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Številka: 354-374/2020-1 

Datum: 17. 8. 2020                       
 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana 

 

PRIPRAVIL:     Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

   Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet  

 

ZUNANJI 

STROKOVNJAK:                   - 

 

NASLOV:  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi 

komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov s predlogom za hitri 

postopek 

 

POROČEVALCI: David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet 

 Matic Sopotnik, višji svetovalec Oddelka za gospodarske 

dejavnosti in promet 

 mag. Jasna Tušar, podsekretarka Oddelka za gospodarske   

dejavnosti in promet 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:              Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

PREDLOGA  SKLEPOV:    

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov sprejme po hitrem postopku. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov. 

 

       Župan 

                                              Mestne občine Ljubljana 

                 Zoran Janković 

 

Prilogi:  

– predlog odloka z obrazložitvijo 

– neuradno prečiščeno besedilo odloka, ki se spreminja,  

s prikazom predlaganih sprememb in dopolnitev 



2 

 

OSNUTEK  

 

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – 

ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona 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, 92/13, 56/15, 102/15, 

30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 27. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana na ….. seji….. sprejel 

 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

 

 

1. člen  
 

V Odloku o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10, 47/11, 105/15 in 63/17) se v 3. členu drugi stavek 

spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD 

KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.«. 

 

 

2. člen 

 

V 4. členu se beseda »junija« nadomesti z besedo »decembra«. 

 

 

3. člen 

 

V 6. členu se beseda »odlagališče« nadomesti z besedama »RCERO Ljubljana«. 

 

 

4. člen 

 

V 8. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi: 

 

»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin ter ju predelovati,«. 

 

 

5. člen 

 

V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne 

službe. Ceno predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in ga predloži 

Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v potrditev. 

Obračunsko obdobje znaša eno leto.« 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

6. člen 

 

V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračunane predračunske cene iz Elaborata o 

oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za 

obdobje 2019 – 2021 upoštevajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020. 

 

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe 5. 

člena tega odloka, ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za 

obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

(Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obračunsko obdobje. 

 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

 

              Župan 

              Mestne občine Ljubljana 

              Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Obrazložitev 

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in 

odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Za sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov 

in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 

predlog odloka) predstavljajo pravno podlago naslednji predpisi:  

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 – 

ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljnjem besedilu: ZGJS), ki v drugem 

odstavku 3. člena določa, da način opravljanja gospodarskih javnih služb predpiše lokalna 

skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in 

prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. V skladu s 7. členom ZGJS se s predpisom iz 

drugega odstavka 3. člena ZGJS za posamezno gospodarsko javno službo določi: 

organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v 

režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali 

javnih kapitalskih vložkov), vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev, 

pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, viri 

financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja, vrsta in obseg objektov 

in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina lokalne skupnosti ter 

del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa, in drugi elementi pomembni za 

opravljanje in razvoj gospodarske javne službe. 

- 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, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 

ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), ki v 149. členu določa, da sta obdelava določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja in da občina zagotovi 

njuno izvajanje skladno s predpisi iz tretjega odstavka 149. člena in v skladu s predpisi, ki 

urejajo gospodarske javne službe. 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

27. členu med drugim določa pristojnost Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: mestni svet), da sprejema poleg statuta, tudi odloke ter druge akte 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL). 

 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben ter ocena stanja 

 

Veljavni odlok je sprejel mestni svet leta 2010. Odlok je bil dopolnjen oz. spremenjen v letih 2011, 

2015 in 2017. 

 

Razlog za pripravo sprememb Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10, 47/11, 105/15 in 63/17; 

v nadaljnjem besedilu: odlok) so ugotovitve izvajalca gospodarske javne službe – JAVNEGA 

PODJETJA VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., da je potrebno do sedaj določeno 

obračunsko obdobje treh let skrajšati na eno leto. Z dodatnimi predlaganimi spremembami odloka v 3., 

4., 6. in 8. členu se dosedanje določbe odloka bodisi zgolj uskladijo z določbami drugih aktov bodisi 

določbe odražajo aktualno stanje oziroma nova spoznanja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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3. Poglavitne rešitve 

 

 

K 1. členu predloga odloka: 

 

S pripojitvijo družbe SNAGA Javno podjetje d.o.o. k družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD-

KANALIZACIJA d.o.o., je izvajalec javne službe JAVNO PODJETJE VODOVOD 

KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., zato se s predlogom odloka spremeni naziv izvajalca javne službe. 

