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S'ovenija, Podravje • Kje je suhi /es in vejevje dovoljeno sezigati na prostem ter kje ne 

Kolokalnaskupnostnaloii stroiji prel 

Pomlad je Cas, ko Je na vrtovlh, polJlh In v vlnogradlh vellko dela. Ziastl v vlnogradlh In sadovnjaklh v spomladanskem Casu nastane vel 
velJa, da ga v naravl ne bl smell skurltl. A zadeva nl tako enoznacna, kot so nam Jo zadnJa leta tolmaclll prlpravlJavcl odlokov 0 Javnel1 
ravnanJa s komunalnlml odpadkl. 

Podroeje, 0 k.terem piSemo, 
urej. vel' pr.vnih aktov. N. dr· 
zavni"favni zakoni in uredbe, 
n. lokalni ravni obcinski od· 
loki. Prell dobrim desetletjem, 
ko se je v obCin.h Sp. Podravj. 
sprej.mal Odlok 0 j.vnem redu 
in rriiru, je ta med nekatcrimi 

• obcinskimi svetniki (in tudi n. 
terenu med Ijudmi) povzroCii 
nemalo nejevolje. V Odloku je 
n.vedb., d. je seziganje komu· 
nalnih odp.dkov, vkljucno s 
seziganjem odp.dkov iz vrtov, 
na prostem .. na mestu nastan
k., v gospodinjskib kuriscih, 
v kotlovnicab in podobno, 
prepovedano. Selig.nje vseh 
vrst komunalnih odp.dkov, 
vkljucno z vrtnimi odpadki iz 
gospodinjstev, je v obCinab, ki 
jih pokriva Skupna obCinska 
uprava SOU Sp. Podravje, pre· 
povedano se po drugem, no
vej!effi akW: Odloku 0 naeinu 
opravljanja obvezne Iokalne 
gospodarske jayne sIuzbe ray· 
nanja s komuna1nimi odp.dki, 
sprejetega v !etih 2012 in 2013. 

Kurjenje lesa: 
. V pecida, na 
prostem ne 

Nezadovoljstvo ziasti povzro
ea dejstvo, d. je v skl.du z ob
einskimi odloki na obmocju 16 
obein Sp. Podravja na prostem 
prepovedano kuriti tadi Ies . 
(obrez v s.dovnjaku, vinogra· 
du .. .). Razumljivo je, d. odp.d· 
kov vsepovprek zaradi sprose.· 
nja entisij ali drugih nevarnosti 
ni dovoljeno seiig.ti v domaCih 
kuriSeih, bodisi na prostem bo
disi v peceh. Ni p. jasno, zak'j 
bi bilo n. prostem prepoved.· 
no in ceIo kaznivo seiigati les. 
Emisije, ki se pri gorenju Iesa 
sproseajo v zrak, so enake - pri 
gorenju v kurlSfu n. prostem 
ali pri gorenju v peeL N.dalje 
je vprasanje klasifikacije .Iese· 
nega odpadkac: ali se veje, ki jih 
obrei.emo, uvrsca med kamu
nalne ali krnetijske odp.dke. Ce 
jih klasificirarno kot komunal· 
ni odp.dek (odpadek iz vnov, 

parkov in pokopalisi'), potem 
kurjenje teg. odpadka n. pro
stem oi dovoljeno. V primeru, 

. ef jih klasificirarno kot odp.· 
dek iz krnetijske dej.vnosti, jih 
je na prostem pod doloeeninti 
pogoji dovoljeno skuriti. Te po
goje predpisuje Uredba 0 var· 
srvu pred pOlarom v naravnem 
okolju. Za spremljanje dolocil 
Uredbe je pristojen republiski 
poiarni inspekror. Za uposteva· 
nje doloeil pravnih aktov s po
droCja komunalnih odpadkov 
so pristojni obcinski ali medob
cinski komunalni inSpektorjL 

Pod kakSnimi pogoji se les 
oziroma vejevje kot naravni 
nenevarni material sme zaku
riti v nar.vnem okolju? N.j· 
prej Yam tega izrecno oe sme 
prepovedovati obcinski odlok 
(v obCinab n. Ptujskem zal 
temu ni tako, v riek.terih so
sednjih in tudi veCjih mestnih 
obCinab odloki kurjenj. les. 
na prostem ne prepoveduje· 
jo). N.dalje: n. prostem mora 
biti '-!strezno urejeno kuriSCe, 

Ljubljana1lrestolnlca 
Skupni znesek poloinic za smeti za 120·litrsko posodo april-december 2014: 

.57 evrov 

Ziil1Jlkiiotoliile ra .... za 1ae.1itr&ko p 1II0'd0 aprIl-december 2014: 
90 evrov 

Seiiganje suhega vrtnega odpada: prepoveda 

obdano z negorljivirn m.teri.· koneanem kurjenjiI p. ogenj SpodnJ' e 
lorn, n.jm.nj sto·metrov odd.· popolnom. pogasiti. Kuriti se 
Ijenosti od gozd. (ali drugeg. ne sme, k.dar pih. veter, pray Podravje: 

