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2310 Slovenska Bistrica 

 

 

Amandmaji k Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica – II. obravnava  

 

 

Predlagatelj: svetniška skupina SD  

 

 

V skladu z 80. in 81. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/10) vlaga svetniška skupina 

SD v Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica k Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Slovenska Bistrica, ki je v II. obravnavi, naslednja dopolnila oziroma amandmaje, in sicer: 

 

 

a) Predlagamo, da se v 6. členu (tehnični pravilnik) doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»K tehničnemu pravilniku o ravnanju z odpadki poda soglasje Občinski svet Občine Slovenska 
Bistrica.« 

  

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
  

Obrazložitev: S predlagano spremembo se prepreči, da izvajalec samovoljno zapiše na eni strani 
obveznosti povzročiteljev odpadkov in uporabnikov storitev javne službe ter na drugi strani ugodnosti 
izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

 

b) Predlagamo, da se v 3. točki 12. člena (biološko razgradljivi odpadki) za besedo »odpadkov« vstavi 
vejica in naslednje besedilo:  

 

»in sicer najmanj enkrat mesečno«. 
 

Obrazložitev: S predlagano dopolnitvijo se preprečijo emisije neprijetnih vonjav ter onesnaževanje 
okolice. 

 

 

c) Predlagamo, da se besedilo 3. odstavka 13. člena (sistem »od vrat do vrat«) spremeni tako, da se glasi: 
 



 

»Uporabniki storitev javne službe zbirajo komunalne odpadke ločeno, in sicer papir v kartonske škatle 
in steklo v posebne vreče, ki jih po urniku na dan odvoza odložijo na prevzemno mesto ali ga oddajo v 
zbirnem centru. 
 
Obrazložitev: S predlagano spremembo želimo bolj določno opredeliti način zbiranja komunalnih 
odpadkov, da bo čim manj nesporazumov ob morebitni ukinitvi »ekoloških otokov«, predvsem v mestu 
Slovenska Bistrica. 
 

d) Predlagamo, da se v 4. odstavku 15. člena (prevzemno mesto) besedilo »pristojne službe« nadomesti z 
besedilom »komunalna inšpekcija«. 
 
Obrazložitev: S predlagano spremembo želimo bolj določno opredeliti pristojni organ, ki bo odločal o 
morebitnem sporu glede določitve prevzemnega mesta za komunalne odpadke.  

 

 

e) Predlagamo, da se v 1. odstavku 16. člena (zbirno mesto) besedilo »Uporabniki morajo zagotoviti, da 
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.« nadomesti z 
besedilom »Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora odvažati komunalne odpadke 
na način, da ne povzroča emisije neprijetnih vonjav in onesnaževanja okolice«. 

 

Obrazložitev: S predlagano spremembo se obveznost preprečitve emisije neprijetnih vonjav in 
onesnaževanja okolice prenese na izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

 

f) Predlagamo, da se v 30. členu besedilo »Povzročitelji odpadkov so dolžni« nadomesti z besedilom 
»Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je dolžan«. 

 

Obrazložitev: S predlagano spremembo se obveznost nadomestitve dotrajanih in poškodovanih posod za 

odpadke prenese na izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 

 

 

 

Tomaž Godec l.r., 

vodja svetniške skupine SD 


