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- Občina Luče ,
- izvajalec javne službe ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalec) na podlagi koncesije občine,
- povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki (v rtadaljevanju: povzročitelji).
- izvajalec javne službe odlaganja ostankov odpadkov

49.
POPRAVEK
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ljubno,
objavljenem v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji
Grad. Ljubno in Luče št. 4/98. z dne 26.6. 1998, se zaradi ugotovljenih napak:
v 42. č l enu odloka besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 100.000
tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, če kot povzročitelj: «
popravi z besedilom: »Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, če kot pov z roči te lj:«
PREDSEDNIK

OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LJUBNO
Stanko ZAGOŽEN, l.r.

4.

člen

(sistem ravnanja z odpadki)
Na

področju

ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:

- l očeno zbiranje odpadkov na izvo ru nastanka ter prevažanje,
sortiranje in sk ladi ščenje odpadkov,
- vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
- okolju prijazno ravnanje s kosovnimi in z nevarnimi odpadki iz
gospodi nj stev,
-odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagali šč ih.
- saniranje divjih odlagali š č.
S.

člen

(obveznost ravnanja z odpadki)

OBČINA LUČE

50.
Na podlagi 2 1. in 29. č l ena Zakona o lokalni samoupravi (U.l. RS
št. 72/93), na podlagi 26. č l e na Zako na o varstvu okolja (U.l. RS, št.
32/93), 25. in 241. člena Zakona o prekrških (U.l. SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87 , 5/90 in U.l. RS, št. 10/91 , 13/93, 66/93) ter 9. , 16. in
69. č l e na Statuta Občine Luče , je Občinski svet Občine Luče , na
svoji 32. redni seji dne 28.9.1998 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v

Občini Luče

Na celotnem območju občine je obvezno ravnanje z odpadki iz
vseh virov na način , opisan v tem odloku.
Inšpekcij ski organi lahko z odločbo zahtevajo, da subjekti iz 3.
člena tega odloka ravnajo po določilih , kot je predpisano s tem or1lokom.
6.

Dejavnost ločenega zbiranja odpadkov opravlja izvajalec po programu ločeneg a zbiranja odpadkov, ki ga sprejme občinski svet v
skladu s predpisi in s tem od lokom.
II. ODPADKI

l. SPLOŠNE DOLOČBE

l. člen
(namen odloka)
S tem od lokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki). ravnanje z njimi na območju Občine Luče (v
nadaljevanju: občina) in deponiranje odpadkov.
Določbe tega odloka ne velj ~jo za posebne odpadke iz industrije
in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v
skladu:; posebnimi predpisi.
2.

člen

(ci lji ravnanja z odpadki )
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
-prep rečevanje nastajanja in zmanj ševanje k o li č ine odpadkov,
- zaje~je in ločeno zb iranje odpadnih mate ri alov na izvo ru nastanka po sistemu l očenega zbiranja odpadkov,
- vračanje odpadnih materialov v ponovno uporabo (recikliranj e),
- sprejemljivost ukrepov za oko lj e,
-uveljavitev načela "stroške plača pov zročitelj".
- preprečev anje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov.
3.

člen

(subjekti ravnanja z odpadki)
Subjekti rav nanja z odpadki so:

člen

(opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki)

7. člen
(vrste odpadkov)

Komunalni odpadki so odpadki , ki nastajajo v gospodinjstvih, v
proi zvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi.
Komunalni odpadki so:
l. biološki odpadki (organski):
-kuhinjski odpadki (ostanki hrane, zelenjavni odpadki ,.... ),
-vrtn i odpadki, trava , li stje, vejevje, grmičevje ,
- dru gi odpadki (perje, lasje, žagovina),
2. kosovni odpadki (pohi štvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in
koles, hi šna oz. stanovanjska oprema npr. školjke, umivalniki , \:adi ,.... ),
3. posebni odpadki iz gospodinjstev (ostanki zdravil , škropiv,
baterije,.... ),
4. odpadni papir in karton.
5. odpadno steklo (belo in barvno) ,
6. odpadne umetne mase in gumiji (poli meri , elastomeri, .... ).
7. odpadne kovine,
8. les,
9. odpadni gradbeni material, jalovina,
lO. preostali komunalni odpadki :
-pepel,
-keramika,
- usnj e,
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-tekstil,
-odpadki in smeti, ki nastajajo pri čiščenju javnih površin,
- trdne usedline cestne kanalizacije iz požiralnikov in čistilnih
naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov.

