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 Stran 

1.  
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S 

KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI KOMENDA 
1 

 

 
Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah –  ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, 
39/06-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), Uredbe 
o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18), 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 
02/00), Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda 
04/2019)  in 7. in 13. člena Statuta Občine Komenda-UPB-1 (Uradne objave Glasila Občine Komenda 03/2021) 
je Občinski svet Občine Komenda na 17. redni seji dne  22. 4. 2021 sprejel 

 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda 

 

1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda 
04/2019)  se 5. odstavek 4. člena dopolni tako, da se glasi: 

»(5) Po sistemu od vrat do vrat se v okviru opravljanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov zbira:  

- mešane komunalne odpadke, 

- embalažo, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek iz klasifikacijskega 
seznama,  

- biološko razgradljive odpadke (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad), razen 
tistih, ki se kompostirajo, 

- kosovne odpadke s kuponi, 

- papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo.« 
 

2. Člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda  se črta prva alineja 6. odstavka 4. člena, v tretji 
alineji tega odstavka pa se doda »- papir in karton ter papirna in kartonska embalaža,« tako da se 6. odstavek 
4.člena glasi: 
»(6) V zbiralnicah oziroma na ekoloških otokih se zagotovijo vsaj zabojniki za zbiranje:  

 odpadne embalaže iz stekla,  

 lahko pa so določena mesta opremljena tudi z zabojniki za druge vrste odpadkov (mešana odpadna 
embalaža, odpadna jedilna olja, tekstil, papir in karton ter papirna in kartonska embalaža ipd). » 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1836
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3. člen 

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda se v 7. odstavku 4. člena dodata dve novi alineji 
tako, da se 7. odstavek 4. člena glasi: 

»(7) V zbirnem centru se zbirajo najmanj vrste odpadkov določene iz vsakokrat veljavne Uredbe o obvezni 
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, poleg teh pa tudi: 

 azbest, 

 gradbeni odpadki (manjše količine), 

 odpadne gume in 

 odpadno folijo senenih bal. » 
 

4. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda  se v 2. odstavku 10. člena doda za 2. alinejo 
doda nova alineja »tipizirane zabojnike na kolesih volumna 240 ali 1100 litrov za ločeno zbiranje papirja in 
kartona ter papirne in kartonske embalaže,« tako, da se 2. odstavek glasi: 

 
»(2) Uporabniki so dolžni na zbirnem mestu komunalne odpadke zbirati v naslednje vrste  in velikosti 
tipiziranih zabojnikov:  

 tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 180, 240, 770 ali 1100 litrov za ločeno zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov,  

 tipizirane zabojnike na kolesih volumna 120, 240, 770 ali 1100 litrov za ločeno zbiranje mešane 
odpadne embalaže,  

 tipizirane zabojnike na kolesih volumna 240 ali 1100 litrov za ločeno zbiranje papirja in kartona 
ter papirne in kartonske embalaže, 

 tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 240 ali 770 litrov za ločeno zbiranje biološko 
razgradljivih odpadkov,  

 tipizirane velike zabojnike volumna 5-10 m3 (velja le za pravne osebe, samostojne podjetnike in 
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost),  

 posebne plastične vreče za mešane komunalne odpadke in za embalažo, ki morajo biti označene 
z logotipom izvajalca. » 

 

5. Člen 
V 11. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda  se spremeni besedilo 3. in 5. odstavka 
tako, da se  3. in 5. odstavek glasita: 
» 3. Pri posameznemu povzročitelju odpadkov iz gospodinjstva se za mešane komunalne odpadke namesti 
ustrezen zabojnik na podlagi števila oseb v gospodinjstvu in najmanjše količine proizvedenih odpadkov, ki 
znaša 20 L na osebo pri odvozu enkrat na štiri tedne oziroma 10 L na osebo pri odvozu enkrat na dva tedna.  