 

 

K 2. členu predloga odloka: 

 

Skladno z veljavnim odlokom izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje 

kakovosti poslovanja, ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto. Od 4. 6. 2020 je v 

veljavi Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/20), 

ki določa, da izvajalec javne službe opravlja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov skladno s 

programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela vsako leto do konca decembra za 

naslednje leto. Edino smiselno in logično je, da izvajalec javne službe oba programa javne službe, tako 

zbiranja komunalnih odpadkov, kot obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pripravi v istem času, to je do konca decembra za naslednje 

leto, kar je razlog za spremembo roka za pripravo programa obvladovanja kakovosti poslovanja iz 

junija na december. 

 

 

K 3. členu predloga odloka: 

 

Zaradi jasnosti in nedvoumnosti se v 6. členu veljavnega odloka (ki se spreminja s 3. členom tega 

odloka) določi, da se prevzem, obdelava odpadkov in odlaganje preostanka obdelave odpadkov izvaja 

v RCERO Ljubljana. 

 

 

K 4. členu predloga odloka: 

 

Na podlagi sedme alineje 8. člena veljavnega odloka je izvajalec v zvezi z izvajanjem javne službe 

dolžan zajemati odlagališčni plin in ga predelovati. Glede na to, da se plin (bioplin) zajema (tudi) iz 

obdelave odpadkov ter se ga predeluje oz. izrablja za proizvodnjo električne energije in toplote, je 

potrebno navedeno alinejo v tem smislu dopolniti. 

 

 

K 5. členu predloga odloka: 

 

Skladno z drugim odstavkom 11. člena veljavnega odloka se cena storitev javne službe oblikuje 

skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja. Obstoječe obračunsko obdobje znaša tri leta.  

 

Osnova za oblikovanje cene je metodologija za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja, kot izhaja iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 

109/12, 67/17 in 78/19). Navedena uredba določa, kako je cena oblikovana in katere stroške vsebuje. 

Na novo je določeno obračunsko obdobje enega leta, namreč enoletno obdobje se uvaja zaradi lažjega 

prilagajanja spremembam na trgu. Veljavno obračunsko obdobje skladno z veljavnim odlokom in s 

Sklepom o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17) znaša tri leta. Izvajalec javne 

službe enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 

deset odstotkov od potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med potrjeno 

in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja enega leta, ne presega 

desetih odstotkov zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
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naslednje obračunsko obdobje. Ker se obračunsko obdobje ureja z odlokom, bo navedeno določilo 

uveljavljeno po uveljavitvi sprememb prej navedenega sklepa, ki ne bo več urejal te materije. 

 

Dosedanje izkušnje oblikovanja in obračuna cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 

z odpadki (tudi obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) po metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja so pokazale, da je bilo triletno 

obračunsko obdobje v začetnem obdobju obratovanja RCERO Ljubljana ustrezno, saj so se v 

predračunsko kalkulacijo lahko kvalitetno zajeli vsi stroški, vezani na nemoteno izvajanje gospodarske 

javne službe, še posebno za oblikovanje predračunskih cen z vidika nove investicije ter omogočanja 

primernejše porazdelitve obračuna nujnih naložb v opremo, vozni park in urejanje infrastrukture, 

potrebne za izvajanje posamezne gospodarske javne službe. V krajših obdobjih bi namreč prihajalo do 

prevelikih nihanj in kratkoročnih odklonov, ki na letni ali dvoletni ravni ne bi izkazovali verodostojnih 

stroškov. Prav tako se je v triletnem obračunskem obdobju tudi dejanska količina opravljenih storitev 

približala načrtovani, kar je bilo posledica dejstva, da količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov 

z leti pada, občine, vključene v RCERO Ljubljana, pa so svoje odpadke pričele dovažati postopoma. 

Trenutno v RCERO Ljubljana dovaža svoje odpadke 56 občin. 

 

Prav nasprotno pa so se izkušnje uporabe triletnega obračunskega obdobja pokazale kot ne najbolj 

ustrezne na strani stroškov nadaljnjega ravnanja s produkti obdelave odpadkov (gorljivih frakcij), 

nastalih v RCERO Ljubljana, ki bistveno vplivajo na neposredne stroške za izvajanje dejavnosti. 

Pričetek obratovanja RCERO Ljubljana je v letu 2016 ob povečani količini izsortiranih sekundarnih 

surovin pomenil tudi pričetek proizvodnje gorljivih frakcij, zlasti lahke frakcije in digestata, ki skupaj 

predstavljata 75-80 % produktov obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Za vse navedene gorljive 

frakcije je potrebno plačevati predelovalcem ali neposredno končnim prevzemnikom, ki so praviloma 

toplarne in cementarne. Zaradi pomanjkanja objektov, primernih za termično izrabo gorljivih frakcij 

(sežigalnice, cementarne), tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, in zaradi naraščajočih količin gorljivih 

frakcij, prevzemne cene ves čas naraščajo, napovedi za naslednja leta prav tako niso spodbudne. 