III. OBMOČJA UREJANJA
8.

- druge posode ali posebne vrečke za odpadke v soglasju z izvajalcem (v nadaUevanju: posode za odpadke), če ni mogoče uporabiti
tipiziranih posod iz l. in 2. alinee tega odstavka.
Vrsto in število posod za odpadke določi izvajalec v skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja oziroma strukturo in vrsto odpadkov
in s predhodnim soglasjem občinskega sveta.

člen

(območja

14. člen
(prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke)

urejanja)

Kot območja urejanja se opredelijo:
l. območje urejanja predstavljajo strnjena naselja z več stanovanjskimi in individualnimi hišami;
2. območje urejanja predstavljajo redko poseljena naselja;
3. območje urejanja predstavljajo ustanove, obit in industrija.
Območja urejanja se natančno opredelijo v programu iz 6. člena
tega odloka.

IV. ZBIRANJE ODPADKOV
9. člen

(prostor za zbirno in odjemno mesto)
Povzročitelji so dolžni zbirati odpadke v posodah in zaboj ih iz l.
in 2. alinee l. odst. 13. člena tega odloka.
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem
povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode, kesone ter
plastične vrečke za odpadke skladno z 13. členom tega odloka.
Zbirno mesto se običajno nahaja čim bližje nastajanja odpadkov.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder
izvajalec redno odvaža odpadke. Odjemno mesto se nahaja ob robu
regionalne in lokalne ceste, javne poti oz. tam; kjer jih sporazumno
določita izvajalec in povzročitelj.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v vrečke za odpadke iz
tretje alinee prvega odstavka 13. člena tega odloka, ki jih zagotovi
izvajalec, ali v kesone iz druge alinee prvega odstavka istega člena.
Odpadke v vrečkah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti
na odjemno mesto.
Povzročitelji iz drugega odstavka tega člena si morajo pri izvajalcu zago toviti ustrezno število vrečk glede na količino odpadkov.
Izvajalec lahko v skladu s programom iz 6. člena, tega odloka
predvidi tudi skupno odjemno mesto za več povzročiteljev , z uporabo skupne posode za odpadke, če se pov z ročitelji in izvajalec tako
dogovorijo.

Na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke
izven posod za odpadke.
V primeru občasnega povečanja količin odpadkov, ki se odlagajo
v posode in kesone iz l. ter 2. točke l. odstavka 12. člena tega odloka, si morajo povzročitelji pri izvajalcu proti plačilu priskrbeti
vrečke iz 3. točke istega člena.
Inšpekcijski organi z odločbo lahko zahtevajo odstranitev odpadkov, ki se odlagajo izven posod za odpadke. Odstranitev teh odpadkov plača povzročitelj , v kolikor pa ta ni znan, pa se stroški poravnajo iz proračuna občine.

15. člen
(prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne posode za
odpadke)
V tipizirane posode in

(določanje

12. člen
odjemnih mest)

(načrtovanje

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi
zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in
standardov tudi določbe tega odloka in obstoječo tehnologijo izvajalca.

16. člen

(relacija zbirno mesto- odjemno mesto)
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke iz 13.
člena, razen tipiziranih velikih zabojev (kesonov), pripeljati iz zbir-

nega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
17. člen

(vzdrževanje

Povz ročitelji morajo odlagati odpadke v:
- tipizirane posode in zaboje na kolesih velikosti 80, 120, 240 do
11001,
- ti pizi rane velike zaboje (kesone), 2,5 do 8 m',

čistoče

na odjemnih mestih)

Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako , da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja
delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
Povzročitelji so skladno s l. odst. 11. člena dolžni vzdrževati či
stočo na zbirnih in odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do zbirnih in odjemnih mest.
Skupna odjemna mesta, navedena v 6. odstavku 8. člena tega
odloka, vzdržuje in čisti izvajalec.
18. člen
(ravnanje z ostanki hrane)
Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, gostinska podin zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane in druge
biološke odpadke (gnilo sadje, zelenjava itd .. . ) v zaprte posode za
zbiranje in odvoz ostankov hrane, ali pa morajo te vrste odpadkov
odlagati v plastične vrečke, le-te pa v posode za odpadke. Inšpekcijske službe določijo mesto za posode in pogostost odvoza. Pristojne
inšpekcijske službe lahko zahtev~jo tak način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za
okolico (smrad).

je~ja

13. člen
(vrste posod za odpadke)

za odpadke je prepovedano odlaga-

- večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje,
- odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),
-usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
V katerokoli posodo za odpadke iz 13. člena tega odloka pa je
prepovedano odlagati:
- odpadke v tekočem stanju,
- kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
-tleče , lahko vnetljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive in
strupen e snovi ter radioaktivne odpadke skupaj z embalažo oziroma
vse nevarne snovi, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi
predpisi.
V tipizirane velike zaboje (kesone), ki so po programu zbiranja in
odvoza odpadkov namenjeni za zbiranje kosovnih odpadkov, navedenih v 2. odstavku 7. člena tega odloka, je prepovedano odlagati
katerekoli druge odpadke.

11. člen
in vzdrževanje odjemnih mest)

Z birna in odjemna mesta določa izvajalec v soglasju s povzroči
telji, vzdržujejo pa jih povzročitelji po navodilih izvajalcev.
Kjer ni organiziran individualen odvoz, se v programu izvajanja
ravnanja z odpadki, ki ga potrdi svet občine, določi število skupnih
odjemnih mest. Lokacijo odjemnega mesta predlaga izvajalec po
predhodni pridobitvi ustreznega ze mlji šča, ki ga nudi občina.

vrečke

ti:

10. člen
(pogoji za ureditev odjemnega mesta)
Zbirna in odjemna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-varnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površi nah.
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19. člen
(organiziranje javnih prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in
aktivnosti na prostem morajo poskrbeti , da so prireditveni prostori v
času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi, najkasneje naslednjega dne, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na
odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.

Kosovne odpadke in posebne odpadke iz gospodinjstev odvaža
izvajalec na odlagališče tudi po posebnem naročilu.
Kosovne odpadke lahko odvažajo na odlagališče tudi povzročite
lji sami, vendar morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje.

VI. ODLAGANJE ODPADKOV

26. člen
(odlagališče odpadkov)

20. člen
(potrdilo o rednem odvozu odpadkov)
K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
gospodarske dejavnosti (registracija samostojnega podjetnika ali
druge gospodarske družbe) mora vlagatelj priložiti potrdilo izvajalca, da je pov z ročitelj prijavljen na odvoz odpadkov v skladu s tem
·
odlokom.
Ob prijavi na odvoz odpadkov, je povzročitelj dolžan izvajalcu
sporočiti predvidene vrste in količine odpadkov. Sele na podlagi izdanega potrdila izvajalca sme pristojn a upravna enota izdati povzročitelju odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavno sti

Izvajalec ravnanja z odpadki in pov zročitelji morajo odlagati odpadke na za to dejavnost določeno odlagališče komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlagališče). Za odlagališče odpadkov poskrbi
občina.

27. člen
(sprejemljivost odlagališča)
Na odlagališče je dovoljeno odlagati odpadke, ki jih dovoljuje
odlagati veljavni poslovnik odlagališča.

28. člen
(režim odlaganja odpadkov)

21. člen
(ravnanje s posodami za odpadke)
Izvajal ec je dol žan posode za odpadke na zahtevo pov zročiteljev ,
občinske uprave oziroma pristojnih inšpekc ij skih slu žb čistiti, razkuževati in vzdrževati. Dotrajane posode je potrebno nadome š čati z
novimi ali rablj enimi.
Povzročitelji so dolžni plačati stro ške čiščenja. razkuževanja in
vzdrževanja posod oziroma zamenjave ali popravila posode za odpadke. če so posodo poškodovali.

