
 

 

URADNI VESTNIK 

 

OBČINE LUKOVICA 
 

 

LUKOVICA, 04.05.2010, ŠT. 3, LETO 2010  

 

CENA 0,78 EUR 

 

Na podlagi  29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.: 72/93, 57/94, 
14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 100/05, 14/07, 60/07, 94/07 
in 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.: 41/04, 17/06, 20/06, 39/06, 
70/08), 3., 4. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št.: 7/03, 86/04, 23/05, 44/05, 
55/05, 40/06, 51/06, 115/06, 117/08), Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.:. 34/08), 
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št.: 32/06, 98/07, 62/08), in 16. 
člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 in 5/06), je 
Občinski svet Občine Lukovica  na 26. redni seji, dne 3.5.2010, sprejel naslednji  
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O SPREJEMU ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI  
V OBČINI LUKOVICA 

 
 

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Občini Lukovica v 2. obravnavi, v predloženem besedilu. 
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Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08 – ZLS-O, 79/2009), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 66/2006 – odl. US in 70/09 – 
ZVO-1B), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 17/08 – ZP-1E in 21/08 popr.) Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 5/1995, 7/1997) in 16. člena Statuta Občine 
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 
26 . redni seji dne 3.5.2010, sprejel 

 

ODLOK  
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LUKOVICA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

S tem odlokom se določi vrsta in način zbiranja ter odlaganje komunalnih odpadkov, 
zaračunavanje ravnanja s komunalnimi odpadki, nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki 
ter globo za nepravilno ravnanje s komunalnimi odpadki.  

Ta odlok ureja ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev in njim podobnimi odpadki, ki 
nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.  

Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje komunalnih odpadkov je obvezna gospodarska 
javna služba (v nadaljevanju: javna služba), organizirana v okviru Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec). 

2. člen 

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, 
vključno z nadzorom tega ravnanja, ki ga izvaja pristojni nadzorni organ in okoljevarstvenimi 
ukrepi med delovanjem in po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in 
odstranjevanje odpadkov. 

3. člen 

Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična in pravna oseba na območju Občine 
Lukovica, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (izvirni 
povzročitelj odpadkov). Povzročitelj odpadkov je tudi vsaka oseba, ki po pooblastilu 
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu.  

4. člen 

Stroške javne službe so dolžni plačevati uporabniki javne službe.  
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Cena javne službe izvajanja zbiranja, predelave in odlaganja komunalnih odpadkov je 
sestavljena iz vseh stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne službe in se določa na način, kot ga 
opredeljuje vsakokratni predpis pristojnega državnega organa. 

Ceno na predlog izvajalca potrdi občinski svet Občine Lukovica.  

5. člen 

Za zagotavljanje kakovostne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je na celotnem območju 
Občine Lukovica uvedeno ločeno zbiranje odpadkov.  

Ločeno zbiranje organskih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja v naseljih Lukovica in Prevoje 
pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici, skladno s pravilnikom iz 46. člena tega odloka. 

6. člen 

Uporabniki javne službe (v nadaljevanju uporabniki) so: 
a) lastniki oziroma uporabniki stanovanjskih, poslovnih in počitniških objektov,  
b) skupnosti etažnih lastnikov v večstanovanjskih objektih,  
c) pravne in druge osebe, ki svojo dejavnost opravljajo na območju Občine Lukovica.. 

Uporabniki javne službe so zavezanci za plačilo javne službe takoj, ko pričnejo z gradnjo. 
Takrat jim je izvajalec javne službe dolžan v roku 8 (osmih) dni zagotoviti ustrezne posode za 
zbiranje odpadkov ali jim omogoči oddajanje odpadkov v tipiziranih vrečkah za odvoz odpadkov. 

7. člen 

Evidence o uporabnikih storitev vodi izvajalec. Vse evidence mora izvajalec voditi skladno s 
predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. 

8. člen 

O načinu in urnikih zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov mora izvajalec pravočasno obvestiti 
uporabnike, da lahko pripravijo komunalne odpadke za odvoz oziroma zbiranje. 

Izvajalec javne službe mora o spremembah zbiranja komunalnih odpadkov uporabnike obvestiti 
najmanj 1 (en) mesec pred začetkom veljavnosti sprememb.  

