
 

 

 

 

 

Številka: 90000-27/2019-14 

Ljubljana: 28.1.2020 

 

Mestna občina Ljubljana  

Mestni svet           k 1. točki  

 

Mestni trg 1 

Ljubljana 

 
Zadeva: Predlog za umik 7. točke 11. seje MS MO Ljubljana   

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Na podlagi 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana predlagam županu oz. 

Mestnemu svetu MOL umik 7. točke predlaganega dnevnega reda: Osnutek Odloka o zbiranju 

komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana. 

 

Obrazložitev: 

Odloki, ki jih sprejema Mestni svet MOL morajo biti usklajeni s predpisom in morajo biti določni, 

nedvoumni oz. jasni, tako da so občanom njihove dolžnosti in pravice v zvezi s področjem, ki jih 

odlok ureja jasne in predvidljive. Osnutek odloka, ki je uvrščen na dnevni red ima žal kar nekaj 

pomanjkljivosti v zgoraj naštetih smereh in je tak kot je neprimeren za obravnavo, oz. je najbolj 

racionalno, da se ga umakne z dnevnega reda in ga dopolni oz. popravi. 

V nadaljevanju naštevam nekaj primerov pomanjkljivosti v Osnutku Odloka o zbiranju komunalnih 

odpadkov v Mestni občini Ljubljana, ki se podrobneje nanašajo na zgoraj opisano. 

 

8.člen 2.odst.:  Uporabnik mora zabojnik iz zbirnega mesta pripeljati in ga v najkrajšem možnem času 

odpeljati nazaj. Od 6. do 8. odstavka so za 1. in 2. odst. tega člena določeni prekrški. Kaj pomeni 

najkrajši možni čas? Eno dopoldne ali 10 dni, npr. da se vrneš iz dopusta? Za izrek o prekrška mora 

biti v naprej jasno določena kršitev in ne more biti arbitrarno prepuščeno prekrškovnemu organu, da 

sam presoja kaj je najkrajši možni čas. 

 

9. člen 6. - 8. odstavek: Kršitve niso povezane z vsebino zahteve v 5. odstavku, kjer je naveden 

dogovor med investitorjem in IJS glede odvoza komunalnih odpadkov na območju zapore oz. ureditev 

začasnih prevzemnih mest. Globe pa so navedene za uporabnike, če ne dostavijo odpadkov na začasna 

prevzemna mesta ne pa za investitorja. 

 

9. člen  5. odstavek bi bilo potrebno dopolniti z zahtevo, da mora uporabnik zabojnik pripeljati na 

začasno prevzemno mesto. Kaj pa, če uporabnik v času prevzema nima odpadkov, ali je na dopustu? 

Ali bo kaznovan, če zabojnika ne bo na začasnem zbirnem mestu?  

 



 

 

11. člen: Ali so organizatorji javnih prireditev tudi posamezniki (prekrškovna določba v 4. odstavku 

predvideva tudi to možnost)?  Kaj je tu dejansko mišljeno kot prekršek: če ni sklenjene pogodbe, če se 

je ne pokaže redarju, če ni sklenjena najmanj 14 dni pred dogodkom? V členu ni določeno za koliko 

udeležencev prireditve je potrebno zagotoviti določeno število zabojnikov. Zavezancu ob sedanji 

dikciji ne bo jasno kaj se bo obravnavalo kot (ne)ustrezno ravnanje!! (v Uredbi je npr. določeno več 

kot 1000 udeležencev)  

 

17. člen  zbiralnice ločenih frakcij: ni opredeljeno na koliko prebivalcev morajo biti zbiralnice. 

Določiti je potrebno kaj se zbira v zbiralnicah (v odloku piše le: papir, steklo in drugo).Verjetno bi 

bilo smiselno, da se vse to uskladi z 12. čl. Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi 

zbiranja komunalnih odpadkov.  

 

5. odst. 5.člen in 18. člen: Ni določeno kako pogosto se zbirajo nevarni odpadki.  

 

18.člen: Kje je objavljen urnik prevzema v premičnih zbiralnicah oz. kako so občani obveščeni o 

lokaciji premične zbiralnice in urniku ko je možno predati odpadke?  

 

19. člen: Zbirni centri - kje so, koliko jih je? Potrebno je, da se natančneje navede kaj točno se lahko 

prepušča, saj sedaj odlok napotuje občane/uporabnike (glede frakcij, ki se lahko v teh centrih 

prepuščajo) na uredbo. Gotovo ni najbolj prijazno do občanov, da bi morali brati dva predpisa, da bi 

izvedeli, kakšne pravice in dolžnosti imajo. 

 

20.člen: v drugem odstavku glede »Mini zbirnih centrov« določa - »Lokacije mini zbirnih centov za 

zbiranje frakcij komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka zagotovi pristojni organ.« Kdo je 

»pristojni organ« za zagotovitev mini zbirnih centrov? Občani ob tako skrivnostnih navedbah v odloku 

lahko le ugibajo, kdo odloča o tem segmentu javnega interesa glede ravnanja z odpadki! 

 

28.člen bi bilo smiselno dopolniti, z načinom kompostiranja - sedaj odlok napotuje le na predpis o 

ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki. Morda bi bila potrebna tudi kakšna kazenska sankcija, saj 

je precej krajev po Sloveniji, kjer se ljudje pritožujejo zaradi smrada, ki nastaja kot posledica 

neustreznega kompostiranja. 

 

 

Lepo pozdravljeni! 

 

 

      
  


