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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ODPADKIH
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Uredbe o
odpadkih, ki je bila 11. 1. 2022 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.
16. člen (program preprečevanja nastajanja odpadkov)
Predlagamo spremembo prvega stavka četrtega odstavka 16. člena, ki naj se
glasi: »(4) Ministrstvo oceni program preprečevanja nastajanja odpadkov vsaj vsake tri

leta in ga po potrebi spremeni.«

Obrazložitev:
Spremembo predlagamo zato, ker se področje preprečevanja nastajanja odpadkov hitro
razvija, in sicer tako na izvedbeni strani kot na področju merjenja uspešnosti.
19. člen (skladiščenje odpadkov)
V zvezi z devetim odstavkom 19. člena prosimo za pojasnilo ali se določbe navedenega
odstavka nanašajo tudi na zbrano KOE, ki je DROE oz. PRO ne odpeljejo pravočasno?
30. člen (odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti zbiranja
odpadkov in vpis v evidenco oseb, ki imajo pridobljeno odločbo o dovolitvi
opravljanja priglašene dejavnosti zbiranja odpadkov)
Predlagamo spremembo tretjega odstavka 30. člena, ki naj se glasi: »(3) Ne glede na

odločbo prvega in drugega odstavka tega člena lahko izvajalec, ki je izvajalec obvezne
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst odpadkov, zbira te odpadke, ko je z
aktom občine ali vlade določen za izvajalca obvezne občinske oziroma državne
gospodarske javne službe zbiranja teh odpadkov.«

Obrazložitev:
Predlagamo, da tretji odstavek 30. člena ostane enak kot v sedaj veljavni Uredbi o
odpadkih, da se obveznosti zbiralcev odpadkov iz veljavne uredbe ne povečujejo in da
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pogoji za izvajanje zbiranja določenih vrst odpadkov ostanejo enaki, zato ker je lastnik
infrastrukture občina.
32. člen (zbirni center)
Menimo, da mora skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov pri izvajalcih javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov nad obveznostmi iz ostalih predpisov
(Uredba o E in OE), ki so komunalna odpadna embalaža, zagotoviti PRO za svoj račun.
Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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