
 

 
Številka: 0321-13/2012-10  

Datum:  16. 4. 2012 

 
 

                                                                                                                            k 17. tč., 15. seje MS 

 

Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet je na 13. redni seji, dne 16. 4. 2012, obravnaval 

gradivo za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

  

in ob obravnavi  

predloga Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, poročila Odbora za varstvo okolja 

in amandmajev svetnikov Mirka Brnič Jagra ter mag. Anţeta Logarja  

 

sprejel naslednje sklepe 

 

1. SKLEP 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira amandma svetnika Mirka Brnič Jagra k 5. 

členu predlog Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.   

 

Glasovanje:      4   navzoči;      0   glasova  ZA       in    3   glasovi   PROTI 

Sklep       NI     bil sprejet               
 

 

2. SKLEP 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira amandma svetnika mag. Anţeta Logarja k 

drugemu odstavku 26. člena predloga Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. 

 

Glasovanje:     4  navzoči;         1  glas     ZA      in     2   glasova   PROTI 

Sklep       NI     bil sprejet  

 

 

3. SKLEP  

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira amandma svetnika mag. Anţeta Logarja k 

osmemu odstavku 26. člena predloga Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.  

 

Glasovanje:      4  navzoči;           1  glas   ZA      in     2  glasova   PROTI   

Sklep         NI     bil sprejet 

 

 

4. SKLEP  

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira amandma svetnika mag. Anţeta Logarja k 29. 

členu predloga Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.  

 

Glasovanje:       4  navzoči;           1  glas    ZA      in    2  glasova   PROTI      

Sklep          NI    bil sprejet  



 

 

 

5. SKLEP  

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet predlaga amandma k 5. členu predloga Odloka o 

zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov in mestnemu svetu predlaga, da ga sprejme.  

 

AMANDMA ODBORA: 

  

»V 5. členu se v drugem odstavku spremeni druga alineja in se glasi: 

- Biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in zeleni vrtni odpad (20 02 01) enkrat 

tedensko, ne glede na mesto odvoza.«  

 

Obrazloţitev: 

Glede na vse večjo ozaveščenost prebivalstva za čisto okolje in posledično tudi vse večjo količino 

ločeno zbranih odpadkov je za pričakovati tudi bistveno povečanje biološko razgradljivih odpadkov, 

kot so kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad. Zato odbor predlaga, da je potrebno zagotoviti 

tedenski odvoz teh odpadkov, ki bo skozi vse leto zagotavljal, da ne bo prišlo do prekomernega 

kopičenja in zastajanja razgradljivih odpadkov. 

  

 

Glasovanje:    4  navzoči;       4 glasovi    ZA     in  0 glasov   PROTI  

Sklep      JE   bil sprejet 

 

 

6. SKLEP 

Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet podpira predlog Odloka o zbiranju in prevozu 

komunalnih odpadkov, ter ga skupaj z amandmajem odbora posreduje Mestnemu svetu v sprejem.  

 

Glasovanje:       4  navzoči;         3  glasovi     ZA     in  0  glasov   PROTI  

Sklep        JE     bil sprejet 

 

 

 

 

Pripravil:                                                 

Iztok Beţan 

Predsednica: 

Julijana Ţibert l.r. 

 

 

 

Priloga: 

- Poročilo Odbora za varstvo okolja  



 

 

 

Številka: 03216-1/2012-3-4 

Dne:  10. 4. 2012 

 

k točki 17 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET  

 

Odbor za gospodarske javne službe in promet 

 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za varstvo okolja je na 8. redni seji, dne 10. 4. 2012, obravnaval akt kot zainteresirano delovno 

telo mestnega sveta, ki je uvrščen na 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicana za 

23. 4. 2012 in 

 

 

po obravnavi točke 

 

Predlog Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 

 

sprejel naslednji 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za varstvo okolja podpira sprejem Predloga Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih 

odpadkov. 

 

Sklep JE sprejet s 4 glasovi ZA, 3 PROTI od 7 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravil: 

Jan Skoberne  tajnik 

Predsednica: 

Dunja Piškur Kosmač, l.r. 

 


