
POROČILO O SODELOVANJU JAVNOSTI PRI PRIPRAVI SPLOŠNEGA AKTA – 
 

ODLOKA SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA 

 
 
Občinska uprava Občine Komenda je na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda -  
UPB1 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 1/2021)  na svoji spletni strani objavila Predlog Odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda.  
 
Javnost je bila pozvana, da v času javne razprave, ki je potekala od 12. marca 2021 do 12. aprila 2021, 
posreduje morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka: 
 

 pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, s pripisom »Pripombe na predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda« ali 

 v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si  s pripisom »Pripombe na predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda«. 

 
V času javne razprave, ki je potekala od 12. 3. 2021 do 12. 4. 2021 je občinska uprava prejela en pisni predlog 

oziroma pobudo na predlog odloka in sicer: 

ODVOZ BIOLOSKIH ODPADKOV 
 
Predlagam, da velja  
 
Zimski urnik od 1.novembra do 1.marca 
 
Letni urnik od 1.marca do 30.oktobra 
 
To ustreza tudi sezoni opravil in urejanju okolice hiš in vrtov. 
 
Majda Jovan-Toplak 
  

Na pobudo občanke je koncesionar za zbiranje komunalnih odpadkov podal naslednje pojasnilo: 

»Režim praznjenja biološko razgradljivih odpadkov – rjava posoda 
Predlagamo, da se režim praznjenja rjave posode za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ne 

spremeni in se ohrani pogostost praznjenja od aprila do oktobra na tedenski ravni in od novembra do 

vključno marca na 14 dni. Tak režim je bil uveden v glavnem iz razloga povečanih pomladanskih, poletnih 

in jesenskih temperatur in zaradi tega hitrejšega razkroja biološko razgradljivih odpadkov in nastajanja 

emisij smradu. V novembru in v marcu lahko občasno prihaja do povečanja nastajanja biološko 

razgradljivih odpadkov, kar pa je odvisno predvsem od vremenskih razmer. V povprečju pa povprečne 

temperature ne dosegajo nivojev, ko bi bil lahko razkroj odpadkov zelo pospešen in bi posledično 

povzročal emisije smradu in bi bilo potrebno povečati pogostost praznjenja tipskih rjavih posod«. 

Na podlagi obrazložitev koncesionarja ter dejstva, da Občina Komenda v času izvajanja spremenjenega 

režima biološko razgradljivih odpadkov v letu 2020 ni prejela drugih pripomb na spremenjen režim odvoza 

in verjetnosti, da bi podaljšanje letnega režima pomenilo določen pritisk na ceno storitev zbiranja biološko 

razgradljivih odpadkov, Občina Komenda pobude pri pripravi odloka ni upoštevala. 
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