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ZAKONSKA PODLAGA:

Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora (Ur. l. RS, št.
36/2012), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št.
31/2017)

UVOD IN OBRAZLOŽITEV
Občina Kranjska Gora je v proračunu za leto 2017 zagotovila sredstva za nakup zabojnikov za
embalažo. Kupljeno je bilo 320 kosov 240 litrskih zabojnikov.
Občina bo tudi v naslednjih letih v proračunu zagotovila sredstva za nakup dodatnih zabojnikov za
embalažo, v kolikor bo s strani uporabnikov izkazan interes.
Zabojnike se bo med zainteresirane uporabnike razdelilo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju
zabojnikov za mešano embalažo.

PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da po obravnavi in razpravi sprejme naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano
embalažo v Občini Kranjska Gora.
Številka:
Datum:
Pripravila:
Blaž Knific
Henrika Zupan

ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:
• Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v Občini Kranjska Gora

Na podlagi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 36/2012), 16. člena Statuta Občine Kranjska
Gora (Ur.l. RS, št. 31/2017) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji redni seji dne
23.05.2018 sprejel
PRAVILNIK O DODELJEVANJU ZABOJNIKOV ZA MEŠANO EMBALAŽO
V OBČINI KRANJSKA GORA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za dodelitev zabojnikov za mešano embalažo v
brezplačno uporabo uporabnikom komunalnih storitev v občini Kranjska Gora, z namenom
zmanjšanja količine odpadne mešane embalaže med mešanimi komunalnimi odpadki iz
občine Kranjska Gora, ki se odlagajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.
2. člen
Občina Kranjska Gora lahko, v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za posamezno
leto, izvede nakup zabojnikov za mešano embalažo, prostornine 120 l in 240 l in jih po
postopku iz tega pravilnika dodeli občanom v brezplačno uporabo.
3. člen
Do zabojnikov za mešano embalažo so upravičene fizične osebe, ki so plačniki komunalnih
storitev.
4. člen
Zabojnik v brezplačno uporabo kandidat pridobi s prijavo, ki jo odda na Komunalo Kranjska
Gora d.o.o..
Prijava mora vsebovati:
- ime in priimek prijavljenega kandidata,
- izjavo, da je kandidat plačnik komunalnih storitev na območju občine Kranjska Gora,
izjavo, da kandidat ne opravlja gospodarske dejavnosti.
5. člen
Kandidatu, ki izpolnjuje vse pogoje po tem pravilniku, se dodeli zabojnik za mešano
embalažo v brezplačno uporabo. Zabojniki bodo kandidatom razdeljeni po vrstnem redu
prispelih vlog.
Kandidati, ki so oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge v določenem roku dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavljeni kandidati v določenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
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6. člen
Izbrani kandidati bodo podpisali dokument, s katerim bodo podrobneje urejene pravice in
obveznosti v zvezi z dodelitvijo zabojnika za mešano embalažo v brezplačno uporabo in
ravnanje po izteku 5 letne dobe uporabe.
Prejemniki zabojnika za mešano embalažo ne smejo odtujiti ali namerno poškodovati pred
iztekom dobe uporabe. V nasprotnem primeru so občini dolžni povrniti stroške nakupa.
7. člen
Samostojni podjetniki in podjetja niso upravičeni do dodelitve zabojnikov za mešano
embalažo po tem pravilniku.
8. člen
Za vsa vprašanja v zvezi z postopkom dodeljevanja zabojnikov za mešano embalažo, ki jih ta
pravilnik ne ureja, se smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
9. člen
Pristojna strokovna služba občinske uprave vodi evidenco prejemnikov zabojnikov za mešano
embalažo, ki vsebuje naslednje podatke:
- ime, priimek in naslov prejemnika,
- datum prejema.
Prejemnik zabojnika za mešano embalažo ni upravičen do ponovne dodelitve zabojnika za
mešano embalažo pri naslednjih razpisih za ta namen.
10. člen
Ta pravilnik se objavi v uradnem glasilu občine in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št.:
Datum:
Župan
Janez Hrovat
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