Zaradi izboljšanega ločenega zbiranja komunalnih odpadkov je izsortiran bistveno manjši delež 

sekundarnih surovin, kot je bilo načrtovano. Prihodki od prodaje sekundarnih surovin, ki znižujejo 

stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov, so zaradi tega in zaradi nižjih prodajnih cen na trgu 

bistveno nižji od predvidenih. 

 

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., je soglasno dne 

14. 2. 2019 sprejel sklep št. SU – 2/13, da se pristopi k pripravi in spremembi odlokov lokalnih 

skupnosti, ki urejajo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oziroma obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

na način, da se obračunsko obdobje za izračun predračunske cene storitev spremeni iz treh let na eno 

leto.   

 

Skrajšanje obračunskega obdobja na eno leto tako pomeni enega ključnih razlogov za nadaljnje lažje 

sprotno prilaganje cen spremembam na trgu na tem področju.  

 

Enoletno obdobje oblikovanja cen je veliko bolj primerno zaradi lažjega prilagajanja spremembam na 

trgu in gibanju cen življenjskih potrebščin, da se nihanja sproti upoštevajo v cenah storitev občinskih 

gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.  

 

Sprememba obračunskega obdobja na eno leto je v skladu s Sklepom komisije o uporabi člena 106(2) 

Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, 

dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega 

pomena (2012/21/EU), ki sicer določa regulatorno obdobje največ 3 let, in v skladu z Uredbo o 

metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 

K 6. členu predloga odloka: 

 

Doda se nova prehodna določba v 6. členu zaradi določitve predračunskih cen v prehodnem obdobju 

za leti 2019 in 2020, in sicer tako, da se predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
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predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana upoštevajo kot predračunske 

cene v sedaj skrajšanem enoletnem obračunskem obdobju za leti 2019 in 2020. 

 

 

K 7. členu predloga odloka: 

 

Predlog odloka bo pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba 

5. člena tega odloka pa bo začela veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem 

sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 

odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obračunsko obdobje. 

 

 

4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka  

 

S sprejetjem predloga odloka za proračun MOL ne bodo nastale nove finančne posledice. 

 

 

5. Predlog za sprejem akta po hitrem postopku 

 

Glede na to, da predlagane spremembe odloka le v majhnem delu posegajo v odlok, predlagamo, 

skladno s četrto alinejo tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), da mestni svet sprejme odlok po 

hitrem postopku. 

 

 

Ljubljana, avgust 2020 

 

 

Pripravila: 

mag. Jasna Tušar 

 

                                                                                          Sekretar - vodja oddelka 

                                                                                           David Polutnik 
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Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki obsega: 

 

- Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10 z dne 27. 9. 2010), 

- Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 47/11 z dne 30. 5. 2011), 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 105/15 z dne 30. 12. 

2015), 

- Odlok o spremembi Odloka o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 63/17 z dne 10. 11. 2017). 

 

 

 

 

O D L O K 

o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov 
 

 

(Besedilo, ki je označeno z rdečo barvo (»primer«), predstavlja novost glede na veljaven odlok) 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

 

Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in drugih 

vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Mestne občine 

Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), tako da določa: 

- organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe, 

- vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev, 

- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

- pravice in obveznosti uporabnikov, 

- vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja, 

- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe. 

 

 

2. člen 

 

Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakonu in podzakonski prepisi, 

ki urejajo javno službo. 

 

 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 

 

 

3. člen 

 

Javno službo MOL zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljevanju: izvajalec) na območju MOL v 

obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je SNAGA Javno podjetje 

d.o.o. JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 
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4. člen 

 

Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v 

nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela vsako leto do konca junija decembra za naslednje leto. 

 

 

III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA 

RAZPOREDITEV 

 

 

5. člen 

 

Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst 

komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki in odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Javna služba obsega naslednje storitve: 

1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z 

biorazgradljivimi odpadki, katerih ostanki se po obdelavi odložijo na odlagališču nenevarnih 

odpadkov, 

2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, 

vključno z biorazgradljivimi odpadki, 

3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst 

komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki na odlagališče. 

 

 

6. člen 

 

Prevzem komunalnih odpadkov in njihovo odlaganje se na območju MOL zagotavlja v objektih in 

napravah gospodarske javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: odlagališče RCERO Ljubljana). 

 

 

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN – STORITEV 

 

 

7. člen 

 

Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so: 

- objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, 

vključno z biorazgradljivimi odpadki, 

- odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov in 

- izpolnjevanje obveznosti izvajalca. 