9. člen 

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov pri uporabnikih in na skupnih mestih za ločeno 
zbiranje odpadkov morajo biti nameščene tako, da ustrezajo funkcionalnim, higienskim in 
estetskim pogojem prostora, kjer so nameščeni. Posode zagotovi in vzdržuje izvajalec javne 
službe. Vse stroške odprave poškodb posod, ki so posledica nepravilne uporabe, morajo 
poravnati uporabniki. 

Vse stroške odprave poškodb na skupnih mestih za ločeno zbiranje odpadkov, ki so posledica 
nepravilne uporabe, mora poravnati povzročitelj.  

Če se povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost od povzročitelja izterjati 
stroške odprave poškodb posod.  
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10. člen 

Uporabnik, ki organske odpadke kompostira v hišnem kompostniku, ni zavezanec za uporabo 
obvezne gospodarske javne službe ravnanja z organskimi odpadki iz gospodinjstev.   

 

Uporabnik, ki bo organske odpadke kompostiral v hišnem kompostniku, mora poslati obvestilo  
izvajalcu javne službe na posebnem obrazcu,  ki ga izvajalec javne službe zagotovi   na sedežu  
javnega podjetja in na njegovih spletnih straneh.  

 

Izvajalec javne službe uporabniku potrdi sprejem obvestila na obrazcu in ga izloči iz seznama  
uporabnikov javne službe ravnanja z organskimi odpadki.  

 

Hišni kompostnik mora ustrezati vsem funkcionalnim, higienskim, biološkim in tehničnim 
pogojem, ki so določeni v tem odloku in Pravilniku o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v 
Občini Lukovica (v nadaljevanju: pravilnik).  

 

Organ občinske uprave, lahko preveri ali uporabnik, ki uporablja kompostnik, izpolnjuje pogoje 
iz tega odloka in pravilnika. V kolikor ugotovi, da uporabnik ne izpolnjuje pogojev, ga  na to 
opozori in mu postavi 30 dnevni rok za izpolnitev pogojev. Če uporabnik tudi v tem roku ne 
izpolni pogojev, izda odločbo v skrajšanem postopku, tako da se uporabnika ponovno  vključi v 
sistem obveznih uporabnikov  iz prvega odstavka tega člena. O tem obvesti tudi izvajalca.  
 
Uporaba kompostnika za kompostiranje organskih odpadkov je na območjih občine, kjer se ne 
izvaja javna služba zbiranja in odvoza organskih odpadkov iz gospodinjstev, obvezna. 
 
Uporabniki, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in razpolagajo z gnojišči lahko organske 
odpadke odlagajo na gnojišče ter v tem primeru niso zavezani uporabi zabojnika za biološke 
odpadke ali kompostnika. 
 

II. GOSPODINJSKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI 

 
11. člen 

Vsak uporabnik je dolžan imeti ustrezne posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov v skladu 
s tem odlokom.  

Gospodinjski odpadki se zbirajo pri uporabnikih v tipiziranih posodah, namenjenih za odvoz 
odpadkov ali kompostniku.  

Mešane komunalne odpadke, ki jih zaradi občasno povečane količine ni mogoče odložiti v 
posode, je dovoljeno odložiti v tipizirane vreče za komunalne odpadke, ki jih uporabnik kupi pri 
izvajalcu javne službe. Z nakupom tipizirane vreče poravna uporabnik vse stroške ravnanja z 
odpadki. 

Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke lahko uporabljajo tudi uporabniki, ki v lastni 
režiji gradijo svoj stanovanjski objekt, dokler se v objekt ne vselijo ter organizatorji javnih 
prireditev za pripravo ločenih komunalnih odpadkov po tem odloku za redni odvoz po urniku 
zbiranja, ki ga je določil izvajalec. 
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V tipiziranih vrečah ni dovoljeno zbirati odpadkov, ki se zbirajo ločeno.  

Dimenzije posod oziroma vrsto sredstev za zbiranje gospodinjskih odpadkov pri uporabnikih 
morajo uporabniki prilagoditi količinam odpadkov, ki jih odlagajo v posodo in tehnologiji 
odvažanja, ki jo uporablja izvajalec javne službe.  

Občina na predlog izvajalca s pravilnikom „ iz 46. člena tega odloka” te določi tudi obvezen tip 
posod in tipiziranih vreč, ki so jih dolžni uporabljati uporabniki. 

Odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov izven v prejšnjem odstavku določenih posod in vreč 
ni dovoljeno. 

12. člen 

Uporabniki so na dan rednega odvoza posamezne vrste odpadkov dolžni postaviti zaprte 
posode oziroma vreče za odvoz gospodinjskih odpadkov na zbirno mesto. 

Uporabniki so na dan rednega odvoza posamezne vrste odpadkov dolžni pospraviti oz. umakniti 
zaprte posode s ceste, ulice in pločnika. 

Zbirno mesto je prostor, kamor uporabniki pred odvozom odpadkov namestijo posode za 
zbiranje odpadkov, da jih izvajalec javne službe lažje in bolj ekonomično izprazni. 

Zbirna mesta so približno 1 (en) meter oddaljena od ceste, primerne za dostop vozil za prevoz 
odpadkov. Kolikor tega ni mogoče zagotoviti, izvajalec javne službe in Občina Lukovica 
sporazumno določita drugo ustrezno zbirno mesto, do koder je možen dostop s smetarskim 
vozilom. 

Uporabniki so dolžni urediti zbirno mesto za nemoteno pobiranje gospodinjskih odpadkov. V 
zimskem času je uporabnik dolžan z zbirnega mesta očisti sneg in tako zagotoviti nemoten 
odvoz gospodinjskih odpadkov.  

Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do zbirnega mesta mora biti 2,7 
(dva cela sedem) m, najmanjša višina pa 4 (štiri) m. V novih zazidljivih območjih je potrebno s 
prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi mesta za zbiranje odpadkov in obračališča, ki so 
primerna za obračanje vozil za prevoz odpadkov.  

Izvajalec javne službe je dolžan posode za odpadke po izpraznitvi vrniti na zbirno mesto. 

Kadar izvajalec pri praznjenju posod zbirno mesto onesnaži, ga je dolžan takoj očistiti.  

13. člen 

Odlaganje in zbiranje komunalnih odpadkov izven posod in vreč, določenih v šestem odstavku 
10. člena tega odloka ni dovoljeno. 

Izvajalec ni dolžan odpeljati komunalne odpadke odložene v nasprotju s prejšnjim odstavkom 
tega člena, vendar je o povzročitelju teh odpadkov dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ. 

Na območjih, kjer fizično ni mogoče, da ima vsak uporabnik svojo posodo in kadar je to 
potrebno zaradi učinkovitejšega izvajanja javne službe, lahko uporabniki v dogovoru z 
izvajalcem določijo skupna mesta za zbiranje odpadkov. 
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14. člen 

Če izvajalec ugotovi, da uporabnik za zbiranje odpadkov uporablja premajhno ali netipizirano 
posodo, o tem obvesti pristojen organ občinske uprave, ki lahko z odločbo naloži uporabniku in 
izvajalcu, da zagotovita primernejšo večjo posodo.  

Uporabnik in izvajalec sta dolžna urediti obveznosti iz zgornje odločbe najkasneje v nadaljnjih 
petnajstih (15) dneh po prejemu odločbe. 

15. člen 

Uporabnik je dolžan redno čistiti posode za odlaganje odpadkov, ki so nameščene pri 
uporabniku. Ne glede na to, mora izvajalec javne službe v obdobju tedenskega pobiranja 
organskih odpadkov enkrat mesečno strojno očistiti notranjost posode za ločeno zbiranje 
organskih odpadkov in o tem voditi evidenco. 

16. člen 

Odvoz komunalnih odpadkov se opravlja po sprejetem odvoznem redu izvajalca, ki mora biti 
javno objavljen in dostopen vsem zainteresiranim.  

Odvoz odpadkov z zbirnih mest pri uporabniku se izvaja: 

- mešani komunalni odpadki na 14 (štirinajst) dni skozi celo leto, 
- ločeno zbrana embalaža na 14 (štirinajst) dni (izmenično z mešanimi komunalnimi odpadki) 

skozi celo leto, 
- organski odpadki od vključno marca do oktobra tedensko, od vključno november do februar 

na 14 (štirinajst) dni. 

Izvajalec javne službe in uporabniki se lahko v izjemnih primerih dogovorijo za pogostejše 
praznjenje posod ali praznjenje posod na klic (samo v primerih velikosti zabojnika 5 m3 in več) 
na lokacijah, kjer nastaja večja količina odpadkov (blokovske pozidave, večja podjetja, ...), če 
navedene pogostosti odvoza ne omogočajo normalnega izvajanja javne službe zaradi 
prostorskih ali sanitarnih možnosti. 

