Uradne objave Glasila ob ine Komenda, št. 04/2006 z dne: 11.04.2006
Na podlagi 21. in 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (uradno pre iš eno besedilo Uradni list RS, št. 100/2005), 26. lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/1993, 44/1995, 01/1996, 09/1999, 56/1999, 22/2000 in 67/2002), 17. lena Zakona o
prekrških (uradno pre iš eno besedilo -Uradni list RS, št. 55/2005) ter 16. lena Statuta
Ob ine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila ob ine
Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je ob inski svet Ob ine Komenda na 31. redni seji dne
30. marca 2006 sprejel
ODLOK O RAVNANJU Z INERTNIMI ODPADKI NA OBMO JU OB INE KOMENDA
1. len
S tem odlokom se ureja dovažanje in odlaganje inertnih odpadkov pripeljanih na
odlagališ e inertnih odpadkov v Suhadolah (v nadaljevanju: odlagališ e).
2. len
Inertni odpadki so odpadki, ki se fizikalno, kemi no ali biološko bistveno ne spremenijo, ne
razpadajo, ne zgorijo ali druga e kemi no ali fizikalne ne reagirajo, niso biorazgradljivi in
ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na na in, ki pove uje obremenitev
okolja ali je zdravju škodljiv in izpolnjuje vse pogoje po Pravilniku o odlaganju odpadkov
(Uradni list RS, št. 5/2000).
3. len
Na odlagališ e je dovoljeno pripeljati inertne odpadke fizi nim in pravnim osebam s
stalnim prebivališ em oziroma sedežem na obmo ju Ob ine Komenda in Ob ine Kamnik.
Povzro iteljem inertnih odpadkov z obmo ja drugih ob in je dovoljeno pripeljati inertne
odpadke na odlagališ e le s poprejšnjim pisnim soglasjem Ob ine Komenda. Pisno
soglasje izda župan ali po njegovem pooblastilu delavec ob inske uprave.
4. len
Upravljavec odlagališ a mora pred odložitvijo inertnih odpadkov zagotoviti preverjanje
vseh dostavljenih odpadkov. V primeru, da ugotovi prisotnost drugih odpadkov, odlaganje
nemudoma prekine, nedovoljene odpadke naloži nazaj v posodo povzro itelja, ki jih je
dolžan takoj odpeljati, ter mu zara una nastale stroške.
O vsakem takem dogodku je upravljavec odlagališ a dolžan obvestiti Medob inski
inšpektorat.
5. len
Upravljavec odlagališ a je dolžan pred vgrajevanjem odpadkov pripeljane odpadke stehtati
in zara unati osebi, ki jih je pripeljala, stroške po veljavnem ceniku, ki ga potrdi Ob inski
svet Ob ine Komenda in je izobešen na vidnem mestu pri vhodu na odlagališ e.
Cena, ki so jo dolžni pla ati povzro itelji odpadkov oziroma osebe, ki so odpadke
pripeljale, vsebuje slede e stroške:
♦ Nadomestilo za uporabo odlagališ nega prostora,
♦ Stroške vzdrževanja odlagališ a,
♦ Stroške vgrajevanja inertnih odpadkov
♦ Stroške tehtanja.
Nadomestilo za uporabo odlagališ nega prostora predstavlja 50% cene celotne cene, ki so
jo dolžni pla ati povzro itelji odpadkov.
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Upravljavec odlagališ a inertnih odpadkov je dolžan v 15 dneh za pretekli mesec nakazati
Ob ini Komenda del prihodkov, ki so pridobljeni iz naslova nadomestila za uporabo
odlagališ nega prostora.
6. len
Ob ina Komenda ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje odlaganja in vgrajevanja
inertnih odpadkov.
Nadzor nad izvajanjem odlaganja in vgrajevanja ter nad izvajanjem tega odloka opravlja
Medob inski inšpektorat, kateri je dolžan upravljavec odlagališ a na njeno zahtevo
kadarkoli med delovnim asom posredovati vse podatke o dovažanju in odlaganju inertnih
odpadkov.
Ob ina Komenda lahko pooblasti za opravljanje strokovnega nadzora tudi drugo pravno ali
fizi no osebo.
7. len
Upravljavca odlagališ a inertnih odpadkov izbere Ob ina Komenda in mu podeli koncesijo
za upravljanje odlagališ a inertnih odpadkov. Do podelitve koncesije upravlja z
odlagališ em inertnih odpadkov dosedanji upravljavec Centra za ravnanje z odpadki
Suhadole.
8. len
Z globo 350.000,00 SIT oziroma 1.460,524 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje upravljavec odlagališ a inertnih odpadkov, e
ravna v nasprotju z dolo ili 3., 4., ali 5. lena tega odloka.
Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,293 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega lena
odgovorna oseba upravljavca.
9. len
Z globo 350.000,00 SIT oziroma 1.460,524 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje povzro itelj inertnih odpadkov - pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik:
•
e pripelje inertne odpadke z obmo ja drugih ob in (3. len),
•
e nedovoljenih odpadkov takoj ne odpelje z odlagališ a (4. len).
Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,293 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega lena
odgovorna oseba pravne osebe.
10. len
Z globo 100.000,00 SIT oziroma 417,293 EUR (prera unano po centralnem paritetnem
te aju 239,640 SIT za 1 EUR) se kaznuje povzro itelj inertnih odpadkov – fizi na oseba:
•
e pripelje inertne odpadke z obmo ja drugih ob in (3. len),
•
e nedovoljenih odpadkov takoj ne odpelje z odlagališ a (4. len).
11. len
Z dnem, ko za ne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ravnanju z inertnimi odpadki na
obmo ju ob ine Komenda številka 35206-0002/01-001 z dne 24.04.2001 (Uradne objave
Glasila ob ine Komenda, št. 02/2001).
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12. len
Ta odlok pri ne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila ob ine Komenda.

Šifra: 354-0008/2006
Komenda, 30. marec 2006
Tomaž Drolec
Župan
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