Po spreJemu tega odloka in po skl enitvi koncesijske pogodbe izvajalec nab av i tipi zirane posod'e za odpadke na svoje stroške in za
njih zarač unava obrabnino. Za še ne iztroše ne posode povzročiteljev
izvajalci ne zaračuna vajo obrabnine.

V. ODVAŽANJE ODPADKOV

23. člen
(pogostost odvoza)
Izvajalec je dolžan posode za komun alne odpadke prazniti skladno z razporedom odvoza. Letni razpored odvoza, ki ga pripravi izvaja lec in ga potrdi občinski svet, se obj av i v javnih občilih na krajev no običajen način. Razpored mora ustrezati strukturi in koli č ini
posameznih odpadkov.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na davozu (sneg, prekop dovoza ipd ... ) je izva jalec dolžan opraviti odvoz
odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire
oziroma praznikih.

24.
(način

Odlagališče upravlja upravljal ec. Upravljalec sprejme poslovnik
o upravljanju in vzdrževanju odlagališča. Pogodbo z upravljalcem
odlagališča skleneta župan in izvajalec.

29. člen
(obratovalni

čas)

Obratovalni čas na odlagali šč u določi upravljalec. Izvajalec in
so dolžni odlagati odpadke na odlagališče na način , kot
pogodbi, ki jo sklen ejo župan, izvajalec ravnanja z odpadki in upravljalec odlagali šča.

pov zročitelji
je določen v

22. člen
(nabava posod za odpadke)

Inšpekcij ski organi lahko z odločbo nalo žijo izvajalcu
gostost odvoza na stroške povzročitelj a.
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večjo

30. člen
(odlaganje odpadkov izven

Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov.
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov,jih je dolžan na
svoj e stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče. Ce tega ne stori,
jih odstranijo na njegove stroške izvajalci takoj, ko dobijo zahtevo
pristojnega inšpektorata ali občinske uprave.
Če za odpadke odložene izven odlagališča odpadkov, ni mogoče
odkriti pov zročitelja, jih na zahtevo pri stojnih inšpekcijskih služb
odstrani izvajalec na stroške lastnika ze mlji šča, če le ta dopu šča
odlaganje in o tem ne obvesti izvajalca ali občine ali proračuna obč ine.

Inšpekcij ski organi lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven odl aga li šča odpadkov in njihovo deponiranje ne odlagališču. Odločbo za odstranitev odpadkov lahko inšpekcijski organi izdajo tako pov zročiteljem kot tudi izvajalcem.

31. člen
(odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine)

po-

člen

odvoza)

Izvajalec sme odvažati komunalne odpadke samo s posebej urejeni mi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.

Odpadne gradbene materiale in jalovi no je v skladu s sanacijskimi programi in z dovoljenjem pri stojnega organa občinske uprave
dopu stno uporabljati za izravnave pri urejanju okolij oz. cesti šč .
Odlaganje gradbenih materialov in j alovi ne ne sme ogrožati podtalnice, vodotokov ter virov pitne vode.

32. člen
(prepo ved kurjenja odpadkov)

25. člen
(odvoz kosovnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev)
Izvajalec je dolžan najmanj enkrat letno v spomladanskem in j esenskem času organizirati zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev na celotnem območju občine. Odvoz teh odpadkov
objavi izvajalec na krajevno običajen način . Odvoz se vrši na način
od vrat do vrat.
Izvajalec je dolžan najmanj enkrat letno organizirati zbiranje in
odvoz posebnih odpadko v iz gospodinjstev na celotnem območju
občine. Odvoz teh odpadkov objavi izvajalec na krajevno običajen
način. Odvoz se vrši na način od vrat do vrat.

odlagališča)

Na prostem je prepovedano kuriti komunalne odpadke, ki povzokolju škodljive emisije.

ročajo

VII. NAČIN OBRAČUNA VANJA RAVNANJA Z ODPADKI
(načelo plačila

33. člen
za obremenjevanje okolja z odpadki)

Stroške za ravnanje z odpadki so dol žni plačati vsi povzročitelji
od padko v, za katere je organizirano ravnanje z odpadki.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen
(določanje cen)

41.

Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se
določa na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z o b č in sk im svetom oziroma na osnovi
določil koncesijske pogodbe med občino in izvajalcem. Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev vk ljučuje ravnanje
z odpadki iz l . do 4. alinee 4. č l e na odloka in stroške ravnanja s posodami za komunalne odpadke (stroški čiščenja, vzdrževanja in nabave posod - obrabnina) .
Stroške za organiziran odvoz kosovnih odpadkov po posebnem
in sanacije divj ih odla-

naročilu , stroške spomladanskega čiščenja
gališč krij e občina iz prorač un a.

35.

člen

(izgradnja novih kapacitet odlaganp odpadko v)
O b č in sk i svet lahko k stroškovni ceni ravnanja z odpadki določi
tu di del cene za izgradnjo novih kapacitet za odlaganje odpadkov in
sanacijo divjih odlagališč. V tem pri meru mora izvaj alec ravnanja z
odpadki voditi posebno evidenco zbrani h sredstev za ta namen in jih
odvajati v proračun občine Lu če .

36. člen
(način obračunavanja ravnanja

z odpadki)

Nač in ob rač una ravnanja z odpadki je op redelj en v Koncesijski
pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v
obč ini Luče , ki jo skleneta občina Luče in izvajalec.
Osnova za obračun ravnanj a z odpadki j e vo lumen posod za odpadke, ki se depon irajo.

Če povzročitelj odpadko v ne zb ira l očeno, so izvaj alci upravičen i
zaračunati

stroške tudi za ti ste odpadke, ki so nesortirani.
Povzročiteljem , ki pripeljejo odpadke sami na od l aga li šče se stroški odlaganj a odpadkov zarač unavajo po ve lj avni ceni, ki j e določe
na za odlaganj e.

37.

člen

(sp remembe podatkov)
Za obračunavanj e stro škov
č ite lji izvaj alcem podatke in
do l oč ij o .
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rav nanj a z odpadki sporoč ijo povzronjih ove spremembe v roku, ki ga ti

38. člen
(pridobivanje podatkov)
Če povzročitelji v roku , ki ga določijo izvajalci ne sporoč ijo zahtevanih podatkov, s i izvajalec pridobi podatke iz razpoložlj ivih uradnih ev idenc.

39. člen
(obveznost plačila)
Obveznost plačila stroškov za ravnanje z odpadki nastane za povz dnem, ko zač nej o izvajalci opravlj at i sto ritve na njihovem območju ali ko se po vzročite lji vse lij o v stano vanje ali pri č n o
uporabljati poslovne prostore. Povzročitelji odpadkov sklenejo z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
zročite lj e

člen

Z denarno kaznijo najmanj l 00.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalec, če:
- ne namesti potrebnega števila posod za odpadke na javnih površinah, jih ne prazni redno,
jih ne čisti in vzdržuje (21. č len) ,
- ne očistijo odjemnega mesta, če ga je pri praznenju posod za
odpadke onesnažil (2. odst. 17. č l.)
- ne vzd ržuje in ne č i st i skupn ih odjemnih mest (3. odst. 17. čle
na)
- na zahtevo po vzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb
ne č i stijo, razkužujejo in vzdržujej o posod za odpadke, jih sproti ne
popravljajo in dotrajanih ne n ado me ščajo z novimi ali rabljenimi
(prvi odstavek 21. člena),
- ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom odvoza
oziroma pogosteje na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb (prvi
odstavek 23 . člena),
- ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh
dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 23 . člena),
- ne oclvažajo odpadkov iz prve alinee prvega odstavka 7. člena s
posebej urej enimi kom un alnimi vozili (25 . člen) ,
-ne odvažajo odpadkov skladno s 25. členom ,
- od lagajo odpadke izven do l oče nega odlagališča (26. člen) ,
- ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne
prijavijo pristojni inšpekciji (tre~ji odstavek 40. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

42.

člen

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posamezni k, če kot povzročitelj:
- ne vzdržuj e zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek Il .
člena) .