Če komunalnih odpadkov zaradi višje sile ali katerih drugih ovir na cesti ni mogoče odpeljati na 
dan rednega odvoza, mora izvajalec odpadke odstraniti najpozneje 1 (en) dan po prenehanju 
vzroka, zaradi katerega odpadkov ni bilo mogoče redno odpeljati.  

17. člen 

Izvajalec zaračunava uporabnikom javne službe izvajanje javne službe ravnanja z odpadki 
mesečno. Stroški javne službe uporabniku (smetarina) se uporabniku izračunajo tako, da se 
velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke pomnoži s 4,33 (število odvozov v letu 
deljeno s številom mesecev v letu) in s seštevkom vseh cen za ravnanje z odpadki (odvoz, 
predelava, odlaganje). Smetarina vsebuje vse stroške izvajanja obveznih javnih služb ravnanja 
z odpadki razen ravnanja z organskimi odpadki. 

V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim odstavkom 15. člena in 
je pogostost odvoza mešanih komunalnih odpadkov večja od pogostosti, določene v drugem 
odstavku 15. člena, se številka 4,33 pomnoži še s faktorjem povečanja frekvence odvoza. 
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V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim odstavkom 15. člena, 
ko se praznjenje zabojnikov izvaja na klic, se smetarina izračuna kot zmnožek volumna 
zabojnika ter seštevkom vseh cen za ravnanje z odpadki (odvoz, predelava, odlaganje).  

Ravnanje z organskimi odpadki iz gospodinjstev se zaračunava ločeno od smetarine tistim 
uporabnikom, ki so kot uporabniki navedeni v 5 in 6. členu pod točko a in b. Cena za ravnanje z 
organskimi odpadki se izračuna na način, da se velikost zabojnika za organske odpadke 
pomnoži s 3,58 (to je povprečno število odvozov na mesec v koledarskem letu, ki se izračuna 
kot število odvozov v letu deljeno s številom mesecev v letu). 

18. člen 

Izvajalec vzpostavi evidenco zavezancev za plačilo storitev in evidenco volumna posod pri 
zavezancih. 

Zavezanec lahko pisno zahteva spremembo podatka v evidenci, če ta podatek ne ustreza več 
dejanskemu stanju. Če se izvajalec z zahtevano spremembo ne strinja, izda sklep o zavrnitvi 
zahtevka. 

19. člen 

Organizatorji javnih prireditev, morajo v času trajanja prireditve prireditveni prostor opremiti z 
ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov in zagotoviti odvoz komunalnih odpadkov v kolikor 
za odvoz nimajo zagotovljenih tipiziranih vreč iz 11. člena tega odloka. 

Po končani prireditvi mora organizator najpozneje v 12 (dvanajstih) urah poskrbeti, da se 
prireditveni prostor očisti. Posode zagotovi izvajalec javne službe. 

 

III. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
20. člen 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku zajema zbiranje komunalnih odpadkov na 
posebej določenih mestih v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru. 

21. člen 

Mesta za ločeno zbiranje odpadkov so mesta, ki so urejena za zbiranje ločeno zbranih frakcij 
odpadkov. Vsa mesta so označena in opremljena s posodami, ki so namenjene zbiranju 
posameznih vrst odpadkov.  

Skupna zbiralnica ločenih frakcij je zbirno mesto za določene vrste odpadkov, ki se ločeno 
zbirajo na način, da uporabniki ločeno zbrane vrste odpadkov dostavijo do skupne zbiralnice 
ločenih frakcij ter jih tam pravilno odložijo v posode za posamezno vrsto odpadka. 

Individualna zbiralnica ločenih frakcij je zbirno mesto za določene vrste odpadkov, ki se ločeno 
zbirajo pri uporabniku v posebni posodi za posamezno frakcijo. 
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22. člen 

Izvajalec obvesti uporabnike o začetku in načinu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov z 
javnim obvestilom. To obvestilo mora vsebovati navodila za ločeno zbiranje, opis ločenega 
zbiranja in obrazložitev potreb po ločenem zbiranju odpadkov. 

O začetku izvajanja ločenega zbiranja odpadkov mora zbiralec odpadkov na lokalno običajen 
način obvestiti javnost najmanj 1 (en) mesec pred začetkom zbiranja.  