. gozdneg. zemljisc.), meter oct t.ko ne v Casu razglasa poiar· . .. 
zun.njeg. rob. kurisea mora ne ogrozenosti. Za kurjenje v stroge omeJitve 
biti oCiseen 'vseh gorljivih gozdovih in n. obmoejih, po-
snovi. KuriSce je treb. nadzo- raslih z gozdniin rastjem, velj.· V ~kl.du z .drf.vno uredbo 
rov.ti (polnol.etn. oseb.), po jo dod.tne omejitve. 0 varstvu pred polarom v n.· 
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Spis od driavnega 
:0 obreza, za katerega v obClnah Sp. Podravja v skladu z obclnsko »zakonodajo. oz. odlokl 
redu in miru ter odlokov 0 naclnu opraviJanja obvezne lokalne gospodarake Javne aluibe 

iupaa Rajko JaniekovIC: 
.T ••••• 1Ie1 bomo popravIR. 

iupane oban Sp. Podravja smo poypra
SaI~ ali bi bin pripravlJeni odIoke v delu, I<j8f 

je v ceIotI prepcwedano seiiganje '- kot komu-
nalnega oz. vrtnega odpeda, spremenitl. Iz obtin Clr· 

kulane, Zetale, ~rk In.kriincl so nam sporoCi1i. cia so 
to pripravtjelll storiII, Ce tako ~ zakonodaja. 

0bCina Domm, denimo, Ie prepoved iz DdJoke 0 jaY
nem redu in mlru izbIIS8Ia Ie p!ed easom. Ne pa tucIi iz 
DdIOka 0 naCinu ~ obvezne lOkeIne gospoda!Ske 
Javne slu1be I1M'I8I1ja s komunalntml odpedki. bJpan Raj
ko Ja~ oObCina Domava Ie z odIokom 0 Javnem 
redu in mlru ta nesmisel Ie odpraYH., res pa je, cia nam)e 
pripravijavec DdJoke 0 naCinu opravtjanja obvezne IOkeIne 
gospodarsl<e javne sluZbe ravnanja s komunalnlml odpedki 
v obCinl Domava to v odlok tudI zapieal In saml lega nismo 
1zIoCiII, bomo pa III vsekakor popravIIl. PopoInoma _no 
)e, cia se WIjevje, trava in drUgi suhi vrtni odpadki 8kurtjo 
doma. Saj. Ce gJedamo IZ ekOIoikege vilIiks. veIiko boIj 
onesnafimo okoIje, Ce z V02iIom paterno vrtne odpadke na 
smetiSl!e; kot pa Ce jlh skurimo doma .• 

fa je veja odpadek s kmetJjske povrilne, jo je pod doloeenlml po
gojl dovolj~no skurIU v naravnem okolju. Ce je veja vrtnl (kom'" 
nalnl) odpadek, je na proStem' po odloklh obCln Sp. Podravja nl 
dovoljeno skurltl. V nekaterlh drugih obClnah je kurjenje suhega 
bloloikega odpada dovoljeno ludl po obCInsklh odloklh. 

ravnem okolju bi naceloma ki doloeajo pogoje ravnanja ki se g1asi: ,Sefiganje vseh vrsl 
odpadni les kOI odpadek iz s komunalnirni odpadki, je komunalnih odpadkov je pre· 
kmelijske dejavnosli lahko v 36. Clenu Odloka 0 nacinu povedano, vkljucno z vrtnimi 
skurili na prostem - pod do- opravljanja obvezne lokalne odpadki iz gospodinjslev .• Ta 
locenimi pogoji. SOU Sp. Po- gospodars.ke jayne sluibe rav- navedba v odIoku je komunal
dravja, ki je za obmocje vseh nanja s komunalnimi odpadki nemu inspektorju podlaga, da 
16 obcin pripravljal odloke, izrecno dodal drugi odstavek, lahko poVirocilelja, ki kuri na 

izreC ••• l8IIkclje Z88dI nedoYoI)enega MiIg...,. komu ....... 
odpadkov V IaipekcIfsIdII poetopIdh za CIIImoqa18 obCIn Sp. Podravja 

Jurilncl 

Kidrl6evo 

Majiperk 

MOPluj 

Sv. Andral 

.Medobanska inSpekeija izvaja ,edna nadzore pravilnega ravnanja s komunalnimi odpadki, v 
primeru ugotovtjenega nedoYoIjenega seiiganje se kriIteIje ustJezno sankcIonira. Z odIokom SO 

za nepravilno ravnanje predpisane lUdi g10Ile za prakrtke. In sicer 400 fM(N za ftzlCno osebo, 
oogovomo osebo pravne osebe ali odgovomo osebo samostojrleg/l podjetnika posameznika ter za 
pravno osebo 1.400 fM(N_ Globo je mogoCe izrea Ie V ~ postDpku. ki ga izvede inSpek
cija. Postopek Sl! lahko uvede na pedlagl ugotovltev 1nipeI<dJe, lahko pa tudI na podIagl obvestil 
poIicije all obCanov. fa se krSlteIju izreCe gJoba, s1edi IUdI izrek stroSkov postopka ozlroma sodna 
taksa, kl znaSs 10 % od vrednosti globe. tDIe.i pri 400 evrih znaia taI<sa 40 IMIN. Za Izrek opomina 
je po zakonu 0 Sodnlh tai<sah predvlden enotni znesek 30 fNlOII. Lahko pa se krSIteIju 1zre¢8 saRlO 

opozorilo,. navajajo ne rnedobBnsld inSpekcijl SOU $p. Podf8Vje. 

