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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 
 
ZADEVA: 

PREDLOG - ODLOKA o zbiranju komunalnih odpadkov. 

PRAVNA PODLAGA: 

1. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 

– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), ki v 
3. členu določa, da občina zagotavlja gospodarske javne službe in v 7. 

členu za posamezno gospodarsko javno službo z odlokom določi 

vsebino; 
2. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno 

besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 

ki določa v 149. členu lokalne obvezne gospodarske javne službe 
varstva okolja, med katere sodijo tudi javne službe zbiranje določenih 

vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov; 

3. Statut občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem št. 3/2010, 1/2015), ki v 16. členu med drugim določa 

pristojnost Občinskega sveta občine, da sprejema odloke in druge 

akte; 

PREDLAGATELJ: Župan, g. Franc Čebulj 

PRIPRAVLJALCI: SNAGA javno podjetje d.o.o. 

NAMEN: Sprejem Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov – sedaj veljavni Odlok o 
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 

vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem 4/08 in 2/09, ter Uradni list RS 

78/2009) je potrebno spremeniti zaradi novo izbranega izvajalca javne 
gospodarske službe zbiranja komunalnih odpadkov, kot tudi zaradi 

spremenjenih državnih predpisov, ki urejajo ravnaje z odpadki.  

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Zagotavljanje izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki je izvirna pristojnost lokalne 
skupnosti, ki izhaja iz njene pospeševalne funkcije, kot zakonske implementacije ustavne 
pravice do lokalne samouprave (9. in 140. člen Ustave RS; Ur.l. RS, št. 331/1991, 42/1997, 
66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 68/2006, 47/2013), zbiranje in odlaganje odpadkov pa 
je kot pristojnost občine določeno v Zakonu o lokalni samoupravi (21. člen Zakona o lokalni 
samoupravi; ZLS; Ur.l. RS 72-2629/1993, do RS 40-1700/2012) 149. člen Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06- UPB, 49/06, - ZMetD, 66/06 – odl.US, 33/07-ZPNačrt, 
57/08-ZFO-1A, 70/80, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) določa zbiranje določenih 
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vrst komunalnih odpadkov kot obvezno gospodarsko javno službo, ki jo občina zagotovi 
skladno s predpisi vlade o vrstah dejavnosti in nalogah, ki se izvajajo v okviru teh javnih 
služb in metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalnimi standardi in tehničnimi, 
vzdrževalnimi, organizacijskimi ter drugimi ukrepi in normativi za opravljanje javnih služb in 
skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 
 
S tem odlokom se ureja prenos izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov s 
sedanjega izvajalca Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., na izvajalca Snaga Javno 
podjetje, d.o.o., uskladitev določil odloka z zakonodajo in evropskimi direktivami ter 
opredelitev horizontalnega sodelovanja vseh sodelujočih občin pri skupnem izvajanju in 
koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
 
Sedaj veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerklje na Gorenjskem je bil 
sprejet  leta 2008 ter spremenjen in dopolnjen v letu 2009. V tem času so bili spremenjeni 
tudi državni predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, kot so: Zakon o varstvu okolja (2009, 
2012, 2013 in 2015), Uredba o odpadkih (2013), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in na novo sprejeta Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom (2010). Že dlje časa je pred sprejemom tudi nova 
Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki. Vsi navedeni predpisi  uveljavljajo pomembne 
novosti ravnanja s komunalnimi odpadki, kar je razlog za sprejem novega odloka. 
 
Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem, predlagam naslednji sklep: 
 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme PREDLOG ODLOKA o 
zbiranju komunalnih odpadkov. 

 
 
 
  Občina Cerklje na Gorenjskem 

               ŽUPAN 
                  FRANC ČEBULJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi:  
1. PREDLOG - ODLOKA o zbiranju komunalnih odpadkov 
2. OBRAZLOŽITEV - ODLOKA o zbiranju komunalnih odpadkov. 