23. člen 

Izvajalec je dolžan redno vzdrževati in redno čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na 
skupnih zbiralnicah ter vzdrževati prostor na območjih skupnih zbiralnic ločenih frakcij. 

Izvajalec je dolžan redno vzdrževati posode za ločeno zbiranje odpadkov na individualnih 
zbiralnicah ločenih frakcij. 

Kolikor posode za zbiranje odpadkov ne omogočajo več normalnega odlaganja odpadkov in jih 
je treba nadomestiti, posode nadomesti izvajalec. 

Ob poškodovanju posod z nepravilno uporabo, nasiljem ali drugim poškodovanjem, ki ni 
povezano z redno rabo posod, krije stroške zamenjave tisti, ki je poškodbe povzročil. 

24. člen 

V skupnih zbiralnicah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se ločeno zbirajo:  

 -  papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,  
 -  drobna odpadna embalaža iz stekla.  
 

V individualnih zbiralnicah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov se ločeno zbirajo: 

- drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov in kovin, 
- organski odpadki iz gospodinjstev (samo uporabniki storitev iz 6. člena, navedeni pod točko 

a in b). 

Skupne zbiralnice se lahko uporabljajo tudi za ločeno zbiranje drugih vrst odpadkov, ki jih je 
dovoljeno zbirati na tako urejenih mestih.  

Opremo za ločeno zbiranje drugih vrst odpadkov se na mesta skupnih zbiralnic, lahko postavi le 
na podlagi pogodbe z izvajalcem javne službe.  

25. člen 

V posode za zbiranje komunalnih odpadkov je prepovedano odlagati tiste vrste odpadkov, za 
katere posamezne posode niso namenjene. 

Za nepravilno odlaganje odpadkov odgovarja uporabnik, razen če je povzročitelj znan. 
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26. člen 

Na vseh posodah za ločeno zbiranje odpadkov mora biti nedvoumno označeno za katere 
odpadke so posode namenjene. 

Na posodah, nameščenih na skupnih zbiralnicah mora biti naveden tudi naslov izvajalca in 
telefonska številka izvajalca. 

27. člen 

Zabojniki na skupnih in individualnih zbiralnicah so občinska javna infrastruktura. Odvoz in 
ravnanje s komunalnimi odpadki ter vzdrževanje objektov in posod za ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov in opreme v njih je obveza izvajalca in strošek izvajanja javne službe.  

28. člen 

V novih zazidljivih območjih je potrebno s prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi mesta za 
postavitev skupnih zbiralnic.  

Skupne zbiralnice mora v času gradnje zgraditi in opremiti investitor komunalne infrastrukture.  

 

IV. ZBIRANJE KOSOVNIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

 
29. člen 

Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki so praviloma ločeno zbrani in zaradi velikosti, oblike 
ali teže niso primerni za zbiranje v tipiziranih posodah ali vrečah za odpadke.  

Odpadna vozila, gradbeni material in vejevje niso kosovni odpadek in jih izvajalec javne službe 
ni dolžan odpeljati. O odpadkih, ki jih izvajalec javne službi ni dolžan odpeljati in njihovem 
povzročitelju, če je je ta znan, obvesti pristojni nadzorni organ. 

Povzročitelj odpadkov, ki jih izvajalec v času odvoza kosovnih odpadkov ni dolžan odpeljati, 
mora na lastne stroške zagotoviti njihovo odstranitev v najmanj 24 (štiriindvajsetih) urah po 
končanem odvozu.  

Kolikor povzročitelj ni znan, stroške krije občina. 

Če se povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost od povzročitelja izterjati 
stroške odstranitve odpadkov.  

30. člen 

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je treba organizirati najmanj dvakrat letno.  

Izvajalec je dolžan vsaj 1 (en) teden pred začetkom zbiranja kosovnih odpadkov uporabnike 
obvestiti na krajevno običajen način, kdaj in kako bo odvoz kosovnih odpadkov potekal, kako 
naj odpadke pripravijo in katere odpadke bo v tem času pobiral.  
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31. člen 

Izvajalec je dolžan kosovne odpadke ustrezno razstaviti in dele, ki jih je mogoče uporabiti, 
oddati v nadaljnjo uporabo.  

