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OBČINA SVETA ANA
    Občinski svet

Številka: 35410-008/2010
Datum: 5.10.2011

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA 

o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 

na območju Občine Sveta Ana

 (SKRAJŠANI POSTOPEK)

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ( Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08 in 108/09),  3.,  5. in 12. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS,  št. 60/00 in Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Ur. L.
RS št. 50/10) ter 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10), Občinski svet
Občine  Sveta  Ana  na  5.  seji  dne  5.10.2011,  sprejme  Odlok  o  spremembi  Odloka  o  načinu
izvajanja  gospodarskih  javnih  služb  zbiranja  in  prevoza  komunalnih  odpadkov  na  območju
Občine Sveta Ana, kot je predložen.
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Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ( Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08 in 108/09),  3., 5. in 12. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS,  št. 60/00 in Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Ur. L.
RS št. 50/10) ter 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10), je
Občinski svet Občine Sveta Ana na 5. Redni seji dne 5.10.2011, sprejel

O D L O K   O   S P R E M E M B I    O D L O K A
o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
na območju Občine Sveta Ana

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNIH SLUŽB

56. člen

Uporabniki storitev javnih služb so vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na
območju Občine Sveta Ana. 

Uporaba storitev javnih služb je obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake
stavbe, ki je na območju Občine Sveta Ana.

Vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju Občine Sveta Ana, ki
stavbe uporabljajo občasno, se storitev obračuna v minimalnem standardu (vrečka za plastiko in
vrečka za mešane komunalne odpadke).
 

82. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Št. 35410-8/2010
Sveta Ana, dne 5.10.2011

       
Občina Sveta Ana:  
       župan
  Silvo Slaček, l.r.
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OBRAZLOŽITEV

Občina želi urediti področje zbiranja in  odvoza komunalnih odpadkov  tudi v  objektih kjer
lastniki nepremičnine nimajo stalnega prebivališča. Dosedanji odlok narekuje, da so vključeni v
sistem ravnanja z komunalnimi odpadki samo tisti, ki imajo v občini stalno prebivališče. 
Ugotavljamo pa, da občani nimajo urejenega statusa prebivališča in se tako izogibajo plačilu za
objekte na območju naše občine , ki jih koristijo ali za redno  ali začasno prebivanje.

S spremembo odloka bomo imeli zakonsko podlago za vključitev teh uporabnikov v sistem
ravnanja z gospodinjskimi odpadki.
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