-ne od laga od padkov v posode za odpadke iz 13. č l e n a oziroma
odlaga odpadke izven posod za odpadke ( 14. člen),
-odlaga odpad ke v nasprotju s 15. č l e nom ,
- v čas u odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto
alijih po izpraznitvi ne vrn e na zb irno mesto (16. člen),
- ne vzdržuje čistoče na zb irnih in odjemnih mestih ter dovoznih
poteh ali v z imskem času ne omogoči izvajalcu dostopa do odjemnih mest (drugi odstavek 17. člena),
- ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških odpadkov v zaprte
posode za odpadke ali v tipizirane posode za odpadke v plastičnih
vrečkah ( 18. č l en),
-ne odvaža odpadkov z ustreznimi voz ili (drugi odstavek 25. čle
na),
- od laga komunalne od padke izven odlagališča odpadkov (30.
člen) ,

- si ne pridobi soglasja pristojnega organa za deponiranje odpadnega gradbenega materi ala in jalovine (drugi odstavek 3 l. člena) ,
- kuri odpadke na prostem in povzroča emisije, ki škodujejo okolju (32. č l en).
Z denarno kaznijo najmanj 30 .000 tolarjev se kaznuje pravna ter
opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, če kot
prekršek iz l. odstavka tega člena .

fizična oseba, ki
povzročitelj stori

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba ali delavec povzročitelja , ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega č l ena .

VIII. NADZOR
40.

člen

Nadzor nacl izvajanjem do l očb tega od loka opravljajo pristojne
inšpekc ij ske s lu žbe in občinska uprava v okviru svoj ega delovnega
p odročja in zakonit ih pooblastil.
Organi iz prvega odstavka tega č l ena lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo dru ge ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvrševanja tega odloka.
Izvajalec in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru kršitev določil tega odloka so dolžni kršitelje prij avi ti pristojni inšpekciji oz. občin
ski upravi.

43.

člen

Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki opravlj a dejavnost organizatorja
kulturne dejavnosti, špo rtne ali drugih prireditev, če ne poskrbi, da
so prireditveni prostori v času prireditve opremljeni s posodami za
odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in
za odvoz odpadkov na odlagali šče (19 . člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba pravne osebe - organizatorja, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena .
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URADNO GLASILO OBČIN MOZIRJE. NAZARJE. GORNJI GRAD. LJUBNO IN LUČE

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44.

- prosilec ali ožji družinski član ni najemnik oz. lastnik stanovanja oz. je najemnik ali lastnik neprimernega stanovanja.

člen

V programu ravnanja z odpadki, ki ga pripravi izvajalec in ga
sprejme občinski svet, se določijo roki za postopen prehod na organizirano ravnanje z odpadki na celotnem območju občine. Izvajalec
je s programom dolžan predvideti tudi roke za prehod na nov način
ravnanja z odpadki za povzročitelja iz 20. člena tega odloka. S programom ravnanja z odpadki se določijo tudi območja urejanja, pogostost odvoza ter določi način in časovni razpored zbiranja in odvažanja odpadkov za posamezna območja občine.
Izvajalec je dolžan program iz prejšnjega odstavka pripraviti in
predložiti v obravnavo občin s kemu svetu najkasneje dva meseca
pred sklenitvijo pogodbe iz l . odst. 36. člena tega odloka.

45.
(obveznost

plačila

člen

ravnanja z odpadki)

Obveznost plačila ravnanja z odpadki nastane z dnem, ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega območja občine in ko
pismeno obvesti povzročitelje o načinu odlaganja in o njegovih dolžnostih. Za povzročitelja iz 20. člena tega odloka nastane obveznost
plačila z dnem pričetka opravljanja dejavnosti.
Za povzročitelje , za katere je z dnem uveljavitve tega odloka že
organiziran reden odvoz odpadkov, določilo iz prvega odstavka tega
člena ne velja.