proslem,oglobi. Ce bi se la 
odstavek iz odIoka izbrisal, bl 
bilo odpadne veje na prostem 
dovoljeno skuriti. 

Prlpravljavca odloka smo 
povpraSall, kaj se sleje med 
vrtne odpadke in prejeli od
govor, da so to .vsl odpadki, ki 
nastanejo na vrtu«. Ce vas torej 
komunalna inspektorica SOU 
Sp. Podravja zaloti pri kurjenju 
na prostem, je stvar njene pre
soje (ali dobre volje), ali vas bo 
ogiobiJa ali ne. Neuradno so 
nam inspektorice povedale, da 
ee bi se izkazalo, da se seiiga 
samo les (vejevje) in Ce jekuri
see ustrezno zavarovano ter da 
se ne kuri v strogo strnjenem 
naselju, da povzrocitelja naj
bn, ne bi oglobile. PovzroCi
Ielj, ki bi poleg vejevja seiigal 
So kakSne druge odpadke (ko
sovne, plasliko, PVC-material, 
oblacila, obulev ... ); pa bi se 
izreku globe truo izognil. 

Molca Zem'la,/c 

DOVOUENO 
0dI0k 0 natinu Izvajanja 
obYezne obeInske gospodsnlke 
jayne sluibe zblranja dolotenlh 
vrst komunalnlh odpadkov 
na obnrotju mastne obClne 
Murska Sobota Iz leta 2013, 58. 
In 81. Clen: .lzvlml povzrotlteljl 

odpadkov koplCltl, 

I ~" ........ 11 all odlagati v 
objeldlh all na zemljiitlh, kI 

namen)ena odstralljevanju 
odpadkov,. Dolotbe, kI 

bIlzrecno prepovedovala 
seiIganJe Yrtnega odpada, MO 
Muraka Sobota v odloku nlma 
navedane. 

Lenart: NI DOVOUENO 
Prepoved 0 kurjenju vseh 
vrst odpadkov je navadana v 
Odloku 0 ravnanju z odpadki, 
kwjenje vrtnaga obreza In 
pocIobno pa prepoveduje Odtok 
o javnem redu in miru v 0b6lnI 

Ormoi, Sv. Tomai: 
DOVOUENO 
Odlok 0 naelnu opravljanja 
g08podal'lke jIwne sluibe 
ravnanja I komunalnlml 
odpedId Iz leta 2007, 47. aIen: 
tSeltganje luhih odpadkov 
Iz vrtov v majhnlh kollclnah, 
ki nastajajo na hlinlh vrtovih, 
je cIovoIjeno sarno podnevi. 
PrI leilganju suhih odpadkov 
Iz vrtov je InIba prepreCItl 
nevamosIi In neprljetnostI, kI 
nastanejo ZIIedI dlma, iiljenja 

In IetanjiIIsker Izven 
setIganja •• 

Slovenska Bistrica, 
PoIjcane, Makole: 
DOVOUENO 
0dI0Ici 0 ravnanju I 
~Iml odpadkl y obtInah 
Siovenska Bistriea, llakole In 
PoIjtane Iz leta 2008 oz. ~. 

44. ilenu prepovedujeJo ' . 
HIIganje vseh vrat odpaHkov, 
.-nlUhaga obreza (veje). 

Ljubljana: DOVOUENO 
0dI0k 0 zbiranju In prevozu 
komunalnih odpadkov Clena, 
kI bl prapovedoval seiiganje 
vrtnega odpada ali suhega I_ 
v naravnem okolju, ne vsebuje. 

Maribor: DOVOLJENO 
Odlok 0 natlnu opravljanja 
obvezne Iokalne sluibe 
ravnanja s komunalniml 
odpadkl v rnestnI obClni 

. , MIrIbor Iz lela 2010, 37. cjen, 
drugI odstavek: JSe!lganje 
IIIhIh odpadkov z vrtov y 
I1IIjhnlll kciIlCInah, kI nastajaJo 
na hlinlh vrtovlh, ja dovoIjeno 
sarno podnevl, vendar taka. 
da setiganja ne lnIja dlje kot 
dYe uri. Pri seiiganju lIuhih 
odpadkoy je!reba prepreCltl 
nevam08ti In neprijetnosti, kI 
!,astanejo zaradi saiiganja •• 
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