 

V. ZBIRANJE NEVARNIH KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 

 
32. člen 

Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev zagotavlja izvajalec javne službe. 

33. člen 

Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je treba organizirati najmanj dvakrat 
letno s premično zbiralnico.  

34. člen 

Izvajalec je dolžan vsaj 1 (en) teden pred začetkom zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov 
uporabnike obvestiti na krajevno običajen način, kdaj in kako bo zbiral nevarne komunalne 
odpadke in kako bo potekal njihov odvoz, kako naj odpadke pripravijo in katere odpadke bo v 
tem času zbiral. 

35. člen 

Izvajalec je o zbiranju nevarnih komunalnih odpadkov dolžan voditi evidenco. 

 

VI. ZBIRANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU  

 
36. člen 

Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst ločenih frakcij, ki jih 
določajo ustrezni predpisi, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne 
službe ločeno zbrane frakcije in kosovne odpadke. Prevzem ločeno zbranih frakcij in kosovnih 
odpadkov v zbirnem centru je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki  za naslednje vrste odpadkov: 
 

• papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in 
lepenke, 

• stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 
• plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 
• odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 
• les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 
• oblačila, 
• tekstil, 
• jedilno olje in maščobe, 
• barve, črnila, lepila in smole, 
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• detergenti, 
• baterije in akumulatorji, 
• odpadna električna in elektronska oprema, 
• kosovni odpadki, 
• nevarni odpadki iz gospodinjstev. 

 

Uporabnikom, ki so vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja in predelave organskih  
odpadkov, je v zbirnem centru omogočeno oddajati zelen vrtni odrez. Prevzem teh odpadkov je 
strošek  v sklopu izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ne zaračunava 
ob dovozu. Uporabniki, ki niso vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza 
organskih odpadkov, nimajo pravice v zbirnem centru brezplačno oddajati  zeleni  vrtni odrez. 

 

Uporabniki lahko v zbirni center pripeljejo tudi mešane komunalne odpadke, gradbene odpadke 
ter druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne določajo kot ločeno zbrane frakcije, ki jih je 
potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe. Stroški ravnanja s temi 
odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe ter se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v 
zbirni center. 
 

Izvajalec je uporabnike o načinu in pogojih obratovanja ter o spremembah dolžan obvestiti v 
lokalnem glasilu oziroma na krajevno običajen način. 

Občina Lukovica zagotavlja lokacijo zbirnega centra v Centru za ravnanje z odpadki Dob 
oziroma tudi drugače, če je to dogovorjeno. 

37. člen 

Izvajalec mora pri upravljanju zbirnega centra: 
a) pripraviti poslovnik o obratovanju, 
b) varovati zbirni center pred sprejemom odpadkov, ki nanj ne sodijo,  
c) zagotavljati vse s predpisi zahtevane ukrepe za delovanje zbirnega centra, 
d) voditi evidenco o vseh dovozih in odvozih odpadkov z zbirnega centra, 
e) zagotavljati varno obratovanje zbirnega centra,  
f) izvajati vse ukrepe, predpisane s tem odlokom, 
g) obveščati uporabnike o obratovanju zbirnega centra.  

38. člen 

Izvajalec je dolžan Občini Lukovica o delovanju zbirnega centra poročati najmanj enkrat letno in 
sicer o: 
a) količinah in vrstah odpadkov, ki so bile sprejete in odpeljane v predelavo in odlaganje,  
b) največjih povzročiteljih odpadkov. 
 

VII. NEUREJENO ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

39. člen 

Za neurejeno odlaganje odpadkov se šteje vsako odlaganje odpadkov na mestih, ki niso 
urejena z ustreznimi tehničnimi ukrepi in nimajo ustreznih upravnih dovoljenj za odlaganje. 
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VIII. INFORMIRANJE 

 
40. člen 

Izvajalec javne službe vsako leto v občinskem glasilu objavi poročilo o količinah, vrstah 
odpadkov, ki jih je v preteklem letu zbral in o smernicah ločenega zbiranja.  

Izvajalec predstavi tudi, kaj je z odpadki naredil in kako namerava z odpadki ravnati v prihodnje.  

IX. NADZOR  

 
41. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpekcijski organ.  

