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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa ravnanja s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 2022 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 25. 
člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), predlagam občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 2022. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 2022 
 
  



 Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) ) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), je Občinski svet 
Občine Cirkulane na svoji __. redni seji, dne __. __. 2021 sprejel 
 

S  K  L  E  P 
o potrditvi Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 

Cirkulane za leto 2022: 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Cirkulane za leto 2022. 

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
Številka:   007-__/2021 
Datum:      
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z letnim programom ravnanja s 
komunalnimi odpadki, pri čemer je dolgoročna strategija izvajalca javne službe »zero-waste-
management« ali »nič-odpadkov«. Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe in 
ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu. 
  
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki skladno z občinskim odlokom so:   

- zagotoviti učinkovito organiziranost za uspešno doseganje predpisanih standardov in ciljev 
ravnanja z odpadki v Evropski skupnosti (v nadaljevanju: ES) in Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju RS), 

- zagotoviti preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz 
katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, 

- uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«, 
- zagotoviti preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov, 
- zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje posameznih vrst odpadkov na izvoru 

nastanka po sistemu »od vrat do vrat«, 
- zagotoviti vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (recikliranje), 
- zagotoviti izločanje nevarnih in bioloških odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi, 
- zagotoviti oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na 

odlagališču komunalnih odpadkov, 
- izboljšati dostop do storitev javne službe, 
- zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede na vir nastajanja odpadkov, 
- osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki. 

 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