 

 

8. člen 

 

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan: 

- zagotavljati obratovanje objektov in naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih 

vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, 

- zagotavljati obratovanje odlagališča z vsemi objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

- vzdrževati odlagališče, 
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- izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z 

biorazgradljivimi odpadki, v vseh fazah od prevzema za obdelavo, samo obdelavo, ravnati z 

obdelanimi komunalnim odpadki in ravnati z ostanki obdelanih komunalnih odpadkov, 

- odlagati ostanke predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v telo odlagališča, 

- zbirati in odvajati izcedne vode, padavinske vode in tehnološke vode ter izvajati njihovo čiščenje, 

- zajemati odlagališčni plin in ga plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin ter ju predelovati, 

- prekrivati telo odlagališča in zagotavljati površinsko tesnenje z vgrajenim sistemom površinskega 

odvajanja padavinske vode ter razplinjevanje, 

- tehtati in vizualno pregledovati ostanke komunalnih odpadkov, 

- meriti vpliv odlagališča na okolje, 

- izdelovati kontrolne analize reprezentativnih vzorcev ostankov komunalnih odpadkov, 

- izdelati poslovnik za obratovanje odlagališča, 

- zagotavljati obratovalni monitoring, 

- izvajati ukrepe za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov, 

- pripravljati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje, 

- pripraviti ukrepe po zaprtju odlagališča, 

- voditi evidence in 

- izvajati druge naloge iz tega odloka in zakonov ter drugih predpisov. 

 

 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE 

 

 

9. člen 

 

Uporabniki javne službe so vsi, pri katerih nastajajo odpadki, ki so predmet tega odloka, in se zbirajo v 

okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. 

 

 

10. člen 

 

Obveznost uporabnikov javne službe je plačevanje storitev javne službe. 

 

 

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 

 

 

11. člen 

 

Javna služba se financira: 

- s ceno storitev javne službe, 

- iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe, 

- iz okoljske dajatve, 

- iz proračuna MOL in 

- drugih virov. 

 

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa skladno s predpisi, ki 

urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cen 

storitev javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 

HOLDING Ljubljana, d.o.o., v potrditev. Obračunsko obdobje znaša tri leta eno leto.  
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VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 

 

12. člen 

 

Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, so objekti in naprave za obdelavo mešanih 

komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in 

odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov. 

 

 

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 

 

 

13. člen 

 

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske 

javne službe. 

 

 

Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10) vsebuje naslednje prehodne in 

končno določbo: 

 

 

»IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

 

 

14. člen 

 

Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov se bo pričela izvajati, ko bodo zgrajeni objekti 

in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. 

 

Izvajalec lahko storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov za čas do zgraditve objektov in 

naprav iz prvega odstavka odda s pogodbo v izvajanje drugemu izvajalcu, ki izpolnjuje predpisane 

pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, v kateri se določi tudi lokacija izvajanja. 

 

 

15. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pooblastilu organizacijam združenega dela o 

ugotavljanju nenevarnih posebnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 23/88), določbe Odloka o ravnanju z 

odpadki (Uradni list SRS, št. 42/85, 7/86, 39/87 in 23/88), ki se nanašajo na odlaganje odpadkov, in 

Program pravil upravljanja in vzdrževanja odlagališča komunalnih odpadkov »BARJE« številka 

263/94-25 z dne 16. 12. 1994. 

 

 

16. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 47/11) vsebuje naslednjo 

končno določbo: 
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»2. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in 

odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 

105/15) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

 

 

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

10. člen 

 

Izvajalec lahko storitve obdelave biorazgradljivih odpadkov za čas do zgraditve objektov in naprav ter 

pridobitve uporabnega dovoljenja za Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana odda s pogodbo 

v izvajanje drugemu izvajalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za obdelavo biorazgradljivih odpadkov 

oziroma odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje biorazgradljivih odpadkov, v kateri se določi 

tudi lokacija izvajanja.  

 

 

11. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

 

 

Odlok o spremembi Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 63/17) vsebuje naslednjo 

prehodno in končno določbo: 

 

 

»2. člen 

 

Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta tako, da se izračunana predračunska cena iz 

Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO 

Ljubljana za leti 2016 in 2017 upošteva kot predračunska cena tudi za leto 2018. 

 

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«. 

 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in 

odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 

___/20) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

 

 

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

6. člen 

 

V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračunane predračunske cene iz Elaborata o 

oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 



13 

 

odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za 

obdobje 2019 – 2021 upoštevajo kot predračunske cene za leti 2019 in 2020. 

 

 

7. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenij, razen določbe 5. 

člena tega odloka, ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za 

obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

(Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obračunsko obdobje.«. 

 


