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Številka: 900-6/2017-3 
Datum: 02.11.2017
 
 
OBČINA MAKOLE 
OBČINSKI SVET 
 

 
18. redna seja občinskega sveta 

16. november 2017 
 
 

Gradivo za  6. točko dnevnega reda 
 
 
ZADEVA: Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole 
 
PRAVNE PODLAGE:  

• Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007, 45/2014 in 64/2016) 
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08),  
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 

76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 
• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11, 37/15, 69/15),  
• Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 61/11, 108/13, 10/14),  
• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 

67/11, 68/11-popr., 18/14, 57/15, sprem.in dopol. 103,15, 2/16-popr.),  
• Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04-ZVO-1),  
• Uredba o obveznih občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 

št. 33/17),  
• Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 87/12),  
• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni 

list RS, št. 39/10),  
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: 

• Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo 
 
 
POROČEVALCI:  Igor Erker; Natalija Pečovnik (Komunala Slovenska Bistrica) 
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UVOD: 
 
V okviru normativnega urejanja področja ravnanja z odpadki, je Občinski svet v letu 2010 sprejel 
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2010). Od 
takrat se je spremenila zakonodaja, v sistem ravnanja pa je treba uvesti določene spremembe, ki povečujejo 
učinkovitost.  
 
Predložen predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Slovenska Bistrica, ki ga je pripravila 
Komunala Slovenska Bistrica in ga je v takšni obliki že sprejel Občinski svet Občine Slovenska Bistrica, je 
torej pripravljen zaradi uskladitev z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11, 37/15, 69/15), z Uredbo o 
metodologiji cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 
87/12, 109/12) in predlagano spremembo sistema zbiranja in odvoza ločenih frakcij s sedanjih »ekoloških 
otokov« na sistem »od vrat do vrat«, ter odpravo določenih pomanjkljivosti starega Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki.  
 
Prav tako je v predlog odloka vključena izdelava tehničnega pravilnika o ravnanju z odpadki, v katerem bo 
izvajalec javne službe definiral oziroma določil vse podrobnosti izvajanja javne službe. 
 
Pomembne novosti, ki jih prinaša odlok, so predvsem s področja zbiranja in odvoza ločenih frakcij po 
sistemu »od vrat do vrat«. V rumeni vreči bi se tako kot do sedaj zbirala odpadna embalaža iz plastike, 
odpadna embalaža iz kovin in odpadna embalaža iz sestavljenih materialov. Novost je, da se papir in steklo 
zbirata ločeno v škatli ali posebni vreči, ki jih povzročitelji na dan odvoza odložijo na prevzemno mesto ali pa 
v obratovalnem času oddajo v zbirnem centru. Na prevzemnem mestu povzročitelja je predviden odvoz 
papirne in kartonske embalaže in stekla minimalno 1x na dva meseca. Z uveljavitvijo novega sistema 
zbiranja ločenih frakcij na prevzemnem mestu povzročitelja, se cena ravnanja z odpadki za povzročitelje ne 
bo spremenila, saj se frekvenca odvoza ne poveča, ker se en odvoz mešanih komunalnih odpadkov 
nadomesti z odvozom odpadne papirne, kartonske in steklene embalaže. Tak sistem zbiranja in odvoza 
omogoča ukinitev »eko otokov« in tem povezanih stroškov vzdrževanja. 
 
Osnutek odlok določa tudi, da izvajalec javne službe sprejme Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki v 
katerem se bo opredelila tehnologija ravnanja z odpadki, pogoji in način zbiranja odpadkov, pogostost in 
prevzemanja odpadkov in obračun storitev ravnanja z odpadki. Prav tako bodo natančneje določene posode 
oziroma vrečke za zbiranje odpadkov, standardi prevzemnih mest in ostale podrobnejše opredelitve na 
področju ravnanja z odpadki, ki so pomembne za nemoteno izvajanje javne službe. 
 
Sprejetje novega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole je pomembno, saj daje 
normativno podlago za ravnanje z odpadki, ki je ena izmed najpomembnejših 
občinskih obveznih javnih gospodarskih služb 
 
S strani Občinske uprave smo na Komunalo Slovenska Bistrica poslali sledeče pripombe in vprašanja, kjer 
pa še nismo prejeli odgovorov: 
 

• 5. člen 

(2) Izjemoma so uporabniki iz prejšnjega odstavka prosti obveznosti po tem odloku, če izvajalcu 

javne službe izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v trajni uporabi 

neprekinjeno že najmanj tri mesece. 

