
	 	 	

 

OBČINA ČRENŠOVCI 

Občinski svet, 

ga. Vera Markoja, županja 
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Datum: 22. 02. 2019 

 

ZADEVA: Mletje gradbenih odpadkov 
 

Predlog sklepa:  

Občina Črenšovci svojim občankam in občanom na primerni 

nadzorovani lokaciji zagotovi zbiranje gradbenih odpadkov in 

brezplačno mletje za ponovno uporabo v občinske namene. 

 

Obrazložitev: 

Po podatkih registra divjih odlagališč imamo v naši občini 19 

neočiščenih divjih odlagališč, kar je relativno veliko glede na velikost 

občine. Med odpadki, ki jih najdemo predvsem v naših gozdovih, so 

zelo pogosto tudi gradbeni odpadki. Sodeč po ocenah o količini 

proizvedenih gradbenih odpadkov in količini zmletih, več kot 50 % 

tovrstnih odpadkov nedovoljeno konča na divjih odlagališčih.  

V Razvojnem programu Občine Črenšovci 2018 - 2023 ima naša občina 

definiran Ukrep 5 Čisto in privlačno življenjsko okolje, znotraj tega pa 

Podukrep 12 Celostno ravnanje z odpadki, kjer se načrtuje sanacija 

divjih odlagališč ter ozaveščanje in aktivacija občanov. 

Našim občankam in občanom najbližja lokacija, kjer je možno pravilno 

oddati gradbene odpadke, je oddaljena ca. 10 - 15 kilometrov 

(Dobrovnik). Storitev pa je seveda plačljiva. Zato marsikomu najlažjo 

rešitev predstavlja odvoz v gozd, kar je sicer prepovedano. 



	

Zato v svetniški skupini NSi predlagamo, da Občina 

Črenšovci svojim občankam in občanom na primerni 

nadzorovani lokaciji zagotovi zbiranje gradbenih odpadkov 

in brezplačno mletje le-teh za ponovno uporabo.  

Za lokacijo zbiranja in recikliranja je potrebno pridobiti dovoljenje.  

Ko bo zbrana zadostna količina gradbenih odpadkov, občina 

organizira mletje s specialnim mobilnim drobilcem, ki ga izvede 

najugodnejši ponudnik. Recikliran material občina uporabi za urejanje 

poljskih in gozdnih poti. Občina projekt po vzpostavitvi ustrezno 

spromovira z obvestilom po vseh gospodinjstvih, objavami na spletu 

in morda tudi z dogodkom, kjer bo sistem prikazan v praksi. 

Gre torej za rešitev, s katero bi vsi deležniki bili na boljšem: 

• občan bi imel rešitev na bistveno bližji lokaciji, 

• občan bi imel na voljo brezplačno storitev, 

• občini ne bi bilo več potrebno kupovati tako velikih količin 

materiala za zavažanje poljskih in gozdnih poti, 

• narava nam bo zagotovo hvaležna. 

Svetniška skupina NSi Črenšovci predlog pošilja v obravnavo in 

sprejem na naslednji seji Občinskega sveta Občine Črenšovci. 
 

S spoštovanjem, 

Svetniška skupina NSi Črenšovci 
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