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ŽUPAN 

 

Številka: 032-3/2020-4 

Datum: 6. 3. 2020 

 

 

   OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE 
 

 

 

ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode 

 

VSEBINA:  Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Občine Medvode  

   

PREDLAGATELJ: Nejc Smole, župan 

 

POROČEVALEC: Katarina Snoj, Oddelek za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve  
 

 

GRADIVO:  -    priložen osnutek sprememb in dopolnitev Statuta z obrazložitvijo 

    

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Medvode sprejema osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta 
Občine Medvode.  
 
 

 

  Nejc Smole  

     župan 
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OSNUTEK 

 
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/2014 – 
uradno prečiščeno besedilo, 55/2014 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na …….. 
seji, dne …………… sprejel 
 

 

Spremembe in dopolnitve 
 

Statuta Občine Medvode 
 
 

1. člen 
 

V 10. členu Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 
– popr. in 17/18) se v 26. alineji za besedo »služba« doda besedilo » - šifra dejavnosti S96.03«. 
 
Za 26. alinejo se dodajo nove alineje, ki postanejo 27. do 32. alineja in se glasijo: 
»    -   ureja pridobivanje gramoza, peska, gline – šifra dejavnosti B08.12, 

- skrbi za zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov – šifra dejavnosti E38.11, 
- skrbi za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov – šifra dejavnosti E38.12, 
- skrbi za ravnanje z nenevarnimi odpadki – šifra dejavnosti E38.21, 
- skrbi za ravnanje z nevarnimi odpadki – šifra dejavnosti E38.22, 
- organizira pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov odpadkov – šifra dejavnosti E38.32,«  

 
 

2. člen 
 

 
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode začnejo veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

  
Številka:  

Medvode, __. __. 2020 

      

                           župan 

Občine Medvode 

       Nejc Smole 
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Obrazložitev 

 
Zakon o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 
v nadaljevanju ZLS) v 64. členu določa, da da statut občine določa temeljna načela za organizacijo 
in delovanje občine in pristojnosti občinski organov, način sodelovanja občanov pri sprejemanju 
odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. ZLS v 61. členu 
določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim 
splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). 
 
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Medvode (Uradni list RS, št. 74/16) je bil ustanovljen Režijski obrat, ki opravlja 
strokovno tehnične naloge, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb in se 
ne zagotavljajo v drugih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb. Režijski obrat opravlja tudi 
druga dela in naloge, ki so določene s predpisi občine ali v interesu občine. 
 
Z namenom izvajanja težnih dejavnosti Režijskega obrata Občine Medvode je treba dopolniti 10. 
člen Statuta Občine Medvode, ki določa dejavnosti, ki jih občina opravlja samostojno. 
 
Predlagamo, da se med dejavnosti vključijo naslednje delavnosti: 
Pridobivanje gramoza, peska, gline – šifra dejavnosti  B08.12 

- pridobivanje in bagranje industrijskega peska, peska za gradbeništvo ter 
gramoza; 

- lomljenje in drobljenje gramoza in peska; 
- kopanje in separiranje gline, bentonita, ognjevzdržne gline in kaolina; 

 
Zbiranje in odvoz nenevarnih  odpadkov – šifra dejavnosti  E38.11 

- zbiranje nenevarnih gospodinjskih, komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov s pomočjo 
košev, kontejnerjev, vreč za smeti ipd. 

- zbiranje odpadkov za recikliranje 
- zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja 
- zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.  
- zbiranje odpadkov iz predilnic 
- obratovanje začasnih zbirališč nenevarnih odpadkov 

 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov – šifra dejavnosti  E38.12 

- zbiranje strupenih in biološko nevarnih odpadkov 
- zbiranje radioaktivnih odpadkov 
- zbiranje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij ipd. 
- obratovanje začasnih zbirališč za nevarne odpadke 
- zbiranje odpadnih baterij, akumulatorjev  
- odvoz odpadnega jedilnega olja 

 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki – šifra dejavnosti E38.21 

- obratovanje deponij za nenevarne odpadke 
- odstranjevanje nenevarnih odpadkov s sežiganjem ne glede na to, ali se pri tem pridobiva 

tudi električna energija ali para, bioplin, kompost, pepel ali drugi stranski proizvodi, uporabni 
za nadaljnjo predelavo 

- zakopavanje ali podoravanje odpadkov, tudi rastlinskih 
- peleti iz komunalnih odpadkov 
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- odlaganje in zakopavanje sadre (nenevaren odpadek) 
- uničenje balističnih jopičev in intervencijskih čelad 
- deponije odpadnega lesa 

 
Ravnanje z nevarnimi odpadki – šifra dejavnosti E38.22 

- obdelava nevarnih odpadkov 
- storitve prevzema, obdelave, odstranjevanja - ravnanja z nevarno azbestno kritino  
- prevzem in uničenje odpadkov (gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest) 
- obratovanje deponij za nevarne odpadke 

 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov – šifra dejavnosti E38.32 
V ta podrazred spada predelava ostankov, odpadkov in dotrajanih predmetov v sekundarno surovino. 
Postopki predelave so lahko mehanski ali kemični. Značilno je, da je lahko vhodni material, bodisi 
sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v industrijskem procesu. Izhodni 
material pa je primeren za nadaljnjo predelavo in se zato upošteva kot polizdelek. 
 

- regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, fotografskih filmov in papirja  
- predelava gume, npr. rabljenih plaščev, v sekundarno surovino 
- sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete 

ipd. 
- sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla 
- sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne 

surovine  
- predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine 
- predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije v sekundarne 

surovine 
 
Pogrebna dejavnost – šifra dejavnosti S96.03 

- pokop in upepeljevanje pokojnikov in s tem povezane storitve: 
- priprava pokojnikov za pokop ali upepelitev, 
- balzamiranje pokojnikov 
- storitve grobarjev 
- priprava pogrebnih in upepelitvenih obredov 
- pokop hišnih živali 

 
Režijski obrat Občine Medvode bo najprej na Jeprški jami, kjer je predvidena gradnja novega 
zbirnega centra in režijskega obrata, opravljal dejavnost zbiranja gradbenih odpadkov in odpadkov 
rušenja, kjer bo dejavnost lahko opravljal brez večjih investicijskih stroškov (npr. nakup delovnih 
strojev ….). Cena zbiranja gradbenih odpadkov je na trgu zelo različna, zato za orientacijo v prilogi 
prilagamo cenike treh podjetij, ki se ukvarjajo z zbiranjem gradbenih odpadkov.  
 
Dejavnosti, ki so označene krepko, bi Režijski obrat že lahko pričel opravljati brez večjih investicijskih 
stroškov.   
 
Vpis dejavnosti v Statut občine je osnova za registriranje dejavnosti v AJPES, na podlagi katere bo 
Režijski obrat pričel s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti. 
       
 

Pripravila: 

Katarina Snoj  

                             Nejc Smole 

                               župan 

 