Kako se bo to v praksi izkazovalo? 
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• 6. člen 

(1) Izvajalec javne službe sprejme Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju: 

pravilnik). V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in spremembe pravilnika. 

 

Menimo, da bi tukaj nujno moralo biti, da izvajalec sprejme Tehnični pravilnik po potrditvi s strani 

občinske uprave (ali župana ali občinskega sveta) 

• 9. člen 

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na območju 

občine najmanj enkrat mesečno v ožjem mestnem središču in na območjih poselitve s strnjeno 

individualno pozidav in v predelih s pretežno individualno gradnjo izven strjenih. 

Kaj pa v drugi predelih?  Kaj ne bi bilo smiselno, da se zapiše na območju celotne občine? 

 

• 10. člen 

 

(3) Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot to dopušča njihova posoda za zbiranje 

odpadkov, morajo le-te odložiti v dodatno embalažo (v predpisano vrečo z logotipom izvajalca) za 

zbiranje odpadkov, ki si jo proti plačilu priskrbi pri izvajalcu, ter jo postaviti poleg posode za zbiranje 

odpadkov. 

 

Kaj je to nujno? Zgodi se namreč lahko, da bodo ljudje raje kot , da si povzročajo dodatne stroške, 

smeti odvrgli v naravo. 

 

• 11. člen 

(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo: 

1. Prevzemanje zbrane odpadne embalaže po sistemu od vrat do vrat. 

2. Prevzemanje ločenih frakcij  v zbirnih centrih in po sistemu od vrat do vrat.  

3. Prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih.  

4. Prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in občasno prevzemanje kosovnih 

odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov po sistemu »naročilnica«. 

 

2. in 3. točka se ponovi »Prevzemanje ločenih frakcij  v zbirnih centrih«. Na območju Občine Makole 

ni zbirnega centra, predlagamo, da se nadomesti s CERO Pragersko. 

 

 

• 17. člen 

Glede nato, da nimamo zbirnega centra, ali je za nas sploh potreben? 

 

• 28. člen 

Se ponavlja iz prejšnjih členov (10. člen glede dodatnih smeti, 15. člen glede ure), enaka pripomba 

kot glede 10. člena 

• 36. člen 

(1) Izvajalec je dolžan upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov: 

1.       mešani komunalni odpadki 1x  mesečno, 

2.  rumena vreča    2x  mesečno, 

3. papir     1x  na dva meseca, 
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4. steklo     1x  na dva meseca, 

5. biološko razgradljivi odpadki  1x  tedensko  ali  2x  mesečno 

6. kosovni odpadki               1x  letno, 

7. posebni in nevarni odpadki 1x  letno. 

 

Ali to zadostuje? Problematično se nam zdi glede papirja, stekla in mešanih odpadkov. 

 

• 47. člen 

(7) V primeru, da povzročitelj odpadkov s potrdilom upravne enote potrdi, da v gospodinjstvu živita 

en ali dva člana se odvoz odpadkov uredi z logotipsko vrečo volumna 60 l. Minimalno predpisano 

število vreč je 2 na mesec. 

Če se mešani odpadki vozijo 1x na mesec v 120l posodi, kakšna je potem razlika z takšnimi 

uporabniki (1 ali 2 člana) če morajo imeti vrečko 2x 60l= 120l 

 

(8) Povzročitelja komunalnih odpadkov je izjemoma možno oprostiti plačila stroškov ravnanja z 

odpadki na prošnjo povzročitelja iz socialnih razlogov. O oprostitvi plačila stroškov iz prvega 

odstavka tega člena odloča pristojni organ občine na podlagi predložene odločbe o denarno 

socialno pomoči po zakonu, ki ureja socialno varnost. Stroški ravnanja s komunalnimi odpadki se v 

tem primeru poravnajo iz proračuna občine. 

Premalo določeno za katero denarno pomoč gre. Na podlagi takšne dikcije bi lahko bil oproščen kar 

širok krog ljudi, kar bi precej vplivalo na občinski proračun. 

 

• Splošne pripombe 

Kakšen je predviden vpliv na cene ob sprejetju takšnega odloka? Kakšen je vpliv na cene, če se 

predvidi pogostejši odvoz? 

 

Ali z ukinitvijo ekoloških otokov (papir in steklo) ne pričakujete poslabšanja stanja glede divjega 

odlaganja odpadkov? 
 
 
FINANČNE POSLEDICE 
Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji 
sklep:  

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole v 1. 
branju. 
 

 
Franc Majcen 
     Župan 
Občine Makole 

Priloga: 
• Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole 