 

X. KAZENSKE DOLOČBE  

42. člen 

Pristojni organ občinske uprave in Medobčinski inšpektorat občin Trzin, Komenda, Lukovica, 
Lukovica, Moravče in Vodice imata pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan 
voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni spoštovati varstvo osebnih podatkov. 

43. člen 

Z globo 40 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:  

 

1. gospodinjskih odpadkov ne zbira v tipiziranih posodah, namenjenih za odvoz odpadkov 
ali kompostniku, kot to določa 2. odstavek 10. člena, 

2. občasno povečane količine mešanih komunalnih odpadkov, ki je ni mogoče odložiti v 
posode, ne odloži v tipizirane vreče za komunalne odpadke, ki jih kupi pri izvajalcu javne 
službe, kot to določa 3. odstavek 10. člena, 

3. v tipiziranih vrečah odlaga odpadke, ki se zbirajo ločeno, kar prepoveduje 4. odstavek 
10. člena, 

4. dimenzije posod oziroma vrsto sredstev za zbiranje gospodinjskih odpadkov ne prilagodi 
količinam odpadkov, ki jih odlaga v posodo, kot to določa 5. odstavek 10. člena, 

5. na dan rednega odvoza posamezne vrste odpadkov ne postavi zaprte posode oziroma 
vreče za odvoz gospodinjskih odpadkov na zbirno mesto, kot to določa 1. odstavek 11. 
člena, 

6. na dan rednega odvoza posamezne vrste odpadkov ne pospravi oz. umakne zaprte 
posode s ceste, ulice in pločnika, kot to določa 2. odstavek 11. člena, 

7. odlaga in zbira komunalne odpadke izven posod in vreč določenih v 6. odstavku 11. 
člena tega odloka, kar prepoveduje 1. odstavek 12. člena, 

8. ne čisti posode za odlaganje odpadkov redno, kot to določa 14. člen, 
9. v posode za zbiranje komunalnih odpadkov odlaga tiste vrste odpadkov, za katere 

posamezne posode niso namenjene, kar prepoveduje 24. člen tega odloka. 
 

Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena. 
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Z globo 150 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega 
člena, odgovorna oseba pa z globo 40 EUR. 

44. člen 

Z globo 80 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:  

 

1. se ne vključi v sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, kot to določa 2. 
odstavek 6. člena,  

2. nima ustrezne posode za zbiranje posameznih vrst odpadkov v skladu s tem odlokom, 
kot to določa 1. odstavek 10. člena, 

3. ne uredi zbirnega mesta za nemoteno pobiranje gospodinjskih odpadkov, kot to določa 
4. odstavek 11. člena,  

4. ne zagotovi ustrezne posode v predpisanem roku, kot to določa 2. odstavek 13. člena, 
5. v času trajanja prireditve prireditvenega prostora ne opremi z ustreznimi posodami za 

zbiranje odpadkov ali ne zagotoviti odvoza komunalnih odpadkov, kot to določa 1. 
odstavek 18. člena, 

6. po končani prireditvi ne poskrbi, da se prireditveni prostor očisti najpozneje v 6 (šestih) 
urah, kot to določa 2. odstavek 18. člena. 

 

Z globo 150 EUR se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena. 

 

Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če stori prekršek iz 1. odstavka tega 
člena, odgovorna oseba pa z globo 80 EUR. 

45. člen 

Z globo 1.250 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če: 

 

1. o načinu in urnikih zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov uporabnikov ne obvesti 
pravočasno, da bi lahko pripravili komunalne odpadke za odvoz oziroma zbiranje, kot to 
določa 1. odstavek 8. člena, 

2. o spremembah zbiranja komunalnih odpadkov uporabnikov ne obvesti najmanj 1 (en) 
mesec pred začetkom veljavnosti sprememb, kot to določa 2. odstavek 8. člena, 

3. uporabnikov ne obvesti o primernih posodah za zbiranje in odvoz gospodinjskih odpadkov 
ali jih ne obvesti pravočasno o urnikih odvozov posameznih vrst odpadkov, kot to določa 8. 
odstavek 10. člena, 

4. uporabniku ne priskrbi posode za zbiranje gospodinjskih odpadkov, ki nastajajo pri njem, kot 
to določa 9. odstavek 10. člena 

5. ne očisti takoj zbirnega mesta, kadar ga pri praznjenju posod onesnaži, kot to določa 7. 
odstavek 11. člena, 

