PRIJAVA-ODJAVA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

I.

Velenje, 2.6.2017

BLOKOVNA GRADNJA

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS št.60/2009):
27. člen
(delitev stroškov po številu uporabnikov posamezne enote)
(1) Stroški, ki se delijo po številu uporabnikov posamezne enote, so stroški:
– porabe vode in kanalščina,
– poraba energije za pripravo tople vode,
– odvoza odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški,
– čiščenja skupnih prostorov in
– stroški čiščenja kanalizacije in praznjenja septičnih jam.
29. člen
(sporočanje števila uporabnikov)
(1) Lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, mora upravniku
sporočiti podatke o številu uporabnikov.
(4) Lastniki ali najemniki morajo vse morebitne spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku
najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri
prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. V primeru
spremembe uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne listine kot na primer potrdilo o odjavi stalnega
bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih
obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila.
P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih
stavb (Ur.l.RS št.87/2011):
11. člen
Prvi in drugi odstavek 28. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Za dejanskega uporabnika posamezne enote se šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v
mesecu.
(2) Če je posamezna enota prazna ali se uporablja občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje
da jo uporablja en uporabnik.«.

II.

INDIVIDUALNA GRADNJA

Lastniki ali najemniki morajo vse morebitne spremembe o plačniku, prodaji, najemu in števila
uporabnikov sporočiti izvajalcu odvoza odpadkov najkasneje v roku 5 dni po nastali spremembi. Vsaka
nastala sprememba se upošteva za tekoči mesec, če je javljena do 15. v mesecu, oz. pri prvem
naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom.
V primeru spremembe mora uporabnik priložiti tudi ustrezne dokazne listine kot na primer potrdilo o
odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih
ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila. Ta
dokazila za celotno družino veljajo le v primeru, če je hiša v celoti prazna in sicer za obdobje največ
treh skupnih mesecev v letu.
V nasprotnem je potrebno zabojnike pripeljati na upravo podjetja in jih ob ponovni prijavi na upravi spet
prevzeti.
V primeru, da to naredi izvajalec, je cenik za dostavo za Šaleško dolino 13,90 € oz. za Zg. Savinjsko
dolino 19,80 €, enaka cena je tudi za odvoz zabojnikov.
Osnova (normativ) za obračun je:
1-2 osebi 80L zabojnik mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik)-potrdilo iz UE o številu oseb,
3-4 osebe 120L zabojnik mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik)-potrdilo iz UE o številu oseb,
5 in več oseb 240L zabojnik mešanih komunalnih odpadkov (črn zabojnik)-potrdilo iz UE o številu oseb.

III.

PRAVNE OSEBE

Na območju, kjer že poteka organizirano zbiranje in odvoz odpadkov, mora novi povzročitelj odpadkov
izvajalcu pisno prijaviti začetek uporabe nepremičnine najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe le-te
in hkrati posredovati osnovne podatke o registraciji pravne osebe. Z izvajalcem se je potrebno dogovoriti
o kraju prevzemnega mesta, o številu predpisanih zabojnikov, o njihovi dostavi ter drugih pogoji za
začetek izvajanja storitev javne službe. Povzročitelj je dolžan najkasneje v petih dneh po nastanku pisno
obvestiti izvajalca o vsaki spremembi podatkov.
V primeru, ko se ugotovili, da je povzročitelj izvajalca oškodoval s posredovanjem netočne oz. lažne
spremembe podatkov, lahko izvajalec povzročitelju zaračuna razliko ravnanja z odpadki, skupaj z
zamudnimi obrestmi.
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