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Zadeva: Obratovanje zbirnih centrov v času epidemije CoViD19

Spoštovani,

Na ministrstvo smo prejeli številna vprašanja javnosti in gospodarstva povezana z delovanjem 
zbirnih centrov za odpadke in obvestila o povečanju nezakonitega odlaganja odpadkov v naravi.

Zavedamo se da v času trenutnih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagajo trud v 
nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi zagotavljanje drugih 
gospodarskih javnih in izbirnih služb, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z 
odpadki, javna snaga, pri čemer se soočajo s številnimi zdravstveno varnostnimi, operativnimi in 
kadrovskimi izzivi.  Zato je razumljivo, da so številni izvajalci javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov svoje naloge zaradi nevarnosti okužbe s Covid 19 omejili na nujna opravila za 
zagotavljanje javne higiene.
Povabilo občanom k skrbnemu in odgovornemu ravnanju z odpadki in prošnjo za razumevanje 
ob sprejetih preventivnih ukrepih je na spletnih straneh objavilo tudi naše ministrstvo.
Podatki, ki jih dobivamo od uporabnikov kažejo, da zbiranje komunalnih odpadkov iz 
gospodarstva in gospodinjstev poteka nemoteno, zlasti kar zadeva sistem zbiranja odpadkov od 
vrat do vrat.

Pri odločitvi o manjšem obsegu ali v nekaterih primerih popolni zaustavitvi delovanja zbirnih 
centrov je vsekakor treba upoštevati , da je delovanje centrov del obvezne gospodarske javne 
službe za katere skladno s 5. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) velja, da so 
javne dobrine pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti določenimi pogoji dostopne 
vsakomur ter da je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi 
službami, obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne 
določa drugače. 
Če je uporaba teh dobrin za uporabnika obvezna je torej tudi zagotavljanje teh dobrin obvezno 
za izvajalca javne službe.

Ministrstvo poziva izvajalce javnih služb, da se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da:

Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije
Zbornica komunalnega gospodarstva



Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem 
centru (na območju lastne občine ali če je zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru 
na območju druge občine) zagotovi izvajanje javne službe, na način, da so pri delovanju centra 
smiselno upoštevana določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list 
RS, št. 38/20).

S spoštovanjem,

mag. Tanja Bolte
              generalna direktorica  

   mag. Jana Miklavčič
vodja Sektorja za odpadke
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