6. ne zagotovi ustrezne posode v predpisanem roku, kot to določa 2. odstavek 13. člena, 
7. enkrat mesečno ne očisti strojno notranjosti posode za ločeno zbiranje organskih odpadkov 

ali o tem ne vodi evidenc, kot to določa 14. člen, 
8. odvoza komunalnih odpadkov ne opravlja po sprejetem odvoznem redu izvajalca, ali 

odvozni red ni javno objavljen in dostopen vsem zainteresiranim, kot to določa 1.odstavek 
15. člena, 

9. odpadkov z zbirnih mest ne odvaža, kot to določa 2. odstavek 15. člena, 
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10. odpadkov ne odstrani najpozneje 1 (en) dan po prenehanju vzroka, zaradi katerega 
odpadkov ni bilo mogoče redno odpeljati na dan rednega odvoza zaradi višje sile ali katerih 
drugih ovir na cesti, kot to določa 4. odstavek 15. člena 

11. ne vzpostavi evidence zavezancev za plačilo storitev ali evidence volumna posod pri 
zavezancih kot to določa 1. odstavek 17. člena, 

12. najmanj 1 (en) mesec pred začetkom zbiranja, na lokalno običajen način, ne obvesti javnosti 
o začetku in načinu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 2. odstavek 21. 
člena, 

13. ne vzdržuje redno ali ne čisti redno posode za ločeno zbiranje odpadkov na skupnih 
zbiralnicah ali ne vzdržuje prostora na območjih skupnih zbiralnic ločenih frakcij, kot to 
določa 1. odstavek 22. člena, 

14. ne vzdržuje redno posod za ločeno zbiranje odpadkov na individualnih zbiralnicah ločenih 
frakcij, kot to določa 2. odstavek 22. člena, 

15. ne nadomesti posode za zbiranje odpadkov kolikor ne omogočajo več normalnega 
odlaganja odpadkov in jih je treba nadomestiti, kot to določa 3. odstavek 22. člena, 

16. posode za ločeno zbiranje odpadkov niso nedvoumno označene za katere odpadke so 
namenjene, kot to določa 1. odstavek 25. člena, 

17. ne organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev najmanj dvakrat letno, kot to 
določa 29. člen, 

18. ne izpolnjuje obveznosti, kot jih določa 36. člen, 
19. ne poroča o delovanju zbirnega centra najmanj enkrat letno, kot to določa 37. člen, 
20. vsako leto v občinskem glasilu ne objavi poročila o količinah, vrstah odpadkov, ki jih je v 

preteklem letu zbral in o smernicah ločenega zbiranja, kot to določa 39. člen. 
 

Z globo 200 EUR se za prekršek iz 1. odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
izvajalca javne službe. 

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 
46. člen 

Župan na predlog izvajalca javne službe sprejme pravilnik o zbiranju in odlaganju odpadkov 
najkasneje v 60 dneh po sprejetju odloka. 

47. člen 

Javna služba ločenega zbiranja bioloških odpadkov v skladu z petim členom tega odloka se 
prične izvajati najkasneje do 1.3.2011. 

48. člen 

Uporaba drugega odstavka 15. člena tega odloka se odloži do zagotovitve posod za ločeno 
zbiranje drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov in kovin na 
individualnih zbiralnicah ločenih frakcij.  
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49. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica, z dnem začetka 
veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/96, 10/96, 3/00). 

 

 

Številka: 4/26/2010 ŽUPAN: 

Datum: 3.5.2010 Matej Kotnik, l.r.  

 

 

Na podlagi  Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št.: 123/06, 101/07 in 57/08), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 – ZDT-B, 
127/06 - ZJZP,14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09), Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, Št.: 
94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10), Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine 
Lukovica,  številka 1/01, 5/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik  
Občine Lukovica, številka 3/01), je Občinski svet Občine Lukovica  na 26. redni seji, dne 
3.5.2010, sprejel naslednji  

 

 

SKLEP 

O ZAVRNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LUKOVICA ZA L. 2010 

 

Občinski svet Občine Lukovica ne sprejme Odloka o proračunu Občine Lukovica za 
leto 2010, vključno s predlaganimi amandmaji. 

 

 

 

 

 

OBČINA LUKOVICA 
 

OBČINSKI SVET Župan Občine Lukovica 

Štev.: 5/26/2010 Matej Kotnik 

Datum: 3.5.2010  
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