46.
Ta odlok

Stran 53

člen

začne

veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu obNazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče . Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju z odpadki (Ur.
list RS št. 47/94), ki gaje sprejela skupščina Mozirje.
čin Mozi~je,

Številka: 002-17/98
Datum: 28.9.1998

3. člen
Prosilec ni upravičen do socialnega stanovanja, če je prosilec ali
kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebiva:
- kot imetnik stanovanjske pravice ali najemnik, stanovanje odkupil po pogojih stanovanjskega zakona in ga potem odtujil,
- lastnik ali solastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja
oz. druge nepremičnine, ki presega 25% vrednosti primernega stanovanja,
- lastnik stanovanja, pa ga je odtujil.
4. člen
Za ožje družinske člane se štejejo:
- zakonec prosilca ali oseba, s katero živi prosilec v najmanj dve
leti trajajoči življenjski skupnosti,
-otroci in posvojenci prosilca,
- starši in posvojitelj prosilca,
- osebe, ki jih je prosilec po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžan preživljati,
- sorodnik do vključno drugega ded nega reda, ki je stalno, več kot
dve leti živel v ekonomski skupnosti s prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice.

III. POSEBNI POGOJI
5. člen
Prosilci so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem
pod pogojem, da skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki je po zakonu o socialnem varstvu določena za upravičenost
do denarnega dodatka.
Skupni prihodek na člana ne sme presegati višine:
-za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 29% povprečne plače
za otroke od 7. leta do dopolnjenega 14. leta 34% povprečne plače,
- za otroke od 15. leta do zaključka rednega šolanja 42% povprečne plače,

- za odrasle osebe 52%
PREDSEDNIK
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUČE
Alojz SELIŠNIK, l.r.

IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA SOCIALNA STANOVANJA
6. člen
Glede na število družin s kih članov upravičenec pridobi v najem
socialno stanovanje, ki ne presega naslednjih površinskih normativov:

51.
Na podlagi stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 91 , 19/91,
9/94, 21/94,23/96,24/96, 44/96,) zakona o soci alnem varstvu (Uradni list RS , št. 54/92, 56/92, 42/94), Pravilnika o normativih in
standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 31/96) , Pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS , št.
18/92) in 9. člena statuta Občine Luče je Občin s ki svet Občine Luče
na 30. redni seji , dne 18. maja 1998 sprejel

PRA VILNI K
o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v

povprečne plače.

število
družinskih
članov

1

2
3

4
5

površina
stanovanja
v m2

vrsta stanovanja

do
do
do
do
do

soba ali garsonjera
garsonjera ali enosobno
enosobno ali dvosobno
dvosobno ali trisobno
trisobno ali štirisobno

24
30
55
65
70

Občini

Luče

l. SPLOŠNA DOLOČBA
l. člen
S tem pravilnikom se urejajo:
- pogoji in postopek za uveljavljanje pravice do pridobitve socialnega stanovanja v najem,
-normativi in standardi za socialna stanovanja,
-merila za dodelitev socialnega stanovanja v najem.

II. SPLOŠNI POGOJI
2. člen
Splošni pogoji za pridobitev socialnega stanovanja v najem , ki
jih mora prosilec izpolnjevati so:
- državljanstvo Republike Slovenije,
- stalno prebivališče v Občini Luče in dejansko prebivanje na tem
naslovu,
-prosilec ni nezaposlen po lastni krivdi,

Za vsakega naslednjega ožjega družinskega
površina lahko poveča za največ 5 m 2

člana

se stanovanjska

7. člen
Od površinskih normativov se pri dodeljevanju socialnih stanovanj v najem lahko odstopi navzgor, in sicer z upoštevanjem dodatnega dnevnega ali spalnega prostora v primerih, če to zahtevajo
družinske ali socialno zdravstvene razmere.
Od površinskih standardov se lahko odstopi navzdol, če po sprejetju prednostne liste ni večjega stanovanja in upravičenec poda pisno izjavo, da se strinja z razpoložljivim stanovanjem.
O odstopanju od normativov odloča občinska uprava po predhodnem mnenju Centra za socialno delo.
8. člen
Če je stanovanje namenjeno družini z invalidom je treba v okviru
možnosti upoštevati potrebo po odpravi arhitektonskih ovir v stanovanju in zadostne površine za gibanje z invalidskim vozičkom.

