št.
32/93,30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 3. in 17. člena Zakona o prekrških- ZP-1 (Uradni list
RS, št. 29/11-UPB, 21/13, 111/13, 74/14-odl. US in 92/14-odl.
US), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) ter
15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11 in 5/15) je
Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 9. redni seji, dne 5.
novembra 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rače-Fram (MUV, št. 12/2012), se dopolni ime odloka, tako da po
novem glasi:
» Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki oziroma načinu
izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Rače-Fram«.
2. člen
V Odloku se spremeni šesta točka 2. člena, ki po novem glasi:
»uveljavitev načela »stroške« nosi povzročitelj«.
3. člen
Spremeni se besedilo 3. člena, tako da glasi:
»Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. občina Rače-Fram;
2. izvajalci javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, in
sicer izvajalci obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalci);
3. povzročitelji- pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo
odpadki«.
4. člen
V 5. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
»V primeru, da povzročitelj s potrdilom upravne enote potrdi, da v gospodinjstvu živita en ali dva člana, se odvoz mešanih
komunalnih odpadkov uredi z logotipsko vrečko volumna 60l.
Minimalno predpisano število vreč je 2 na mesec«.
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» V večstanovanjskih stavbah (blokih) se v primeru, ko več
povzročiteljev uporablja isto posodo, za razdelitev stroškov po
posameznih enotah uporablja število članov v gospodinjstvu. V
tem primeru se uporabi obračunski volumen 30 litrov na osebo.
V primeru, da so povzročitelji pravne osebe, ki uporabljajo isto
posodo za odpadke, pa se tem povzročiteljem zaračuna minimalna predpisana prostornina posode «.
Dosedanji četrti in peti odstavek, postaneta šesti in sedmi odstavek.
5. člen
Spremeni se besedilo 7. člena, ki po novem glasi:
»Javna služba po tem odloku obsega naslednje javne službe
oz. storitve javnih služb:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
Navedene službe izvaja javno podjetje«.
»Javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. z dnem
uveljavitve tega odloka pridobi za obdobje 5 let javno pooblastilo za izvajanje javnih gospodarskih služb zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov. Javno pooblastilo se konkretizira s pogodbo«.
»S podelitvijo javnega pooblastila na izvajalca preidejo vse
obveznosti iz zakonskih in podzakonskih prepisov, ki opredeljujejo navedene javne službe«.
6. člen
Prva točka 8. člena se nadomesti z besedilom, ki po novem
glasi:
»biorazgradljivi odpadki in zeleni odrez«.
Z novim besedilom se nadomesti tudi sedma točka 8. člena,
ki po novem glasi:
»kosovni odpadki«.
V 8. členu odloka, se dodata novi 8. in 9. točka, ki glasita:
»8. mešani komunalni odpadki,
9. odpadna embalaža«.
7. člen
V celotnem 9. členu odloka, se besedna zveza »odjemno mesto« nadomesti z besedno zvezo »prevzemno mesto«.
Prav tako se v celotnem besedilu 9. člena besedne zveze plastične vrečke, vrečke za odpadke in vrečke nadomestijo s terminom »tipizirane vrečke z logotipom izvajalca«.
V prvem odstavku 9. člena se veznik »in« spremeni v veznik
»ali«.
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 9. člena, ki po novem
glasi:
»Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in prevzemno
mesto na istem prostoru. Prevzemna mesta morajo biti vidna in
dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in
oddaljena največ 5m od mesta, do koder je možen dostop s tem
vozilom«.
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8. člen
V prvi točki prvega odstavka se 10. člena se briše besedna
zveza »in/ali kovinske«.
Nadalje se v tretji točki istega člena pred oklepajem briše
besedna zveza »v programu« ter prav tako na koncu drugega
odstavka briše besedilo v oklepaju- (v programu).
9. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 12. člena, ki po novem glasi:
»V posode iz 2. točke 10. člena tega odloka, ki so namenjene
za zbiranje preostalih komunalnih odpadkov iz 7. točke 8. člena
tega odloka je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke«.
10. člen
V 13. členu se besedna zveza »odjemno mesto« nadomesti
z besedno zvezo »prevzemno mesto«; »vrečke za odpadke« pa
nadomestijo z »tipizirane vrečke z logotipom izvajalca«.
11. člen
Besedna zveza »odjemno mesto« se v 14. členu nadomesti z
besedno zvezo »prevzemno mesto«.

Briše se 18. člen odloka.

12. člen

13. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda »deponiranje« nadomesti z besedo »odvoz«.
V istem členu se črta zadnji stavek drugega odstavka, ki glasi:
»Pristojne in inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza«.
V tretjem odstavku 19. člena se beseda »dveh« nadomesti z
besedo »treh«.
14. člen
Brišeta se tretji in četrti odstavek 20. člena.
15. člen
Spremeni se besedilo 21. člena, tako da po novem glasi:
»Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjskih in kosovnih
odpadkov se organizira v skladu s pogodbo, ki jo skleneta občina
in izvajalec«.
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16. člen
Briše se drugi stavek 22. člena, ki glasi:
» Odlagališče odpadkov mora zagotoviti občina«.
17. člen
V poglavju »Odlaganje komunalnih odpadkov« se brišejo 23.
člen, 24. člen, 25. člen, 26. člen, 27. člen in 28. člen.
18. člen
Briše se zadnji (četrti) odstavek 31. člena.
19. člen
Spremeni se besedilo drugega odstavka 34. člena, tako da po
novem glasi:
»Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o
ravnanju z odpadki«.
20. člen
Spremeni se prvi odstavek 35. člena, tako da glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, ki izrekajo sankcije skladno z veljavno zakonodajo«.
21. člen
Nadalje se v odloku brišejo 36. člen, 37. člen, 38. člen, 39.
člen, 40. člen ter 41. člen.
22. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram začne veljati petnajsti
dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa
se začne s 1. 1. 2016.
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