5. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega
pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Občine Bled -2
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župan Janez Fajfar
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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme spremembe Tehničnega pravilnika o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2.

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled se predlaga sprejem
sprememb Tehničnega pravilnika po SKRAJŠANEM POSTOPKU, saj gre za manj zahtevno
spremembo Pravilnika.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07-UPB2, 27/08,
100/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO,11/18-ZSPDSLS, 30/18), 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12 in UGSO, št. 30/17) in Odloka o načinu opravljanja
obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS,
št. 27/12) je Občinski svet Občine Bled, na _____ seji, dne ___________ sprejel
SPREMEMBE TEHNIČNEGA PRAVILNIKA
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled-2
1. člen
V Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 18/2014, 27/20 – v nadaljevanju: tehnični pravilnik) se 18. člen
spremeni tako, da se po novem glasi:
»18. člen
(skupna prevzemna mesta za odpadke za odročna in nedostopna območja)
Za uporabnike na območjih, ki so redko poseljena oz. trajno ali začasno nedostopna za komunalna
vozila, izvajalec v dogovoru z Občino in uporabniki določi skupna prevzemna mesta. Skupna
prevzemna mesta uporabniki praviloma uporabljajo za zbiranje odpadkov predvidenih za
prevzemno mesto in zbiralnico ločenih frakcij.
Če so skupna prevzemna mesta začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo
razlogi, zaradi katerih so bila določena. Tak način prepuščanja odpadkov ne vpliva na obračun
storitve.
V kolikor skupnega zbirnega mesta za določeno območje ni mogoče ustrezno zagotoviti, so
uporabniki dolžni vse nastale odpadke ločeno odložiti na zbirnem centru izvajalca.
Stalna skupna zbirna mesta in območja, kjer skupnega zbirnega mesta ni mogoče zagotoviti, so
opredeljana v letnem programu ravnanja z odpadki. V njem so določeni načini izvajanja storitev
zbiranja odpadkov in morebitna odstopanja glede mesečnega obračunavanja storitev ravnanja z
odpadki.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Spremembe tehničnega pravilnika se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin ter začnejo
veljati naslednji dan po objavi.
Št. ___________
Bled, dne x
Občina Bled
Janez Fajfar, župan

Obrazložitev:
Sprememba se v osnovi uvaja zaradi naselja Ribno, Talež. Zbiranje odpadkov iz območja Taleža je
do polletja letos izvajala Komunala Radovljica, stroške pa sta plačevali Občina Bled in Občina
Radovljica v dogovorjenem deležu. Na skupnem zbirnem mestu je bil postavljen kontejner, v
katerega so lastniki objektov na Taležu – Občina Bled in ostali lastniki objektov, ki gravitirajo na
to zbirno mesto zaradi prometni povezav – iz Občine Radovljica, oddajali svoje odpadke, pri čemer
ni bilo možnosti ločenega zbiranja. Kontejner je bil pogosto tudi »tarča« dovozov uporabnikov iz
doline, kar smo ugotovili z nekaj sortirnimi analizami pripeljane vsebine.
Enak način izvajanja storitev in zaračunavanja bomo lahko uporabili tudi za območje Slamnikov,
kjer je drugo večje »naselje« vikendov, trenutno se storitve ne zaračunavajo.
Spremembe tehničnega pravilnika na občinski proračun nimajo vpliva.