5. Pri posameznem povzročitelju odpadkov iz gospodinjstva se za papir in karton ter papirno in kartonsko 
embalažo namesti zabojnik volumna 240 L (individualna gradnja) oziroma 1100 L (večstanovanjska gradnja).« 

 
6. Člen 

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda se v 12. členu spremeni besedilo 1. in 8. odstavka, 
tako da se odstavka glasita: 

»(1) Izvajalec je dolžan uporabnikom dobaviti ustrezne zabojnike za mešane komunalne odpadke, mešano 
odpadno embalažo, papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo in biološko razgradljive odpadke in jih 
vračunati v ceno v skladu s predpisi. Najem zabojnikov ni možen.  
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(8) Izvajalec javne službe zbiranja mora zagotoviti najmanj dvakrat letno čiščenje vseh zabojnikov na ekoloških 
otokih  in zabojnikov «od vrat do vrat«, razen zabojnikov za zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske 
embalaže.« 
 

7. Člen 
V 21. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda se besedilo 3. odstavka spremeni tako, 
da se glasi: 

»(3) Praviloma je na posamezni lokaciji ekološkega otoka postavljen vsaj zabojnik za ločeno zbiranje embalaže 
iz stekla, praviloma volumna 1100 L, glede na potrebe pa lahko tudi manj ali več zabojnikov manjšega ali 
večjega volumna.« 

 
8. Člen 

V 27. členu Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda se spremeni tretja. alineja 3. odstavka 
v besedilu » - mešani komunalni odpadki: najmanj 1-krat na mesec,« ter se doda nova četrta alineja v besedilu 
»papir in karton ter papirna in kartonska embalaža: najmanj enkrat na mesec,« tako, da se 3 odstavek glasi: 
 
»(3) Izvajalec je dolžan odpadke zbirati in odvažati na naslednji način:  

 Mešana odpadna embalaža: najmanj 1-krat na dva tedna,  

 biološko razgradljivi odpadki: najmanj 1x na dva tedna,  

 mešani komunalni odpadki: najmanj 1-krat na mesec,  

 papir in karton ter papirna in kartonska embalaža: najmanj 1-krat na mesec 

 za vse vrste ločeno zbranih odpadkov na ekoloških otokih: 1x tedensko oziroma po potrebi,  

 kosovni odpadki: najmanj 1x letno ter stalno zbiranje v zbirnem centru,  

 nevarni odpadki: najmanj 1x letno ter stalno zbiranje v zbirnem centru. » 
 

9. Člen 
V prehodnem obdobju do konca leta 2021 se zbiranje in odvažanje mešanih komunalnih odpadkov  vrši najmanj 
1-krat na dva tedna. V prehodnem obdobju  inštaliran volumen zabojnikov za mešane komunalne odpadke iz 
gospodinjstev ostaja nespremenjen in se na pobudo uporabnikov ne sme zmanjševati.   
 

10. Člen  
Te spremembe in dopolnitve odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 

 
 
Št.: 007-0003/2019-10 
Komenda, 22. 4. 2021 

             
             
             
    

Stanislav Poglajen  
Župan Občine Komenda 
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V prilogi 1 Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda se za drugo alinejo vrine nova tretja 
alineja v besedilu:  

 zabojnik za ločeno zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže (črn zabojnik z mo-
drim pokrovom ali moder zabojnik z modrim pokrovom)  

Tretja alineja postane četrta alineja. 
 
Priloga 2 Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Komenda se nadomesti z novo prilogo v naslednji 
vsebini: 
»PRILOGA 2: NORMATIVI ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 

Odvoz enkrat na štiri tedne 

Prostornina zabojnika v litrih Ponder za obračun Število oseb vezanih na posodo 

80 𝑋 4⁄  X = 1-4 

120 𝑋 6⁄  X = 5-6 

180 𝑋 9⁄  X = 7-9 

240 𝑋 12⁄  X = 10-12 

770 𝑋 38⁄  X = 13-38 

1100 𝑋 55⁄  X = 39-55 

I. X = število oseb v gospodinjstvu. Število oseb ne sme biti večje od imenovalca v ponderju (ponder ne 
sme biti večji od 1) 

II. Velja pogoj: volumen posode  ponder = število oseb  20 L 
III. V obračunani posodi za mešane komunalne odpadke je zajeta celotna košarica storitev do katere so 

upravičeni povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva (ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže, ločeno 
zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže, ekološki otoki, zbirni center, odvoz kosov-
nih odpadkov, odvoz nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, …). 

 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI 
Odvoz enkrat na dva tedna (od 1.10. do 31.3.) 
Odvoz enkrat na teden (od 1.4. do 30.9.) 

Prostornina posode v litrih Ponder za obračun Število oseb vezanih na posodo 

80 𝑋 8⁄  X = 1-8 

120 𝑋 12⁄  X = 9-12 

240 𝑋 24⁄  X = 13-24 

770 𝑋 77⁄  X = 25-77 

I. X = število oseb v gospodinjstvu. Število oseb ne sme biti večje od imenovalca v ponderju (ponder ne 
sme biti večji od 1) 

II. Velja pogoj: volumen posode  ponder = število oseb  10 L« 


